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 plochy

 předprostor	 	 1	150	m2
	
	 obecní	úřad
       
 vstupní prostor  40,8 m2

 galerie historie a současnosti 34,2 m2

 předprostor sálu  44,4 m2

 sál   86,4 m2  
 toalety   26,4m2

 
 celkem   232,2 m2

 zastavěná plocha  263,9 m2

	
	 pošta

 vstupní prostor  19,5 m2

 sklad   11,7 m2

 zázemí   11,5 m2

 přepážka   20,1 m2

 
 celkem   62,8 m2

 zastavěná plocha   78,76 m2

	
	 technický	dvůr	 	 1	391	m2
	
	 technické	služby
 
 vstupní prostor  20 m2

 kancelář   15,5 m2

 kuchyně a jídelna  22,3 m2

 šatna   7,4 m2

 zázemí   6,6 m2

 toalety   5,5 m2

 dílna   29,5 m2

 garáže   170,25 m2

 krytý odpad  82,6 m2

 
 celkem   359,65 m2

 zastavěná plocha   429,44 m2

 + kontejnery na odpad 82,2 m2

	 celková	zastavěná	plocha		 772,1	m2
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 plochy

 obecní	úřad
       
 vstupní prostor  40,2 m2

 pracovna starosty  34,5 m2

 asistentka  23,11 m2

 zázemí   15,3 m2  
 chodba   6,9 m2

 archiv   10,8 m2

 zasedací místnost  8,2 m2

 pracovna místostarostky 14,4 m2

 otevřená pracovna  55,4 m2

 celkem   208,8 m2

 	
	 obecní	policie

 vstupní prostor  11,7 m2

 sklad   18,4 m2

 zázemí   11,5 m2

 jednací místnost  17,1 m2

 
 celkem   58,7 m2
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

jihozápadní pohled

GSEducationalVersion

severovýchodní pohled

jihovýchodní pohled s řezem

severovýchodní pohled s řezem



zadní vstup přes galerii
galerii současnosti a historie



hlavní vstup s paprsky vycházejícího slunce
11. července - 630









závěr

Ve své diplomové práci jsme se chtěly věnovat návrhu obecního úřadu a knihovny v Černilově.
 

Bylo září a my šly na obecní úřad za paní místostarostkou. Chtěly jsme ji poprosit, zda by nám 
poskytla informace pro naši práci. Byly jsme mile překvapeny s jakou ochotou a zájmem nás 
paní místostarostka Pavlína Hofmanová přijala a  vyslechla. Poskytla nám veškeré podklady, 

které jsme k práci potřebovaly.

Když jsme jedno odpoledne hledaly v obecním archivu staré plány, nemohly jsme jeden konkrétní 
obrázek najít. Byla to stará fotografie místa u školy a u kostela. Místa, kde by jednou mohla stát 
knihovna. Paní Hofmanová zvedla telefon a zavolala mamince. Ta hned věděla, co stálo vedle 

bývalé Báťovny. Kdo tam bydlel. Kam se odstěhoval...

Lidskost, ochota, důvěra, zájem a snaha.. Slova, která vystihují přístup vedení Černilova.  

- Doufáme, že Vám naše práce bude inspirací -





                                                              
 

 
 
Prohlášení autora  
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 
veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o e�cké přípravě 
vysokoškolských závěrečných prací.“ 
 
V Praze dne 10.1.2020                                                                     podpis autora-diplomanta 
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Klíčová slova 
(česká): Obecní dům, Černilov 

Anotace 
(česká): 

Černilov, předměs� Hradce Králové, nebo raději hrdá nezávislá obec, která leží 
nedaleko Hradce. Životní tempo nás žene kamsi do neznáma, ovlivňuje nejen naše 
životy, ale i prostředí ve kterém žijeme. Z malé vesnice se postupem stává čím dál 
více anonymní prostředí podobající se městu. 
 
Cílem projektu je pochopení fungování obce, života v ní a s přihlédnu�m k těmto 
širším okolnostem navrhnout správní centrum hrdě reprezentující toto místo.  
Projekt nadále poslouží jako podklad pro diskuzi zastupitelů obce. 

Anotace (anglická): 

Černilov, suburb of Hradec Králové, or be�er proud independent municipality 
nearby Hradec. Our rash  livestyle leads us somewhere undisclosed and it impacts 
even our living space. From li�le village into a city reminding place which brings 
more anonymity.  
 
The aim of the project Is undestanding func�oning and living in Černilov. Due to this 
background try to design municipal centre which proudly represents this place.  
The project will further serve as base material for discussion of municipal council. 





poděkování

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhali a byli součástí naší práce.

Především děkuji, a to s velkou pokorou a úctou, panu architektu Mádrovi, za jeho důvěru, pomoc a 
bezprostřednost, která mě vedla a inspirovala. Je to člověk, kterého si nesmírně vážím! Stejně tak 
děkuji panu architektu Tomšovi, za jeho přístup, pomoc, rady a připomínky při konzultacích a také 
za skvělé vedení. Dále děkuji své rodině za podporu během všech studijních let a svým rodičům za 
to, že teď píšu tahle slova a mohu odevzdat tuto práci. Velké dík patří přátelům a mému příteli za 

obrovskou trpělivost a oporu ve všech situacích. 

V neposlední řadě to největší děkuji patří Pavle Neradové! Bez ní by tyto stránky, které jste právě 
prozkoumali, nikdy nevznikly. Hlavně děkuji za její stejně naivní pohled na svět, všechen čas, který 

jsme spolu strávily, a za to, že jsme to spolu zvládly!

 děkuji!




