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hmotově rozpadající se 
dům je zpět znovu spojen 
jednoduchou strohou 
fasádou z bílé hrubozrnné 
vymývané omítky s odstínem 
oscilujícím mezi bílou a 
světlou písčitou barvou.

okenní šamrány, charakteristický 
znak domu jsou řešeny jako 
prefabrikáty z bíleho betonu, 
do bočních ulic symetricky 
vystoupné, na fasádách nad 
hradebním okruhem vystupují 
asymetricky a zakusují se do jeho 
křivky, jakoby se vzpozely jejímu 
měkkému zakřivení

chodníky obklopující dům se 
vymaňují ze zažitého stereotypu 
betonových městských chodníků,  
jsou z načervenalých bloků 
zpříjemňujících pobyt v 
městském interiéru

dříve neurčitou plochu zeleně 
jsem nahradil kultivovaným 
parkovistěm, povrch z žulových 
kostek je položen do uhutněného 
terénu a plynule přechází 
do trávníků  kolem stromů 
vrhajících stín na zaparkované 
vozy

prostor piazetty je zadlážděn 
kamennými deskami jejichž 
hustota souvisí s pohybem osob a 
jeho intenzitou. frekventovanější 
části jsou zadlážděny zcela, 
krajními místy se prorůstá 
extenzivní vegetace trávníku a 
bylin

dominantním prvkem prostoru 
mezi domy je nově vysazený 
strom poskytující ochranu před 
letním snucem a potěšení nejen 
obyvatelům domů, ale také 
návštěvníkům přilehlé kavárny, 
či jako místo zastavení pro 
kolemjdoucí

sokl, podnož, či kořeny domu, 
vystupující na povrch jako 
suterénní zdi podzemních 
garází jsou obloženy štípanými 
opracovanými deskami opuky 
vodorovně kladenými

SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ S NÁVRHEM MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVIN



 autor: Antonín Hůla,   vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří SuchomelNA HRANĚ, Městský blok v centru Kolína

1

2

3

8        5        
6       

7       

9           

12                  

11        10       

KINO

BANKA

KNIHOVNA

KD

CAFÉ

ŠKOLA

CAFÉ

CAFÉ

R

R

R

R

R R

R

KOUŘIM

PRAHA

KUTNÁ HORA

URBÁNNÍ STRUKTURA HRADEBNÍHO OKRUHU
4        

1

Husův sbor , socha Mistra Jana (Fr. Bílek), vesnický 
charakter s protáhlým náměstím “návsí”

2

městské divadlo (arch. J. Freiwald)

3  

park J. A. Komenského - zelená oáza uprostřed 
města

4  

součást návrhu - schodiště propojující parkány
s hradebním okruhem

5

parkánová 
zahrada

6

kolínská dominanta - gotický chrám Sv. Bartoloměje s věží 
zvonice

7

budova arciděkanství při chrámu Sv. Bartoloměje 
a regionální muzeum

8

barokní kostnice na kolínské 
“akropoli” obklopena 
parkánovou zahradou

9       

malebné uličky židovského ghetta

10

náměstí s radnicí

11

areál kolínského zámku a bývalého pivovaru

12

židovská synagoga

SITUACE ŠIRŠÍCH VTZAHŮ S PŘÍBĚHEM MĚSTA
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