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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Zadání

Název práce:  Revitalizace zámku v Sedlici
Obec:    Sedlice
Katastrální území:  Sedlice u Blatné
Okres:   Strakonice
Kraj:    Jihočeský

Tématem diplomové práce je revitalizace zámku v Sedlici u Blatné a jeho okolí. Jedná se 
o sídlo drobné venkovské šlechty doprovázené rozlehlým hospodářským dvorem.  Ob-
jekt se sice nachází v lepším stavu než mnoho jiných podobných sídel, byl však zcela 
vytržen ze svého okolí a otázka jeho budoucího využití je zde stejně důležitá. Cílem této 
práce je šetrně obnovit budovu zámku pro nové vhodné využití, revitalizovat navazující 
území a areál citlivě doplnit novostavbami. Zámku bude sloužit jako centrum tradičních 
řemesel. 

2. Širší vztahy

Zámek se nachází na jihovýchodním okraji obce, při výjezdu směrem na Písek a Stra-
konice. Původně byl celý areál tvořen objektem zámku s drobnými hospodářskými 
přístavky, rozlehlým hospodářským dvorem a zahradou na jižní a západní straně zám-
ku. V současnosti jsou jakékoli vazby zámku na jeho okolí zcela zpřetrhány a budova 
zámku tvoří jakýsi opuštěný ostrov uprostřed “ničeho”. 

V okrajové poloze se zámek nacházel již v době svého vzniku a právě jeho pozice vůči 
centru obce může být vnímána jako slabina. Na druhou stranu leží přímo u hlavní do-
pravní tepny, která Sedlicí prochází ve směru Plzeň - České Budějovice. 

Ze strany obce je zámek dokonale skryt mezi zástavbou a hospodářským dvorem. 
Směrem na jih fungovala v době zbudování tvrze hlavní vazba areálu na okolí. Tudy 
vedla trasa ze Strakonic, na niž byla orientována původní věžová brána. Tato cesta je 
patrná ještě na ortofotu z roku 1951. Dnes je však vztah zámku s krajinou zcela popřen 
zemědělským provozem, který funguje nejen v historickém hospodářském dvoře , ale 
naneštěstí obsadil i plochu bývalé rozsáhlé zámecké zahrady. Kromě asfaltových ploch 
zde byly zbudovány haly zcela znemožňující dálkové pohledy z krajiny na zámek, které 
jistě byly po dlouhá staletí pro Sedlici a okolí charakteristické.  

Vnímám proto jako zásadní toto zjevné pochybení napravit a přesunout zemědělský 
provoz na jiné plochy v blízém okolí. Vhodný alternativní prostor zde je, na části 
zamýšlených ploch již dokonce funguje chovatelská část firmy. Dle vzhledu objektů 
se lze dohadovat, že byly vybudovány daleko dříve než haly na pozemcích zámecké 
zahrady. 

Vysokou kulturní a historickou hodnotu areálu jako celku včetně přilehlých pozemků 
a fyzických a vizuálních vazeb na krajinu bohužel popírá i stávající platný územní plán 
města Sedlice. Dotyčné plochy jsou v něm nadále navrženy pro výrobní a skladovací 
funkční využití.

3. Návrh

3.1. Funkční náplň

Stěžejní otázkou při rekonstrukci jakéhokoli historického objektu, který přišel o smysl 
své původní existence, je nové využití. Při zvažování nejvhodnější odpovědi nelze 
opominout jak hodnotu a z ní vyplývající “nedotknutelnost” stavby samotné, tak života-
schopnost a ekonomickou soběstačnost zvažovaných záměrů. 

V případě zámku v Sedlici byla počáteční úvaha poněkud odlišná, neboť zámek o svou 
funkci nepřišel. Naopak navzdory všem nedostatkům jak ze strany stavu objektu, jeho 
vybavenosti a uživatelského komfortu, který dle měřítek dnešní doby nabízí, tak ze 
strany obyvatel a jejich zásahů do stavby lze hovořit o pozitivním příkladu úspěšného 
pokračování v kontinuálním užívání objektu. 
Tento stav ovšem skrývá v zásadě dva problémy. Současní obyvatelé zámku, který je 
rozdělen na tři obecní nájemní byty, mají ke stavbě citové pouto. Jde o staromilce, kteří 
jsou ochotni tolerovat všechny její nedostatky včetně puklin ve zdivu a chybějící přívod 
teplé vody. Druhou slabinou je vedení města, které by se mělo jako majitel zámku o ob-
jekt starat a udržovat jej. Určité nezbytné urdržovací práce sice v nedávné době na zám-
ku proběhly - jednou byla značně pokažená výměna oken, druhou výměna části střešní 
krytiny, v zásadě lze ale hovořit o nezájmu ze strany města do zámku jakkoli investovat, 
natož přemýšlet o využití jeho potenciálu. 
Bude-li mít město nadále ke stavbě tento přístup, nelze očekávat, že i v budoucnu se 
najdou nájemníci, kteří přistoupí na takové podmínky a budou o zámek z vlastního přes-
vědčení pečovat.
Na druhou stranu díky nečinnosti města od okamžiku zestátnění zámku se objekt do-
choval s vysokou mírou autentičnosti. Je otázkou, zda vzhledem k zásahům, které by si 
v budoucnu funkce bydlení vyžádala, je tato náplň skutečně výhledově v tomto konk-
rétním případu vhodná. Jedná se oproti mnoha jiným šlechtickým sídlům o zámeček s 
relativně malými vnitřními prostory, z nichž velká část je klenutá.
Samostatnou otázkou je pak atraktivita zámku. Pominu-li již zmíněné zásahy do staveb-
ní hmoty, jde i o zvážení, zda by takováto stavba, oceněná navíc titulem kulturní památ-
ka, měla zůstat uzavřená veřejnosti. Právě tato otázka je možná klíčová a jsem si velmi 
dobře vědoma toho, že nelze ze všech  zámků udělat muzea a galerie. Naopak jsem 
skeptická vůči tomuto využití, zvláště na tak malém městě, jakým je Sedlice. Z výše uve-
dené analýzy zámků, hradů a tvrzí v okolí Sedlice vyplynulo, že několik z nich se nyní 
využívá jako ubytovací zařízení, domov pro seniory či ústav sociální péče. Tento druh 
využití považuji za velmi vhodný, ovšem sedlický zámek není v mnoha ohledech typ-
ickým zámkem, stále jde o přestavbu gotické tvrze a  právě vnitřní uspořádání je pro 
jakékoli výše uvedené využití nevhodné.

Po zvážení všech aspektů jsem dospěla k rozhodnutí vytvořit v zámku centrum tradičních 
řemesel. Jedná se o funkci, která nevyžaduje tak rozsáhlé zásahy do objektu jako bydlení 
a zároveň je specifičtější a snad životaschopnější než klasická sestava muzeum - galerie 
- sál. 
Obecně považuji spojení venkova a lidových řemesel za přirozený. Zároveň se dom-
nívám, že zájem o tradiční techniky a technologie je opět na vzestupu a nejrůznější 
rukodělné kurzy různých úrovní náročnosti jsou v oblibě širší veřejnosti. Nově vzniklé 
prostředí poskytne možnosti pro vyžití jak turistů/ návštěvníků ze vzdálenějších oblastí, 
tak místních z řad dětí i dospělých.
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3.2 Urbanistický koncept

Urbanistický koncept vychází z myšlenky sjednocení areálu v jeho původním rozsahu a 
obnovení jeho vazby na krajinu. 
Stěžejní řešenou částí je těsné okolí objektu zámku a na něj navazující plocha bývalé 
zahrady. Projekt pracuje s vizí budoucího postoupení hospodářského dvora zpět zámku 
a jeho zapojení do obnoveného areálu. 

Stávající a obnovené historické objekty jsou doplněny dvěma novostavbami. Urbanis-
mus celku reaguje na klasické uspořádání hospodářských dvorů. Sedlický působí sám o 
sobě vůči zámku i širšímu okolí uzavřeně. Je to jistě dáno i jeho značnými rozměry, díky 
kterým se může zdát zámek při pohledu z krajiny bez jasně vymezené zahrady vedle 
hospodářského dvora poněkud “utopený”. Nově navržené objekty vytváří v návaznosti 
na historické hospodářské budovy pevný rámec, a jasně tak definují prostor areálu i jeho 
vztah vůči okolí.

Určujícími faktory při návrhu urbanismu i objektů samotných bylo:
1/ navázání na historickou trasu do Strakonic
Byť symbolické. Navržená cesta nekopíruje historickou stopu, a to z důvodu logičtější 
návaznosti na stávající cestní síť, fyzické a vlastnické členění pozemků a červenou turis-
tickou značku, která vede ze Sedlice směrem k obci Rojice. 
2/ navázání na proporce, osy a hranice historických objektů hospodářského dvora
3/ obnovení nerušeného pohledu z valu zámku do krajiny a opačně, z krajiny k zámku

Výsledkem je kompaktní areál uzavřený z jihu a západu třemi novými objekty - skleníku, 
ubytování a správcovského zázemí. 
Do areálu vedou dva přístupy - příjezd hlavní branou ze severu má sloužit především 
návštěvníkům zámku, centra řemesel a veřejných akcí. Také je zde navrženo jedno stání 
pro autobus. Příjezd z jihozápadu k zadní části objektu ubytování je určen ubytovaným 
hostům, zásobování a obyvatelům dvou bytů, navržených v jižní novostavbě. 

Hlavní komunikaci uvnitř areálu představuje cesta od jižní brány zámku k průjezdu v 
jižní novostavbě. Na tuto trasu navazuje zmíněná nově navržená přírodní cesta. Tra-
sa uvnitř areálu je z důvodu symbolického i praktického řešena štětovým povrchem, 
stejně jako ostatní plochy a trasy určené pojezdu vozidly. Ostatní komunikace a zpe-
vněné plochy jsou opatřeny mlatovým povrchem. Zámecký dvůr a prostor mezi hos-
podářskými přístavky je dlážděn stejně jako štětové povrchy místní lámanou žulou, ale 
prorostlý trávou. Zbylé plochy jsou řešeny formou jednoduché parkové úpravy. 

Zahrada na západní straně zámku je navržena jako užitková v návaznosti na svoji his-
torickou funkci a dále doplňuje koncept tradičních venkovských řemesel o pěstitelství.
Na historický stav navazuje i návrh sadu za hranicí areálu směrem na jih.

V terénu je dobře patrný bývalý obranný val a stopy po vodním příkopu. Výškový rozdíl 
valu je na obou stranách překonán schodištěm. Celkový sklon pozemku směrem k jihu 
je v hlavní ploše vyrovnán pozvolným přirozeným klesáním, podél objektů je řešen 
terasami a opěrnými zídkami z přírodní lámané žuly. Cílem je minimální nápadnost 
zídek všude tam, kde je to možné, a maximálně přirozený vzhled.

V areálu zámku vznikají tři nové objekty - skleník, ubytování a správcovský objekt.

3.3 Stavební program

3.3.1 Zámek

V objektu zámku jako středobodu celého areálu je situováno samotné centrum 
tradičních řemesel. To představují učebny pro “čisté” ruční práce v přízemí, zabývající 
se knižními technikami - knihtiskem a knižní vazbou, krajkářstvím, vyšíváním, šitím a 
patchworkem a tkalcovstvím. Kuchyně oživuje prostor bývalé černé kuchyně za využití 
nového kachlového sporáku. Největší místnost v přízemí je ponechána jako univer-
zální učebna pro další ruční práce typu svíčkařství či košíkářství a zároveň prostor pro 
prezentaci výrobků a prodejní výstavy během dní otevřených dveří a dalších akcí pro 
veřejnost. 
Do patra zámku bylo obnoveno schodiště, které zaniklo v blíže neznámé době. Obno-
vené schodiště má být hlavní reprezentativní komunikací, vedoucí z dvorku přímo do 
patra zámku. Schodiště z 30. let 20. století bude nadále využíváno jako vnitřní komu-
nikace v objektu, avšak současný vstup na něj bude sloužit pouze jako únikový východ. 
K bezbariérovému užívání zámku je navržena svislá hydraulická plošina, která je pro 
tento účel vhodná díky svým minimálním prostorovým nárokům. Plošina je umístěna 
zvenku k východnímu čelu chodby podél severního křídla. Jedná se o nejvhodnější 
pozici z hlediska komunikační návaznosti i z pohledu následků stavebních úprav. 
Plošina je navržena s výstupem na obě protilehlé strany, aby s ní bylo zároveň možné 
vyvážet do patra věci ze skladu umístěného v severním hospodářském přístavku.
Patro zámku je reprezentativní. Největší sál je věnován muzeu sedlické krajky, další 
prostory jsou určeny například pro veřejná jednání zastupitelstva, přes koncerty, 
výstavy a semináře, po svatební obřady.  Světnice v severním křídle plní funkci 
klubovny pro mimoškolní aktivity místních dětí. 
Toalety jsou situovány v obou podlažích v nejmladší stavební části objektu, mimo 
zaklenuté prostory. Historické sklepy jsou ponechány pro skladovací účely bez dalších 
stavebních zásahů, stejně tak prostor krovu.
Hospodářské přístavky na jižní straně zámku doplňují škálu řemesel o keramickou a 
včelařskou dílnu a poskytují skladovací prostory. 

Obecně návrh rekonstrukce zámku a hospodářských přístavků směřuje k maximální 
šetrnosti vůči historickým konstrukcím. Jsou bourány pouze mladší konstrukce, které 
zásadně ruší vzhled objektu nebo nevhodně mění jeho vnitřní komunikační schéma, 
případně druhotně rozdělily velké reprezentativní sály. Návrat těchto prostor do jejich 
původní podoby považuji za vhodný jak z důvodu symbolického, aby byla daným 
sálům navrácena jejich majestátnost a návštěvníci ji měli možnost pocítit, tak z hledis-
ka praktického, neboť nově navržené funkce lépe využijí větší prostory.
V rámci rekonstrukce je navrženo odstranění stávajících technicky i esteticky nevyh-
ovujících okenních výplní a jejich nahrazení kvalitně vyrobenými replikami špaletových 
oken. Stejný postup je navržen u nevyhovujících dveřních výplní, a to na základě 
pečlivé inventarizace a vyhodnocení stavu a kvality jednotlivých kusů.
Vzhledem k dochování více vrstev omítek z různých období včetně renesančních 
sgrafit a nejednoznačnosti správné volby, ke kterému stavu se navrátit, navrhuji 
provést podrobnou dokumentaci stávajícího stavu, odebrat vzorky jednotlivých vrstev 
a opatřit celý zámek i s přístavky jednotnou vápennou omítkou s neutrálním pískovým 
zabarvením. 
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3.3.2 Hospodářský dvůr

Hospodářský dvůr je vzhledem k rozsahu areálu a k nepřístupnosti hospodářských 
budov řešen pouze v úrovni urbanistického konceptu.

Dvůr je v tuto využívá firma Agro Sedlice, přičemž není známo, z jaké části a k jakým 
účelům. Areál je proto navržen tak, aby fungoval nezávisle na hospodářském dvoře. 
Ideálním stavem by ovšem bylo, kdyby se v budoucnu podařilo oba areály propojit. V 
takovém případě by byl hospodářský dvůr na základě stavebně historického průzkumu 
očištěn od novodobých nevhodných zásahů, zrekonstruován a následně by do něj byla 
umístěna prostorově a fyzicky náročnější řemesla jako tesařství, kovářství či truhlářství. 
Část dvora by byla vyčleněna pro chov zvířat, čímž by se nabízený program doplnil a 
vzniklo by komplexní centrum tradičních řemesel a hospodářství. 

3.3.3 Skleník

Skleník je drobnější stavba, navržená na místě zaniklého hospodářského objektu. Zůstal 
zachován pouze historický sklep, který díky svažitosti vystupuje částečně nad terén a 
dlouhodobě trpí zatékáním do klenby, jež byla dříve chráněna zaniklou stavbou. 
Skleník je navržen jako jednoduchá stavba se sedlovou střechou. Jižně orientovaná 
polovina slouží jako skleník s dřevěnou kontrukcí kotvenou k lepené rámové kosntrukci.
Severní polovina je rozčlěněna na sklady a garáž pro zahradní techniku. Stěny jsou 
částečně zděné, částečně bedněné, kotvené k lepené rámové konstrukci, která nese 
pultovou střechu, krytou keramickými bobrovkami.

3.3.4 Ubytování

Koncept centra tradičních řemesel je určen především výukovým pobytům dětí i do-
spělých. Tomu je primárně přizpůsobeno ubytování, navržené v novém objektu. Analýza 
podobných zařízení, orientovaných mj. na školy v přírodě, dětské tábory a skupinové ak-
tivní dovolené, ukazuje, že největší koncentrace těchto objektů v širším okolí se nachází 
v blízkosti vodní nádrže Orlík. Většinou se jedná o klasické chatkové tábory a rekreační 
střediska.

Objekt ubytování ohraničuje areál zámku ze západu. Svojí délkou reaguje na pomyslnou 
hranici tvořenou na severu historickým sklepem a na jihu štítovou stěnou protějšího 
hospodářského objektu. Šířka stavby vychází z návaznosti na hospodářské přístavky.
Terén pozemku se směrem k jihu svažuje. Objekt se s tímto výškovým rozdílem vy-
rovnává rozdělením na čtyři části, které postupně klesají. Část, ve které se nachází hala s 
recepcí, je navíc oproti ostatním částem mírně zapuštěna, aby narušením kontinuity up-
outala pozornost a dala najevo přítomnost hlavního vstupu. Členění objektu odpovídá 
odlišným funkcím uvnitř. 
Severní část je řešena jako stodola a vytváří kryté zázemí pro veřejné akce. Zároveň 
poskytuje přístřeší pro jakékoli aktivity spojené s výukovými a školními pobyty. Stodola 
je přímo propojena s kuchyní, aby restaurační servis mohl probíhat i zde. 
Na stodolu navazuje zázemí jídelny/ restaurace a samotná jídelna s odděleným sa-
lonkem a toaletami. 
Hala s recepcí je přístupná jak z prostoru areálu, tak z parkoviště určeného ubytovaným 
hostům. Na halu přímo navazuje schodiště a výtah do patra a také kolárna, která je di-
menzovaná pro pobyt školní třídy s dvěma vedoucími.

V poslední části objektu se nachází zázemí ubytovací části. Při jižní stěně stavby probíhá 
požární schodiště, které je z důvodu rozdílných výškových úrovní od přízemí zcela odd-
ělené.
V celé délce patra kromě stodoly jsou umístěny pokoje. Kapacita ubytování je 33 osob. 
Počet lůžek byl navrhován pro školní třídu s maximálním počtem 30 žáků a doprovodem 
dvou učitelů. Zaměření na školní a výukové pobyty odpovídá i dispozice jednotlivých 
pokojů. Čtyři třílůžkové pokoje jsou rozšířené spacím patrem.
V části nad halou je situována kuchyňka.

Stavba je navržena jako zděná. Konstrukci střechy tvoří krov z lepených profilů, kryta 
je keramickými bobrovkami. Odvodnění střech je zajištěno běžnými hranatými okap-
ními žlaby. Fasáda je opatřena vápennou omítkou v mírně odlišném odstínu než bu-
dova zámku. Nad prosklenými stěnami je fasáda obložena dřevěnými lamelami. Velko-
formátová okna jsou pevně zasklená. Větrání je zajištěno panely se svislými otočnými 
větracími klapkami, jimiž jsou okna proložena. 

3.3.5 Správcovský objekt

Z jihu je areál uzavřen objektem správce. Ten je rozdělen průjezdem, který propojuje 
areál s krajinou v duchu historických komunikačních vztahů. Průjezd zároveň odděluje 
zázemí správce areálu v západní části objektu a dva byty ve východní části.

Proporce objektu vychází z rozměrů historické hospodářské budovy, na kterou no-
vostavba navazuje. Mezi objekty je ponechána úzká soutka, uzavřená plotem. Objekt je 
jednopodlažní s obytným podkrovím nad byty a půdou nad zázemím správce. Výsledná 
výška zajišťuje nerušený pohled od zámku do krajiny  a opačně. 

Část, ve které se nachází byty, je v exteriéru z obou stran pocitově oddělena širokou 
dřevěnou terasou, která se vzhledem ke sklonu terénu směrem k východu mírně vyvyšu-
je nad okolní plochy a vytváří tak před budovou polosoukromý prostor. Dispozice bytů 
jsou uspořádány paralelně a vzhledem k dimenzím budovy jsou řešeny velkoryse se 
společným, jižně orientovaným prostorem pro kuchyni a obývací pokoj, otevřeným 
částečně do prostoru střechy. 

Konstrukčně je objekt řešen obdobně jako budova ubytování. Vstupy do bytů jsou 
zapuštěné a vyložené dřevem, aby při dálkových pohledech evokvaly dřevěná vrata v 
návaznosti na vrata do garáže v západní části objektu. 

Všechny objekty jsou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu včetně plynovo-
du. 

Stávající kouzlo zámku v Sedlici spočívá v jeho malebnosti, vtvořené přirozeně vrstvením 
jednotlivých úprav a vysokou mírou autentičnosti. Cílem tohoto projektu je tento půvab 
v maximální možné míře zachovat a citlivě na něj navázat v duchu udržení současné 
atmosféry. 
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