
Hodnocení diplomního projektu:  Bc. Petra Jílková 
MODUL PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 
Zadání:  
Fara č. p. 33 se nachází v Blansku u Kaplice, na samém jižním cípu Jižních Čech, poblíž historické 
obchodní cesty, vzdálená pouhých 10 km od hranic s Rakouskem. Objekt je propojen 
s hospodářskými stavbami a byl vybudován v blízkosti kostela. Sv. jiří s hřbitovem. Areál je 
nevyužívaný a vyžaduje jak celkovou obnovu, tak funkční reanimaci.  
V rámci zadání SHP bude diplomová práce modulu památkové péče bude obsahovat rešerši 
dostupné literatury a úvodní průzkum hmotné památky včetně stanovení a odůvodnění 
problémových míst pro další průzkumy. V projektu obnovy bude kladen důraz na šetrný přístup a 
citlivé začlenění nových budov do stávajícího okrsku. 

 
Hodnocení SHP:  
Diplomantka zpracovala podrobný rozbor stavebního vývoje areálu, detailní stavebně historický 
průzkum objektu fary včetně schématu využití objektu a podrobné inventarizace prvků. Součástí 
zadání bylo i zpracování rozboru západní fasády objektu, které diplomantka zpracovala 
zodpovědně. Práce je kvalitní, přínosná a zadání bylo splněno. 
 
Hodnocení návrhu: 
Koncept se zabývá oživením souboru zdevastovaných budov areálu, které poučeným způsobem 
obnovuje, doplňuje  a využívá pro nové funkce.  .  Návrh vychází z věrohodných podkladů části 
SHP i díky schopnosti  orientace v ikonografických materiálech. 
Jedná se o koncepčně ucelenou práci, od řešení celku až po vyvážené pojetí jednotlivých objektů 
včetně jejich detailního propracování. Obnova historických budov je řešena s citem a znalostí 
problematiky, včetně zvládnutí architektonického detailu. Hodnotím, že provozně náročný 
soubor (s ubytovací kapacitou) řeší diplomantka formou novostavby, přiřazené na pozemek 
areálu, čímž chrání prostory historických objektů od radikálních zásahů.  Nová zástavba 
tradičních forem je vkomponovaná do zahrady se snahou o čistou, kultivovanou formu. Celkový 
koncept hodnotím příznivě, neboť usiluje o adekvátní využití památky a obnovu harmonického 
působení areálu jako celku. Přesto vykazuje řešení některé slabiny, např. ne zcela komfortní 
dostupnost ubytovací kapacity v svažitém terénu zahrady. Větší pozornost si zasloužilo také 
řešení zahradních úprav, včetně vegetační složky . 
 
Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt kvalitní, citlivý a to obě jeho části, části SHP i část 
návrhová. Diplomní projekt odráží  vztah k historickému dědictví . Zadání diplomové úlohy je 
bezezbytku za splněné a doporučuji klasifikaci známkou C (velmi dobrý). 
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vedoucí diplomové práce 
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