Hodnocení diplomního projektu: Bc. Jitka Tomiczková
MODUL PAMÁTKOVÉ PÉČE
Zadání:
Zadání rehabilitace (nového využití a obnovy) drobných šlechtických sídel, venkovských zámků a
tvrzí i historických hospodářských dvorů považuji za zásadně důležité, neboť se jedná o silně
ohroženou kategorii nezřídka vysoce hodnotných staveb, jejíž existence je však klíčová pro
uchování identity kulturní české krajiny. Navíc tyto areály jsou zpravidla zchátralé či částečně
zřícené což umožňuje takové pojetí zadání, kde je ve vhodné proporci kombinace rekonstrukce a
novostavby, což umožní ověřit schopnosti studenta v širším rejstříku. Tomuto záměru vyhovuje i
zadání rehabilitace hospodářského dvora a zámku v Paliči, cenného areálu, brutálně
zdevastovaného a zneužívaného a v některých částech nezodpovědně předčasně odsouzeného
k zániku. Diplomantka v rámci Modulu památkové péče dostala za úkol zaměřit areál, popsat
jeho hodnoty a v rámci dílčí části stavebně historického průzkumu identifikovat původní podobu
přestavbami zcela znetvořeného objektu zámku
Hodnocení SHP:
Diplomantka zpracovala zaměření všech hospodářských budov areálu a podstatným způsob
zpřesnila dokumentaci vlastního zámku. V souladu se zadáním zpracovala podrobný rozbor
stavebního vývoje zámku a identifikaci jeho historické podoby. Autorka zdokumentovala
hodnotné historické prvky, jež zahrnula do podrobné inventarizace. Práce je kvalitní,
zodpovědně zpracovaná a pro vlastní návrh řešení zásadně přínosná. Zadání SHP bylo splněno.
Hodnocení návrhu:
Koncept se zabývá oživením souboru zdevastovaných budov hospodářského dvora, které
poučeným způsobem obnovuje a využívá pro nové funkce. Památková obnova přestavbami
zcela deklasovaného objektu zámku představuje významný, profesionální tvůrčí počin. Návrh
rehabilitace zámku považuji za mimořádně zdařilý a zásadně přínosný pro obnovu kultivované
atmosféry zničeného prostředí. Je propracován s velkým citem a znalostí včetně zvládnutí
podrobností historického architektonického detailu. Diplomantka nastiňuje citlivé řešení
dispozice zámku s úpravami, které umožní jeho důstojné využití. Tvůrčí přínos a pochopení pro
oživení kontextu doložila diplomantka návrhem nové zástavby, vkomponované do areálu bez
zbytečných gest a kultivovanou formou. Hodnotím velmi příznivě celkový koncept, usilující
především velmi přesvědčivě a tedy bezesporu úspěšně o obnovu harmonického působení
areálu jako celku, včetně řešení doplňkových staveb i venkovních úprav, vycházejích
z věrohodných podkladů části SHP i díky schopnosti orientace v ikonografických materiálech.
Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt kvalitní, citlivý a to obě jeho části, části SHP i část
návrhová. Diplomní projekt snese přísná měřítka a bezesporu také odráží znalost aktuálních
trendů moderní evropské památkové péče. Zadání diplomové úlohy je bezezbytku za splněné a
doporučuji klasifikaci známkou A (výborný), případně s pochvalou za vynikající kvalitu a
komplexní přístup.
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