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Hodnocení diplomního projektu:  Bc. Natalie Kostelníková 
Letní semestr 2019/2020 
Ústav památkové péče FA ČVUT Atelier GIRSA 
MODUL PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 
Zadání  
Cílem návrhu bylo řešit obnovu a revitalizaci hospodářského dvora s tvrzí v obci 
Bernartice. Jedná se o diplomní práci Modulu památkové péče. Diplomová práce se 
skládá ze dvou částí. První je v souladu se zadáním věnována úkolu z oboru stavebně 
historickému průzkumu a druhá řeší návrh obnovy areálu s novým využitím.  
Hlavní náplň areálu navazuje logicky na jeho dosavadní převážně hospodářskou funkci 
s prověřením námětů nejvhodnějšího využití mohutné, původně středověké tvrze, která 
tvoří dominantu souboru. V zadání byl kladen důraz na zachování historických hodnot a 
citlivé zapojení případných novostaveb a novotvarů v rámci rehabilitovaného areálu. 
 
Zadání SHP:  
Tvrz v Bernarticích byla již v minulém čtvrtstoletí zkoumána dvakrát, a to průzkumníky 
zvučných jmen. Formulovat tedy úlohu pro diplomní SHP v prozkoumaném objektu 
nebylo snadné. Nakonec  se ukázalo jako neotřelé téma  prozkoumat postupný proces 
úpadku bývalého sídla na správu dvora a sýpku. 
 
HODNOCENÍ SHP: 
Natálie Kostelníková se důkladně seznámila se vším dosavadním poznáním a doplnila 
řadou drobných zjištění in situ.  V části SHP velmi zodpovědně zpracovala požadovanou 
analýzu v kapitole Od šlechtického sídla k jeho úpadku, ve které rozšiřuje aktuální 
znalosti o stavebně historickém vývoji a úpadku tvrze. Podrobnosti vývoje jednotlivých 
stavebních fází doprovází detailně zpracovanou dokumentací (historické plány, foto 
nálezových situací, časová osa, zákresy do půdorysů). S velkou podrobností a 
profesionalitou jsou výsledky průzkumu zaznamenány v půdorysných řezech. Práce je 
obohacena celou řadou detailů (foto i zákresy v měřítku). Vynikajícím způsobem jsou 
dokumentovány nálezové situace na fotografiích jednotlivých průčelí, které vytvářejí 
předpoklad dobré orientace ve složité struktuře i skvělý podklad pro věrohodnost a 
propracovanost následného návrhu restaurátorské obnovy. V dobře prozkoumaném 
objektu došlo i na nečekané závažné nové objevy, a to na zazděnou  arkádu vstupního 
křídla a  pozůstatek dalšího  arkádového křídla jižního. Oba nálezy dosud unikaly 
badatelské pozornosti. Hodnotím A  (výborně) s tím, že výsledky by měly být 
přestaveny na konferenci Dějiny staveb. 
(doc. M. Rykl) 
 
Hodnocení návrhu: 
Návrh využití celého areálu respektuje v principu původní funkci, nebo se jí svým 
pojetím přibližuje. To je nejjistější předpoklad logického využití s minimem 
samoúčelných přestaveb a zbytečných transformací. Hospodářské funkce (stáje, sklady 
krmiva, kolny apod.), jsou obohacené ubytovací kapacitou v odstupňovaných 
kategoriích (agroturismus) a doplněné provozem majitele areálu. Není opomenut přínos 
pro obec. Sympatické je doplnění provozu zpracování hnoje na výrobu bioplynu.                                                                                                                                                  
Návrh celkově vychází z poznání struktury areálu a usiluje o rehabilitaci jeho 
potenciálu. Klade důraz na zachování památkových hodnot areálu a citlivě vkládá nové 
funkce. Za velmi zdařilé považuji jak úpravu stávající objektů, tak doplnění novotvary -  
stavbou pro ubytování v poloze, posilující uzavřenost areálu, či novotvar lehkého 
přístavku pro ustájení koní. Řešení je koncipované se vkusem a s důrazem na jemné, 
harmonické přiřazení k historické struktuře. S velkou zodpovědností a  citem je řešeno 
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využití a úpravy samotné tvrze. Jedná se o úkol obtížný, neboť tvrz představuje velmi 
složitý a stylově vrstevnatý organismus. Obnovu tvrze autorka řeší na základě důkladné 
znalosti (přednost daná zpracováním SHP) a s velkým pochopením pro atmosféru 
místa. S pochopením pro hodnoty prostorů a kreativitou jsou řešeny dispozice (viz 
např. apartmánové ubytování v patře, uchovávající působivou prostorovost sálů). Velmi 
hodnotím náznak restaurátorsky pojaté úpravy průčelí, která uchovává veškeré relikty 
jednotlivých slohových etap, a které spojuje pomocí regulérních restaurátorských 
metod do výtvarně přesvědčivého celku. Tím, že se autorka vyvarovala pokušení 
prezentovat jednu z vybraných, torzálně dochovaných fází zároveň uchovává z maxima 
výpovědní hodnoty tvrze. Příznivé hodnocení se týká i řešení venkovních úprav dvora. 
Jedinou výhradou k diplomnímu projektu vznáším k úpravám vnitřního nádvoří vlastní 
tvrze, k tvarovému a materiálovému řešení obnoveného ochozu, který je samozřejmě 
velmi důležitý z provozního hlediska a jeho existence je průzkumem potvrzena, ale 
který v daném prostředí působí silně akontextuálně.  
Projekt považuji za velmi kvalitní a propracované dílo. Jedná se do potřebných 
podrobností propracovanou práci, vycházející ze znalosti areálu, což vyplývá i z úrovně 
zpracované  části SHP. Zadání bylo splněno bezezbytku, projekt má vynikající úroveň 
po obsahové i formální stránce. Navrhuji hodnocení B (velmi dobře) 
 
Závěr: 
Celkově konstatuji, že se jedná o mimořádně zodpovědně zpracovaný a komplexně 
pojatý diplomní projekt s velmi poučeným památkovým přístupem a s řadou velmi 
přínosných podnětů.  
Vzhledem k dosaženému výsledku považuji zadání diplomové úlohy za splněné a 
doporučuji klasifikaci známkou  A (výborný). 

 
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa  
vedoucí diplomové práce                                                            
                                                                                                                                           
V Praze 20. 1. 2020 
 


