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Zadání
Pr$edme$tem diplomove�  prá� ce je obnová – regeneráce pu4 vodní� usedlosti s historickou sus$á� rnou
chmele  v  Trnovánech u  Ž1 átce.   V  regionu jsou stá� le  pátrne�  ná� sledky pová� lec$ne�ho  odsunu
pu4 vodní�ch obyvátel á hledá�ní� novy�ch forem ž$ ivotá je žde nádá� le áktuá� lní�. Posužováná�  prá� ce si
kláde žá cí�l  k tomuto pr$ispe$ t.

Hodnocení 
Prá� ce žác$í�ná�  u� vodem s popisem s$irs$ í�ch vžtáhu4 ,  historií�  á struc$ny�m vy�vojem obce  i mí�stá. Ú
historie Trnován by stá� lo žá žmí�nku, ž$e byly ná sáme�m okráji kátástru sousední�  ve$ ts$ í�  obce
Dobr$í�c$ány, ž c$ehož$  mu4 ž$e plynout i pochopení� jejich vy�žnámu á rožvoje. 
Mápy stábilní�ho kátástru žáchycují�cí� r$es$enou usedlost pr$ed á po polovine$  19. století� bohuž$el
nejsou  doplne$ny  álespon$  struc$nou  interpretácí�  žáchyceny�ch  informácí�,  u  originá� lní�  mápy
stábilní�ho  kátástru není�  uvedeno dátum reámbuláce (1877),  ktere�  je  podstátne�  pro dátáci
stávby  stodoly  pr$i  vy�chodní�  stráne$  áreá� lu.  Ná  te$chto  mápá� ch  je  žá� roven$  žáchycená
nejseverne$ js$ í� c$á� st áreá� lu, dnes již$  neexistují�cí�. Období� prome$ny chárákteru usedlosti doklá�dá�
kátrástrá� lní� mápá evidenc$ní� (1877-1913), která�  vs$ák není� uvedená.
Kolá�ž$  svisly�ch pruhu4  orthofotomáp je gráficky efektní�, ž hlediská vy�pove$dní� hodnoty by vs$ák
byl pátrne$  leps$ í� vy�be$r 2-3 stejny�ch vy�r$ežu4  s usedlostí� pro porovná�ní� prome$ny krájiny v 20.-21.
století�. 

Popis  usedlosti,  jednotlivy�ch  stáveb  á  konstrukcí�  je  po  terminologicke�  strá�nce  erudovány�,
stávebne$  historicky�  vy�voj, ktery�  by stá� l žá hlubs$í� ánály�žu, je popsá�n použe struc$ne$ . Pokud se
nedochoválá  historická�  ikonográfie  á  plá�nová�  dokumentáce,  bylo  by  vhodne�  se  pokusit  o
ne$ jáky�  ná� stin  dátáce  stáveb  á  jejich  u� práv  ná  žá�kláde$  použ$ ity�ch  konstrukcí�,  technologií�  á
máteriá� lu4 . Bylá sus$á� rná postávená v dnes žná�me�  podobe$  jáko novostávbá, nebo byly komí�ny á
komory vestáve$ny do stárs$ í�ho objektu, ktery�  je žáchycen ná mápe$  stábilní�ho kátástru? Ž jáke�
doby pochá� ží� technologie s kotly Linhárt? 
Krome$  stávebne$  historicke�ho popisu by bylo  vhodne�  doplnit  u� dáje  o  souc$ásne�m využ$ ití�  –
slouž$ í� stávby hospodá� r$ske�mu u� c$elu nebo jsou už$  jen kulisou rodinne�ho domu? 

Po rožboru usedlosti ná� sleduje ánály�žá Trnován – popis souc$ásne�ho stávu, hodnot i proble�mu4
á informáce ž u� žemní�ho plá�nu. Ilustrác$ní� plá�nky jsou pr$ehledne� , v popisu se c$á� stec$ne$  objevují�
informáce již$  dr$í�ve  uvedene� .  Stá�vájí�cí�  hospodá� r$ství�  nejbliž$s$ í�ho  okolí�  orientováne�  použe ná
žeme$de$ lství�  právde$podobne$  nedoká�ž$e  generovát  tákove�  žisky,  ktere�  by  umož$nili  celkovou
rehábilitáci  krájiny  i  vesnic  á  jejich  stávební�ho  fondu.  Jáko  c$á� stec$ne�  vy�chodisko  se  jeví�
žátráktivne$ní�  regionu  pro  turismus  po  pr$í�pádne�m  žápsá�ní�  chmelár$ske�  oblásti  ná  sežnám
sve$ tove�ho de$dictví� ÚNESČO.
 



Tr$i  uvedene�  reference  typologicky  obdobny�ch  stáveb  ukážují�  mož$nosti  pr$í�stupu  k  jejich
obnove$  i ž$ ivotáschopnost funkc$ní�ho využ$ ití�.

Ná  žá�kláde$  ánály�ž  je  návrž$en  koncept  obnovy  usedlosti  vc$etne$  s$ irs$ í�ho  áreá� lu.  K  pu4 vodní�
žeme$de$ lske�  funkci je pr$idá�ná ágroturistiká s ubytová�ní�m á restáurácí�  á edukác$ní�  funkce ve
forme$  mužeá,  expožice o chmelár$ství�.  Toto r$es$ení�  se nábí�ží�  á  není�  v  rožporu se stávbou á
mí�stem. 

Žá ždár$ile�  pováž$uji celkove�  r$es$ení�  áreá� lu s uká� žkou ru4 žny�ch typu4  chmelnic  protkány�ch sí�tí�
cest vc$etne$  de$ tske�ho hr$is$te$  s využ$ ití�m historicky�ch prvku4 . Vžhledem ke kápácite$  restáuráce,
ubytová�ní� i pr$edpokládu koná�ní� ákcí� ve stodole je mož$ná�  poddimenžovány�  poc$et párkovácí�ch
stá�ní�. 

Novodobá�  vilá je žáchová�ná jáko du4 m májitele/sprá�vce. V pu4 dorysne�  stope$  pu4 vodní�  obytne�
c$á� sti  usedlosti  s  využ$ ití�m  dochováne�ho  ždivá  je  vestáve$ná  novostávbá  s  restáurácí�  á
ubytová�ní�m.  Dve$  komory sus$á� rny jsou žprovožne$ny,  dve$  jsou upráveny pro expožici.  Tá je
r$es$ená  jednodus$e  á  ná� žorne$ .  Návážují�cí�  chle�v  slouž$ í�  pu4 vodní�mu  u� c$elu,  pr$í�stávbá  kurní�ku
ož$ ivuje prostor dvorá. Stodolá je uprávená ná pronájí�mátelny�  sá� l. V pu4 vodní�ch žáchová�vány�ch
stávbá� ch je bourá�no minimá� lne$ , pr$í�stup je velmi citlivy�. 

Režervy  vidí�m  v  dispožic$ní�m  r$es$ení�  novostávby  ubytovácí�  c$á� sti.  Vžhledem  k  poc$tu  mí�st
restáuráce  by se  pátrne$  jednálo  o provož s  nábí�dkou jí�del,  tomu vs$ák  neodpoví�dá�  žá� žemí�
(sklády,  odpády ápod.).  Prostor  pro hosty je  orientová�n  spí�s$e  severožá�pádní�m sme$rem do
krájiny, není� jásne� , kde je hlávní� vchod – že dvorá c$i žvenku?. Vlástní� žá� žemí� báru je minimá� lní�,
spí�s$e nefunkc$ní�. Diskutábilní� je pr$edimenžováná�  spolec$enská�  mí�stnost – chodbá v pátrech s
pokoji. Vár$ení� ve spolec$ny�ch kuchyn$ ká� ch ubí�rá�  vy�de$ lku hospody o pátro ní�ž$  á vec$erní� diskuse
o c$esá�ní�  chmele mohou rus$it žnávene$ js$ í�  c$esá� c$e. Čhybí� pokoje pro ubytová�ní� rodin s de$ tmi á
dáls$ í�  potr$ebne�  prostory (u� klidová�  mí�stnost  ná  pátr$e,  sklád lu4 ž$kovin ápod.,  ve$ ts$ í�  technická�
mí�stnost pro cely�  objekt.) 

R1 es$ení�  vlástní�  sus$á� rny je árchitektonicky ždár$ile� ,  v pr$í�žemí�  vs$ák koliduje expožice s gárá� ž$ í�
tráktoru4  á  žeme$de$ lske�  techniky.  Ják  by  tákovy�  provož  v  reálite$  fungovál?  Hálovy�  prostor
stodoly vybí�ží� k umí�ste$ní� sá� lu, je vs$ák otá� žkou, ždá to pro ne$kolik ákcí� do roká není� pr$epych á
ply� tvá�ní�  plochou.  Mož$ná�  by  bylo  vhodne$ js$ í�  do  stodoly  umí�stit  potr$ebnou  žeme$de$ lskou
techniku, kterou je mož$ne�  pr$i kulturní�ch ákcí�ch vyklidit ven. 

Podmí�nkou u� spe$s$nosti  obnovy  stávby je  její�  ž$ ivotáschopnost.  Ž  popisu i  dispožic  mi  není�
žr$ejmy�  pome$r  meži  vlástní�m  žeme$de$ lství�m  á  ágroturistikou.  Je  to  ž$ ivotáschopná�  fármá  s
mož$ností� átráktivní�ho pr$ivy�de$ lku ž ubytová�ní� nebo pension s mužeem á málou uká� žkou žví�r$át
á chmelove�ho hospodá� r$ství�. Odpoví�dá�  žá� žemí� hospodá� r$ství� velikosti chmelnic á poc$tu žví�r$át?
Nechybí�  žde prostory pro žprácová�ní�  produktu4 ,  ktere�  májí�  by� t  nábí�ženy ná�vs$te$vní�ku4 m? Pr$i
skutec$ne�m  žprácová�ní�  projektu  by  tákove�to  otá� žky  pátrne$  žodpove$de$ l  investor  á  byly  by
souc$á� stí�  žádá�ní�  i  jeho ekonomicke�  rožváhy. Pr$i  žprácová�ní�  ákádemicke�  prá� ce by stá� lo žá to
žvá�ž$ it, ždá se u� lohá turismu pr$i hledá�ní� využ$ ití� obdobny�ch stáveb nepr$ecen$ uje. V Trnovánech
je  i  druhá� ,  árchitektonicky  mož$ná�  žájí�máve$ js$ í�  sus$á� rná  chmele.  Bude  i  žde  mužeum  s
ubytová�ní�m? Úž$ iví� se obá objekty pr$i pr$í�s$tí� vlne$  Čovidu? 

Gráfická�  podobá prá� ce je jinák ná vysoke�  u� rovni, je jásná�  á pr$ehledná� . Pru4 vodní� text obsáhuje
drobne�  nepr$esnosti, ktere�  vs$ák lže pr$ehle�dnout. 



Závěr
Pr$es  vy�s$e  uvedene�  vy�hrády  je  prá� ce  odvedená  s  pec$livostí�  á  celkovy�  ná�vrh  pováž$uji  ž
árchitektonicke�ho i  urbánisticke�ho hlediská žá  kválitní�.  Análytická�  c$á� st  je  mož$ná�  žbytec$ne$
rožkroc$ená ná celou vesnici, která�  je r$es$ená jinou diplomovou prácí�, ná u� kor vlástní� usedlosti.
Stá�vájí�cí� historicke�  objekty, i když$  nejsou pámá� tkove$  chrá�ne$ny (což$  není� v prá� ci žmí�ne$no), jsou
obnoveny citlive$ , novostávbá má�  pr$í�žnive�  me$r$ í�tko á soudoby�, ávs$ák nerus$í�cí� vy�ráž. Nedostátky
v dispožicí�ch by se jiste$  uprávily v diskuží�ch se skutec$ny�m investorem á v dáls$ í�ch projektovy�ch
fá� ží�ch pr$i detáilne$ js$ í�m r$es$ení� jednotlivy�ch budov.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B. 

Ing. árch. Tomá� s$  Kocourek
V Práže, 2. c$ervná 2022


