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Zadání: Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemívelkých měst potýká s problémy,
jakými je absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který
byl dříve centrem a těžištěm obce, je nevyužíván a v havarijním stavu. Barokní zámek s hospodářským
dvorem, jehož části jsou navíc památkově chráněny, představuje ideální prostory k umístění pro obec
důležitých provozů, které by snad mohly iniciovat tvorbu komunity. Tento projekt si klade za cíl
rehabilitovat významnou památku a prověřit, jakým způsobem může areál zámku udržitelně naplnit
potřeby obce tak, aby byla zhodnocena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost.
Diplomová práce modulu památkové péče bude obsahovat rešerši vztahu domu a zahrady statenického
zámku a analogických sídel, a z návrhu revitalizace zámeckého areálu. V projektu bude kladen důraz na
šetrný přístup ke stavebně rozmanitému historickému objektu a citlivou úpravu prostředí, v němž se
nachází,včetně citlivého začlenění novostaveb.

Hodnocení části SHP:
Cílem stavebně historické části diplomního projektu byla rozvaha nad pozicí kaple v objemu zámecké
budovy. Ačkoliv se diplomant do práce pustil se zpožděním, výsledek je pozoruhodný. Především
proto, že dosavadní kompendia o zámecké architektuře toto téma neuvádějí soustavně.
Pokud by na téma bylo více času, jistě by neškodilo více zabrousit do ryze historické literatury, zabývající
se novověkou šlechtou. Přestože mohlo být téma ještě prohloubeno, diplomant prokázal dostatek
badatelské empatie k tématu. Hodnocení Bvelmi dobře.

Hodnocení návrhu:
Návrh v souladu se zadáním řeší rehabilitaci areálu jako celku, včetně nástinu úprav bývalé zámecké
terasové zahrady. Rozvrženífunkcí v rámci areálu je celkově logické a reaguje na charakter jednotlivých
objektů s důrazem na klíčový význam vlastního zámku. Řešení areálu v podstatné míře využívá
stávajících hodnotných budova v místě zdemolované, či zásadně porušené historické zástavby doplňuje
novostavby s náročnějším programem a komplikovanějšími nároky na provoz. Architektonické korekce
stávajících objektů jsou navrženy poučeně. Architektonický koncept doplňovaných objektů vychází
z respektu k původnímu stavu (novostavby autor situuje důsledně pouze do míst zdevastovaných hmot,
které doplňuje soudobou formou se snahou pro kontext). Navržené nové budovy jsou řešeny
sympaticky úsporně s jednoduchým členěním a s návazností na stávající historickou architekturu.
Bezesporu by bylo vhodné hlubší propracování architektury nových objektů, tak aby detailní a
materiálové řešení vybočilo ze schematičnosti. Zvolené řešení s obnovením "paměti místa" považuji za
velmi zodpovědné jak vlastnímu areálu, tak obecně přínosné z hlediska metodického. (obrana proti
devastacím a nezájmu o tristní osud památek tohoto typu).

Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt průměrný, po obsahové stránce ne zcela přesvědčivý a po
formální stránce s dílčími výhradami. Zadání diplomního projektu považuji za splněné a doporučuji
klasifikaci známkou C(velmi dobrý) - O(uspokojivý).
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