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 Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí vel-
kých měst potýká s problémy absence občanské komunity  a nedostatku 
veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a tě-
žištěm obce, je nevyužíván a v havarijním stavu. Barokní zámek s hospo-
dářským dvorem, jehož části jsou navíc památkově chráněny, představu-
je ideální prostor pro umístění pro obec důležitých provozů, které by snad 
mohly iniciovat tvorbu komunity. Tento projekt si klade za cíl rehabilitovat 
významnou památku, citlivě do ní začlenit novostavby a prověřit jakým 
způsobem může areál zámku udržitelně naplnit potřeby obce tak, aby byla 
zhodnocena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost.   
 Jedním z cílů práce bylo prozkoumat možnosti přístupu k těmto ty-
pům areálů tak typických pro náš venkov, které již ovšem pozbyly své pů-
vodní funkce. Ve snaze o zachování tohoto hodnotného a dnes silně ohro-
ženého souboru staveb se musíme ptát, jaký je současný význam těchto 
souborů a jaké funkce jim můžeme připsat, abychom zajistili jejich trvalou 
udržitelnost. Jejich zachování je totiž zásadní pro zachování typického rázu 
našeho venkova. 
 Druhým důležitým tématem pro návrh byla, jak již bylo zmíněno, situ-
ace Statenic jako obce. Tedy místa, které postrádá téměř jakoukoli občan-
skou vybavenost a ke kterému již většina obyvatel nemá vztah. Dá se tato 
skutečnost zvrátit architektonickým návrhem?  
 Zámecký areál jsem tedy pojala jako obnovené centrum obce, 
staronovou agoru, která sídlu poskytuje soběstačnost a obyvatelům místo 
k setkávání. Do zámku, jako hierarchicky nejvýznamnějšího objektu, jsem 
přesunula obecní úřad a knihovnu. Dále zde byla obnovena kaple a pivo-
var a vytvořena drobná expozice o zámku a konferenční centrum, které 
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mimo jiné umožňují důstojnou prezentaci zámeckých interiérů.  
 Dalším provozem, který jsem vnímala jako zásadní pro vytvoření 
vztahu obyvatel k místu, je mateřská škola, prostor setkávání jak dětí tak ro-
dičů a zároveň i prostředek vytvoření vztahu k našemu architektonickému 
dědictví. Koneckonců, kdo může říct, že si jako malý hrál ve stínu barokního 
špýcharu? Školka je umístěna do budovy bývalého chléva a jako pozemek 
využívá část zámeckého sadu. V patře pod školkou se nachází multifunkční 
sál ke konání kulturních akcí a kavárna.  
 Doplnění areálu novostavbami (kromě drobného zázemí zahrady) 
se odehrálo v jeho v klasicistní půdorysné stopě. Novostavba obsahující 
komunitní centrum, restauraci a byty vznikla na místě spadlého severový-
chodního rohu. Důležitou součástí konceptu bylo udržení celistvosti areálu 
se zámkem jako dominantou. Nová budova mu materiálově ani tvarově 
nekonkuruje, inspiruje se historickými hospodářskými budovami, má však 
svébytně moderní výraz, který ji od ostatních objektů odlišuje. 
  Ve zbylých stavbách je umístěno zázemí areálu a u východního 
vstupu několik obchodů, tak aby soubor naplňoval širokou škálu potřeb 
obyvatelstva. 
 Kromě využitelnosti areálu místním obyvatelstvem, je udržitelnost  
zásadním faktorem při obnově tohoto typu objektů. Projekt navazuje na 
přírodní a kulturní koridor Údolí Únětického potoka a vytváří tak další turis-
ticky atraktivní zastávku na cestě přes Únětice (slavný pivovar) do Roztok 
(Středočeské muzeum).
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Ú v o d / 1

Toto zadání v sobě pojí dvě témata, zásad-

ní pro budoucnost našeho venkova.  

 Jednak je to problematika Statenic 

jako obce, která již dávno přestala být 

vesnicí ale stala se novým typem venkov-

ského osídlení. O tomto druhu venkovské 

obce literatura mluví jako o Rozvojovém 

venkovu1 a pojí s ním typické problémy, 

které skutečně u Statenic můžeme pozoro-

vat v praxi (viz. níže).   

 

1 PERLÍN 2010 

 Druhou problematikou je přístup 

k zámeckému areálu, jenž je jedním 

z mnoha drobných feudálních sídel tak 

typických pro náš venkov, která již ovšem 

pozbyla své původní funkce. Ve snaze o 

zachování tohoto hodnotného a dnes silně 

ohroženého souboru staveb se tedy musí-

me ptát, jaký je současný význam těchto 

areálů a jaké funkce jim můžeme připsat, 

abychom zajistili jejich trvalou udržitelnost. 

Jejich zachování je totiž zásadní pro udržení 

typického rázu našeho venkova.  







A n a l ý z y / 2 
vypracováno ve spolupráci s Adamem Pokorným

Obec Statenice 
se nachází v okrese Praha-západ, přibližně 
11 km od centra Prahy a 7 km od ruzyňské-
ho letiště. Svou polohou Statenice navazují 
na přírodní rezervaci Údolí Únětického 
potoka, která se nachází mezi Úněticemi 
a Roztokami, kde pokračuje další přírodní 
rezervací: Roztocký háj-Tiché údolí. Ten-
to významný krajinářský celek je tvořen 
údolní nivou potoka a okolními skalnatý-
mi svahy. Koridor není zajímavý pouze z 
přírodního hlediska ale i kulturně. Postupně 
totiž prochází od Středočeského muzea v 
Roztokách, přes Tiché údolí, až po Únětický 
pivovar.  
 Sčítání obyvatel k roku 2016 uvá-
dí, že ve Statenicích žije 1 411obyvatel, 
přičemž v roce 2001 to bylo jenom 663 a 
prognoza připravovaného územního plánu 
odhaduje, že v roce 2040 bude ve Stateni-
cích se vší pravděpodobností žít cca 3500 
obyvatel, maximálně dokonce 47001. Tento 
příliv je způsobený především existencí 
dvou velkých developpmentů, které State-
nice obklopí: na severu areál Boušovský  a 
na jihu  areál Jabloňový sad. Pro Boušovský 
areál je již v dnešní době vydáno stavební 
povolení pro 59 rodinných domů. 
 V reakci na radikální změnu situace 
českého venkova po 2. sv. válce pracuje 
Radim Perlín na nové klasiikaci venkov-
ských obcí, které se od sebe po ztrátě sil-
ného jednotícího faktoru v podobě země-
dělství začínají čím dál tím více odlišovat.2 
Tato klasiikace je pro nás velmi aktuální, 
protože je na první pohled jasné, že State-
nice již dávno nejsou typickou vesnicí, ale 
sídlem, které Perlín řadí do kategorie tzv. 
Rozvojového venkova. Svou klasiikací nám 
pomáhá osvětlit problémy a skutečnosti, 

1 http://www.statenice.cz/navrh-uzemni-
ho-planu-statenice-k-verejnemu-projed-

nani/  

2 Perlín 2010 

které by se snad na první pohled mohly je-
vit jako vlastní pouze Statenicím, ale vprav-
dě jsou typické pro celou tuto skupinu obcí 
v zázemí velkých center. 
 Problémem stejně jako silou těchto 
obcí je jednoznačně velká migrace (jejíž 
existence ve Statenicích byla ilustrována 
na razantně se měnících počtech obyva-
tel). Ta zapříčiňuje, že je v těchto oblastech 
téměř nerostoucí průměrný věk, jedny z nej-
vyšších hodnot indexu vzdělanosti a nejnižší 
míry nezaměstnanosti (v rámci Perlínovy 
klasiikace)3. Tyto oblasti jsou velmi dobře 
dostupné a jsou v posledních letech popu-
lačně nejvíce rostoucím územím ČR4. Co 
se lidských zdrojů a hospodářských aktivit 
týče, jejich rozvojový potenciál je velmi vy-
soký.5 Odvrácenou stranou těchto pozitiv je 
ovšem absence sociálních aktivit a komu-
nity, což je kromě zmíněné migrace způso-
beno také tím, že většina obyvatel vyjíždí z 
obce za prací do přilehlých center a tráví i 
svůj volný čas především mimo obec.  
 Výše uvedené je přesně problé-
mem Statenic, a to tak výrazným, že je 
relektován i připravovaným územním plá-
nem. V obci je navíc naprostý nedostatek 
občanské vybavenosti, což problému jen 
napomáhá.  
 Mezi hodnoty Statenic patří kromě 
těch přírodních (niva Únětického potoka), 
také ty kulturní, především areál statenic-
kého zámku, jehož části (zámek, sýpka a 
část opevnění) jsou  nemovitými kulturními 
památkami. Tento areál je v dnešní době 
bohužel v havarijním stavu a uzavřen veřej-
nosti, místo toho aby plnil svou historickou 
funkci centra obce, v dnešní době tak 
postrádanou.

3 Pospěch a kol. 2014, 80 

4 Ibid. 
5 Perlín 2010, 178  
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První písemná zmínka o vsi (Stativnice) pochází z roku 1227, kdy se připomíná ve výčtu majetku, potvrzeného 
rálem Přemyslem Otakarem I. klášteru svatojiřskému na Pražském hradě; vzhledem k popřednímu postavení 

vsi ve zmíněné listině lze spekulovat, že Statenice náležely klášteru již od jeho založení v roce 973. 
 

 

 

Toho roku byly v Praze za Boleslava II. založeny biskupství a klášter sv. Jiří. Kníže nadal na přímluvu papeže 
klášter mnohým zbožím, mezi ním s největší pravděpodobností i Stativnicemi. Zakládací listina se 
nedochovala, shořela při požáru Pražského hradu r. 1142

střídání zástavních majitelů
konfiskace majetku ve prospěch Fridricha z Talmberka na Vlašimi

Třicetiletá válka 

koupil Statenice znovu svatojiřský klášter. 
v Tereziánském katastru klášter Svatojiřský přiznává ve Statenicích poplužní dvůr a rustikální grunt 

Kropáčovský, který je však již rozdělen na 5 rustikálních usedlostí o rozloze 111 strychů (1 strych = 2837 m
celkem 31,49 ha). Kromě toho tu byly 2 Vencovský a Dolský, ovčín, 2 hospody 
černovolská.

Po r. 1782, kdy byl klášter zrušen, se majitelé Statenic střídali. Vynikl mezi nimi Rudolf hrabě Špork, synovec či 
prasynovec známějších hraběte F. A. Šporka (vlastníka Kuksu), který 

zbudování císařské silnice procházející Černým Volem
započato se stavbou školy ve Statenicích, škola byla po roce dokončena a slavnostně otevřena.

Zóny: 101, 102, 103, 105, č
Nejstarší dochované mapy jsou až z 19. století.
Nejstarší zástavba vznikala kolem klášterního statku ve Statenicích. Vedle dvora a pozdějšího zámku bylo 
kolem návsi několik statků, ostatní stavby patřily domkářům. Zástavba bylo soustředěná kolem návsi radiálně 
vyjma skupiny domů v lokalitě Za Kovárnou.
Druhým ohniskem rozvoje byl Černý Vůl. Původní zástavba se soustřeďovala podél hlavních komunikací.

 Sčítání v roce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Počet obyvatel 533 603 658 648 667 618 638 527 647 602 591 524 663 1533

Počet domů 66 75 80 88 83 93 114 135 162 166 171 192 264 490

 Počet trvale 

bydlících obyvatel

k 31.12.2014 0-14 let 15-24 let 25-44 let 45 -64 let 65 a více let

Celkem 1386 273 150 439 359 165

Muži 688 144 73 206 186 79

Ženy 698 129 77 233 173 86

Počet obyvatel ve věku

Počet obyvatel obce Statenice k 31. 12. 2011 (Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011)

Věková struktura obyvatelstva v Statenicích k 31.12.2014 (ČSÚ 2016)

Pohyb obyvatelstva ve Statenicích od roku 2001 do roku 2014

Ekonomicky ak�vní obyvatelstvo (% z celé populace) 

historické jádro, částečně 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Zadání 

Název práce:  
 Revitalizace zámku ve Statenicích 

Obec: 
 Statenice 

Katastrální území:  
 Statenice 

Okres: 
 Praha-západ 

Kraj: 
 Středočeský 

 Obec Statenice se podobně jako 
mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst 
potýká s problémy absence občanské 
komunity  a nedostatku veřejné vybave-
nosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve 
centrem a těžištěm obce, je nevyužíván a 
v havarijním stavu. Barokní zámek s hos-
podářským dvorem, jehož části jsou navíc 
památkově chráněny, představuje ideální 
prostory pro umístění pro obec důležitých 
provozů, které by snad mohly iniciovat tvor-
bu komunity. Tento projekt si klade za cíl 
rehabilitovat významnou památku, citlivě 
do ní začlenit novostavby a prověřit,  jakým 
způsobem může areál zámku udržitelně 
naplnit potřeby obce tak, aby byla zhod-
nocena jeho historická hodnota a architek-
tonická jedinečnost.  

2. Širší vztahy 

 Zámecký areál se dříve nacházel v 
centrální části obce, v dnešní době je však 
upozaděn množstvím nové zástavby, která 
dokonce vytvořila nové centrum ve výhod-
né pozici mezi historickými Statenicemi a 
přidruženou osadou Černý Vůl. Toto cen-
trum je sice poměrně využívaným veřej-
ným prostorem, má však pouze komerční 
charakter a rozhodně nenaplňuje potřeby 
obce, co se občanské vybavenosti týče. 
Přesto v současnosti představuje jediný pro-
stor pro setkávání obyvatel, jelikož většinu 
Statenic tvoří obytná zástavba satelitního 
charakteru, a zámecký areál, který byl his-
toricky centrem sídla, je mrtvým, veřejnosti 
nepřístupným bodem. Vzhledem ke své roz-
loze tvoří velké „hluché“ místo v tkáni obce. 
 Struktura Statenic je utvářena již 
zmiňovanou obytnou zástavbou rodin-

ných domků a postrádá hierarchizaci a 
dominantu. Na rozdíl od přilehlých vesnic 
zde není kostel, jenž by jasně určoval střed 
obce. Vztah střed - okraj je, podle mého 
názoru, důležitou hodnotou sídelních struk-
tur a v případě, že by se zámecký areál 
otevřel veřejnosti, mohl by funkci dominan-
ty rozhodně splňovat. 
 Areál zámku je ze dvou stran (se-
verovýchodní a jihovýchodní) ohraničen 
silnicemi III. třídy, které propojují Statenice 
s okolními obcemi. Tyto tepny degradují 
historický prostor návsi, která se tímto stává 
pouze průjezdným prostorem bez možnosti 
příjemného zastavení. Na severovýchodní 
straně areálu se nachází špýchar s bránou, 
která tvořila propojení areálu se severními 
polnostmi 
 Ze severozápadní strany areál na-
vazuje na obytnou zástavbu. Na jihozápa-
dě se zámkem sousedí zahrada s terasami 
a tvoří tak při pohledu ze silničního mostku 
působivé panorama, jež je dnes zakryto 
přestárlým stromořadím a provizorními 
opatřeními proti padající střeše zámku. 
 

3. Popis areálu 

 Areál se nachází na protáhlém 
pozemku umístěném na jižním svahu Údolí 
Únětického potoka. Výrazná morfologie se 
na pozemku propisuje množstvím terénních 
zlomů, teras a opěrných zídek.
 Na severovýchodní straně areálu 
se nachází špýchar s bránou. Obě tyto 
budovy jsou v relativně dobrém stavu, ve 
špýcharu se dokonce nacházejí autentické 
barokní dřevěné konstrukce.1  
Severovýchodní roh areálu již ovšem zcela 
zmizel a z chlévu, který s ním sousedí, 
značně přestavěného ve 20. století2, zbývá 
pouze ruina.  
 Hlavní vstup do areálu se nachází 
na východě mezi poměrně zachovalou 
stodolou a obytným stavením pro čeleď, 
které je jako jediné dosud využívané (byd-
lení).  
 Ve střední části areálu je umístěn 
chlév se zachovaným přízemím, z jehož pa-
tra ovšem zbylo jen mnohokrát přestavova-
né torzo. Jižní strana, jak už bylo zmíněno, 
je tvořena čtyřkřídlým zámkem, na jehož 
západní straně se nachází západní dvůr, 
rovněž značně poškozený. Ten pokračuje 
domkem zahradníka a ohradní zdí uzavíra-
jící západní stranu areálu. Nad opevněním 

1 Anderle 2002 

2 Jesenský 2006 

se nachází klasicistní správcovský domek 
poškozený nedávným (2013) požárem. Se-
verozápadní roh areálu je tvořen bývalým 
sadem.  
 Mimo zmíněné budovy je na po-
zemku množství drobných kolen a přístřešků 
pochybného data vzniku i kvality. 

4. Návrh  

4.1 Přístup k areálu

Budovy areálu budou zpravidla zachová-
ny, výjimku tvoří kolny z 20. století a drobné 
přístřešky, které budou odstraněny. Zaniklý 
severovýchodní roh bude nahrazen novo-
stavbou. O nové zázemí bude také doplně-
na zahrada. 

4.2 Funkční náplň 

Ve volbě funkční náplně se nám opět 
promítají dvě zmiňované problematiky: na 
jednu stranu potřeby obce, na stranu dru-
hou možnosti historicky a architektonicky 
cenného areálu, jehož hodnoty se snažíme 
zachovat.  
  Přibližný seznam funkcí, které by se 
měly v areálu nacházet, vyplynul poměrně 
jasně z analýz a potřeb Statenic. Jednalo 
se o provozy základní občanské vybave-
nosti, tj. obecní úřad, knihovnu, kapli a ma-
teřskou školku. Další funkce byly doplněny 
tak, aby napomáhaly soběstačnosti obce, 
poskytovaly prostor k volnočasovým aktivi-
tám a zároveň byly kompatibilní s historic-
kými konstrukcemi. Jedná se o komunitní 
centrum, divadelní sál s kavárnou, pivovar 
a restauraci. Dále se zde nachází obchody, 
zázemí areálu a bydlení, které zaručuje, že 
využívání prostoru se nebude odehrávat 
pouze v omezené denní hodiny.   
  Zásadním koncepčním 
rozhodnutím, bylo do kterých budov kon-
krétně umístit jednotlivé provozy. Rozdílný 
technický stav objektů, odlišná doba vzniku 
a potažmo jiná historická a umělecká hod-
nota si vyžádaly velmi individuální přístup, 
tak aby stavby nebyly zbytečně ochuzeny 
a zároveň aby vznikla plnohodnotná sou-
časná vrstva a funkční areál.  
 Nejobtížnějším se ukázalo umístění 
provozu školky, která vyžaduje bezbariéro-
vý přístup do exteriéru, uzavřený pozemek 
a její dispozice musí splňovat řadu krité-
rií. Nakonec byla umístěna do druhého 
podlaží středního chléva (řešení viz. níže). 
Výsledek podle mého názoru, naznačuje, 
že začlenění podobně náročných provozů 

do historické tkáně je možné.

4.3 Urbanistický koncept 

 Jako jednu z historických kvalit 
areálu jsem vyhodnotila jeho půdorysnou 
stopu, která se kromě kolen a přístřešků od 
klasicismu téměř nezměnila. Rozhodla jsem 
se proto tuto stopu (až na drobné zázemí 
zahrady) zachovat a novostavbu provést 
v půdorysu zaniklého severovýchodního 
objektu.  
  Také některé vstupy - hlavní vý-
chodní, severní brána a jižní schodiště do 
zahrady zůstaly zachovány a s nimi i komu-
nikační osy. Otázkou bylo řešení severozá-
padní hrany, které se nedochovalo. Areál 
jsem se rozhodla na této straně doplnit 
ohradní zdí, která na jihu navazuje na za-
chovaný úsek opevnění a na severu končí 
u sýpky. Zeď je přerušena dvěma vchody. 
Vstup za správcovským domem se nachází 
v místě původního průchodu a dotváří tak 
komunikačním osu východ - západ. Druhý 
vstup jsem umístila do nejvýše posazeného 
místa areálu, aby umožnil rozhled do krajiny 
a vstup do sadu.  
 Poměrně značným zásahem do 
struktury areálu bylo vytvoření nového 
propojení zámku a zahrady pomocí most-
ku. Toto propojení dříve neexistovalo (viz. 
diplomní seminář) a zámek se zahradou 
existovaly v podstatě  nezávisle na sobě. 
Vstup do zahrady se odehrával pomocí 
branky a schodiště u východní fasády. Tato 
nová komunikace má ilustrovat, jakým 
způsobem může současná architektonická 
vrstva tvůrčím způsobem vstupovat do star-
ší struktury a používat přitom historické ideo-
vé principy. Neboť ideální barokní stavba 
obsahuje propojení domu a zahrady (viz. 
diplomní seminář). Tvar mostku je moderní, 
materiálově však koresponduje s fasádou a 
nestaví se tak do opozice vůči zámku. 

4.4 Stavební program 

4.4.1 Zámek 

Objekt zámku je čtyřkřídlá barokní budo-
va, nacházející se na místě tvrze, ze které 
se dochovaly části tříúrovňových sklepů. 
Architektonicky zajímavými prostory zám-
ku jsou kaple, otevřená přes dvě podlaží 
do kupole, a barokní velkoprostor, který se 
nachází ve třech podlažích nad sebou a 
zabírá vždy většinu západního křídla.   
 V objektu zámku jako dominantě 
nejen celého areálu, ale i obce samotné 
je situován obecní úřad, umístěný v prvním 
patře a přístupný interiérovým a exterié-





rovým schodištěm. Bezbariérový vstup je 
zprostředkován novým výtahem, umístě-
ným do dvora zámku, tak aby nenarušoval 
historické konstrukce. Výtah je pojat jako 
vegetací porostlý solitér, který je pouze 
lokálně (vstupními krčky) propojen se zám-
kem. Obecní úřad zabírá většinu prvního 
patra a kromě kanceláří, skladu, archivu, 
zázemí pro zaměstnance a toalet pro veřej-
nost obsahuje také denní, technickou a 
zasedací místnost.   
 V patře se dále nachází dvě em-
pory kaple a knihovna, která je situována 
do velkoprostoru západního křídla. Ten byl 
očištěn od mladších příček, aby odpoví-
dal svému baroknímu konceptu a zároveň 
byla umožněna volná dispozice knihovny. 
Kromě tohoto sálu je knihovna vybavena 
zázemím pro zaměstnance, toaletami pro 
návštěvníky a skladem s vlastním výtahem. 
Ukládání oděvů návštěvníků je řešeno for-
mou uzamykatelných skříněk v knihovním 
sále.  
  V přízemí objektu je umístěna re-
cepce budovy, dvě místnosti s expozicí o 
zámku a kaple se zázemím a salonkem. Ve-
dle kaple je také situován vstup na mostek 
spojující zámek se zahradou. 
 Zbytek přízemí byl po prověření 
různých variant (restaurace, pivovar) věno-
ván provozu konferenčního centra, které 
tvořeno dvěma sály, skladem, předsálím 
s toaletami a denní místností. Tato funkce 
byla vybrána především z důvodu šetrnos-
ti k dochovaným konstrukcím a možnosti 
prezentace interiérů veřejnosti. 
 V prvním podlaží sklepů je obnovo-
ván pivovar, jehož hlavní provozní prosto-
ry se nachází v barokním velkoprostoru. 
Pivovar je koncipován jako menší provoz, 
nabízející kromě vaření piva také exkurze  
do výroby (podobně jako např. pivovar 
Lobeč). Varna, spilka, ležácké sklepy... jsou 
proto z barokního velkoprostoru vyděleny 
skleněnými kostkami, jejichž stropy saha-
jí do poloviny výšky místnosti a umožňují 
tak celistvou prezentaci jak prostoru, tak 
fungování pivovaru. Provoz je doplněn o 
sklady v nižších podlažích sklepů, zázemí 
pro zaměstnance, výčep, nacházející se v 
předbarokních sklepích a toalety pro ná-
vštěvníky. Pivovar je komunikačně propo-
jen se západním dvorem, kde se nachází 
zbytek jeho zázemí.  
 Návrh rekonstrukce zámku, po-
tažmo areálu obecně, se snaží o šetrnost 
vůči historickým konstrukcím.  V zámku jsou 
odstraňovány zpravidla mladší konstrukce, 
které druhotně dělí starších prostory nebo 
do nich zasahují a necitlivě narušují původ-
ní koncept objektu. V rámci rekonstrukce je 

navržena repase zachovaných okenních 
výplní a doplnění ostatních otvorů jejich re-
plikami. Stejný postup je navržen u dveřních 
výplní, a to na základě pečlivé inventariza-
ce a vyhodnocení stavu a kvality jednotli-
vých kusů.
 Co se barevnosti zámku týče, 
jak ohledání na místě, tak památkový 
průzkum1 dokládají existenci červeného 
zabarvení tektonických článků. To bude v 
rámci projektu obnoveno. Barevnost zbytku 
fasády není v pramenech jednoznačně 
popsána, byla tedy zvolena vápenná 
omítka s neutrálním pískovým zabarvením, 
která odpovídá, jak dnešní barvě zámku, 
tak několika vrstvám starších omítek. V této 
barvě je pak řešen i zbytek areálu. 

4.4.2 Západní dvůr 

Západní dvůr je souborem přízemních 
staveb, přidružených k západnímu křídlu 
zámku. Bohužel k němu neexistuje zaměření 
a objekt je nepřístupný. Technický stav dvo-
ra je velmi špatný, a tak byl v rámci návrhu 
řešen ideově v původní hmotě. Bylo do 
něj umístěno zázemí pivovaru: zázemí pro 
zaměstnance, kanceláře, šrotovna , sklady, 
garáž. S objekty sousedí dům zahradníka. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt, v jehož 
patře se nachází byt správce areálu.  

4.4.3 Střední chlév 

Budova je usazena do svahu tak, že ze 
severu (od sadu) je přímý přístup z terénu 
do druhého podlaží objektu, kde je umístěn 
provoz školky, a z jihu (nádvoří) je možné 
rovnou vejít do prvního podlaží objektu, 
kde se nachází sál s kavárnou. 
 Přízemí objektu je dobře zachováno 
a jeho působivý architektonický výraz je 
tvořen poli pruské klenby s pasy. Rozhodla 
jsem se zde umístit multifunkční sál, který 
využívá silné atmosféry prostoru. Sál může 
sloužit nejen divadelním a školním před-
stavením, ale také například tančírnám. 
Provoz je kromě zázemí doplněn kavárnou, 
fungující i mimo otevírací dobu sálu, jejíž te-
rasa pomáhá oživit centrální prostor areálu. 
 V druhém podlaží  objektu se na-
chází mateřská školka, která má ze severu 
přímý přístup na vlastní pozemek vyčleně-
ný ze sadu. Školka obsahuje 2 třídy po 24 
dětech, z nichž každá má vlastní jídelnu. 
Objekt je symetrický se střední částí, která 
obsahuje zázemí pro vyučující, kuchyni a 
kuchyňské zázemí. Osvětlení provozu je 
provedeno standardními okenními otvory, 

1 Anderle 2002  

střešními okny a v místnostech ve středu 
dispozice světlovody. Pozemek školky je pří-
stupný mostky přes anglický dvorek. Jelikož 
se nachází ve svahu, byly na něm vytvoře-
ny dvě plošiny propojené stoupáním, které 
může být překonáno různými herními prvky. 
Dále je pozemek vybaven hřištěm a pergo-
lami, nabízejícími stín a částečnou ochranu 
před povětrností. 
 Podlaží objektu, na kterém se školka 
nachází, bylo zachování pouze v mnoho-
krát přestavovaném torzu bez zastřešení. 
Konstrukčně je tedy provoz vyřešen tak, 
že do torza původního objektu je vsazen 
nový „dům“ z dřevěných panelů Novatop, 
který také zastřešuje celý objekt. Vertikální 
i horizontální mezery mezi starou a novou 
konstrukcí budou odvětrávány a oddrená-
žovány. Panely Novatop byly vybrány i pro-
to, že jejich povrchy mohou být v interiéru 
ponechány v pohledovém světlém dřevu, 
které dobře ladí s atmosférou mateřské 
školky, a také proto, že v nich mohou být 
vytvořeny libovolné otvory, které umožňují 
hravě pojednat požadované vizuální pro-
pojení mezi řadou místností.  
 Idea vsazení nového objektu je 
přiznána na fasádě jak řešením okenních 
otvorů, tak povrchovým materiálem starší-
ho objektu, na kterém je přiznáno kamen-
né zdivo se zatřenými spárami.  

4.4.4 Špýchar s bránou 

V budově špýcharu jsou zachovány au-
tentické barokní dřevěné konstrukce2, 
rozhodla jsem se proto do objektu nezasa-
hovat. Byl do něj umístěn provoz galerie, 
jejíž veškeré zázemí je situováno ve vedlejší 
novostavbě.  

4.4.5 Bývalý chlév - novostavba 

Novostavba vznikla na místě zříceného 
severovýchodního rohu a zbytku navazují-
cího chléva, tak aby odpovídala klasicistní 
půdorysné stopě areálu. Také hmotově 
přebírá nový objekt tvar původní stavby, 
aby výškově dobře zapadl do areálu a 
nekonkuroval dominantě zámku. Stoupá-
ní terénu se do stavby promítá výškovým 
uskočením střechy nad restaurací.
 V severozápadní části prvního 
podlaží se nachází  informační centrum 
celého areálu, které také poskytuje zázemí 
galerii. Je zde recepce, kancelář, zázemí 
pro zaměstnance včetně denní místnosti a 
technická místnost objektu. Samotný pro-
stor informačního centra je převýšen přes 

2 Anderle 2002  

dvě podlaží, aby atmosférou odpovídal 
monumentalitě celého areálu, je průchozí 
ze severu k jihu, čímž vytváří analogii vedlej-
šího průjezdu. Velký okenní otvor v západní 
stěně nabízí výhled na budovu galerie. V 
druhé části severního přízemí je umístěna 
výtvarná část komunitního centra, tedy 
dva ateliéry se šatnami, toaletami pro 
návštěvníky a zázemím pro zaměstnance 
včetně denní místnosti. Ve východní čás-
ti přízemí se nachází provoz restaurace. 
Prostor jídelny je ve výškově snížené části 
budovy a je otevřen do krovu. Velkými 
okenními otvory, které mohou sloužit jako 
letní vstupy, je jídelna propojena s venkovní 
terasou, nacházející se na hraně terénní-
ho zlomu a nabízející působivý pohled na 
centrální plochu areálu a Údolí Únětického 
potoka. Vstupy do bytů umístěných v dru-
hém podlaží jsou zprostředkovány scho-
dišťovými chodbami.  V patře se nachází 
6 bytů variujících od plochy 80 až 105 m2, 
na výjimku (4+kk) dispozice 3+kk. Obývací 
pokoje všech bytů jsou vybaveny mezone-
tovým patrem, umístěným nad zázemím. 
Tento prostor může být využíván například 
jako pracovna. Byty jsou osvětleny velkými 
plochami střešních oken.  
 Architektonický výraz objektu byl 
jedním z velkých témat projektu. Hledala 
jsem projev, který na jednu stranu nepopírá 
integritu areálu a dominantu zámku, na 
stranu druhou nenechává nikoho na po-
chybách o době svého vzniku. Výraz, který 
pracuje s tématy architektury svého okolí 
a přitom je svébytně interpretuje. Z tradiční 
architektury jsem se inspirovala materiály, 
větším počtem měřítek a plasticitou fasády. 
Tvarosloví hospodářských stavení mě zase 
přivedlo na proporce okenních otvorů. 
Výsledné formáty otvorů a minimalističtější 
výraz jsou zase dědictvím současnosti.  
 Celý objekt je proveden v Porother-
mu, stropy jsou z KVH trámů a krov je řešen 
jako dřevěný se střední kleštinou a v koruně 
zdiva ztužený železobetonovým věncem.  

4.4.6 Stodola 

Objekt je v poměrně dobrém stavu, i 
střecha včetně konstrukce krovu je zacho-
vána. Architektonickým výrazem je stavba 
typickým historickým hospodářským objek-
tem českého venkova, kterému dominuje 
rozměrný segmentově zaklenutý vjezd. 
Kromě tohoto vstupu a drobných okének  
ve štítu však objekt nemá žádné další ot-
vory. Ve snaze o zachování jeho typického 
rázu jsem do budovy umístila pohybovou 
část komunitního centra, která nevyžaduje 
takové množství světla. Objekt byl dopl-



něn pouze novým vstupem a volskými oky 
ve střeše, která dohromady se zmíněným 
vjezdem osvětlují vnitřní prostor. V budově 
se nachází taneční sál otevřený na celou 
výšku objektu, druhá část je dělena na 
dvě podlaží. V přízemí se nachází vstup se 
schodišťovou halou a zázemí pro návštěvní-
ky včetně toalet, šaten a sprch. V patře je 
zázemí pro zaměstnance, sklad, technická 
místnost a velký prostor otevřený do sálu, ze 
kterého je možné pozorovat taneční dění. 
 Konstrukčně je objekt opět řešen 
vestavbou z Novatopu, nezávislou na ob-
jektu stodoly. Jelikož má stodola zachova-
nou střechu, zastřešení z dřevěných panelů 
„zubovitě“ obchází plné vazby původního 
krovu. Střešní okna v nové konstrukci jsou 
umístěna pod otevřenými volskými oky v 
původní střeše.  

4.4.7 Jižní obytné stavení 
Jedná se o přízemní klasicistní obytné sta-
vení skládající se ze tří stejných jednotek. 
Objekt se nachází u východního, hlavního 
vstupu do areálu a lemuje trasu k zámku. 
Proto jsem do budovy umístila obchody, 
do každé části jeden, tak abych vytvořila 
veřejný a živý parter. 
 Do tohoto objektu nám bohužel 
nebyl povolen přístup a neexistuje k němu 
zaměření, při jeho ideovém návrhu jsem 
tedy vycházela z tradiční trojdílné dispozice 
vesnického domu, do které jsem umístila 
předsíň, část prodejny, sklad a zázemí pro 
zaměstnance.  

4.4.8 Dům správce 

Bylo rozhodnuto, že dům správce si podrží 
funkci správy areálu, v rámci projektu ale 
nebude řešen. 
 
Všechny objekty jsou napojeny na veřejnou 
infrastrukturu. 

4.4.9 Venkovní plochy 

Areál obsahuje dvě velké plochy zeleně, 
jednak sad, nacházející se v severozápadní 
části areálu, a zahradu v jižní partii, která je 
ohraničena větví Únětického potoka.  
 Sad bude znovu osázen ovocnými 
stromy a vybaven provozní komunikací, 
která se rozšiřuje v místě vyhlídky do údolí a 
je vybavena sezením. Kromě této komuni-
kace je sad zatravněn a volně průchozí. 
 Dominantní prvkem zahrady jsou 
nepochybně terasy, které budou v rámci 
projektu opraveny, omítnuty a bude jim na-
vrácena poloha osy z Indikační skici Stabil-
ního katastru (viz. diplomní seminář). Hlavní 

osa je ještě zdůrazněna novým propojením 
zámku a zahrady v podobě mostku.  
 Zahrada je řešena na úrovni kon-
ceptu. Je rozdělena na barokní a roman-
tickou část a vybavena novým zázemím 
(kompost, garáže, sklad). V rámci projektu 
je obnovena alej spojující zahradu s komu-
nikací do Tuchoměřic. 
 Barokní část zahrady je členěna 
dvěma osami, jejichž křížení je zdůrazněno 
vodním prvkem. Hlavní osa navazuje na 
osu teras a je podtržena dřevinami. 
 Kromě zelených ploch je většina 
areálu řešena v mlatu, který nejen že je 
historicky kompatibilním materiálem a je 
propustný, ale také podporuje venkovský 
charakter areálu. Právě „venkovskost“, 
která je v obcích spadajících do katego-
rie Rozvojového venkova (viz. výše) tak 
často vytlačována úpravami městského 
charakteru, považuji za jednu z hodnot 
statenického areálu.  Mlat bude vybaven 
odtokovými kanály, aby byla zajištěna jeho 
dlouhá životnost. V místech, kde stoupání 
překračuje možnosti mlatového povrchu, je 
materiál nahrazen vegetací. 
 Objekty jsou vybaveny cihlovými 
chodníky a terasami. Stoupající terén je 
v potřebných místech doplněn opěrnými 
zídkami a terasami se schodišti. 

5. Materiálové řešení   

V areálu jsou používány především přírod-
ní materiály: cihla, omítka, dřevo. Střešní 
krytina  všech objektů je řešena z bobrovek 
a sokly historických staveb odhalují přírodní 
kámen. Volba doplnění mlatu cihlovými 
chodníky a korunami zídek byla kromě 
udržitelnosti inspirována barokní červenou 
omítkou zámku. Celý areál je tak laděný do 
teplých zemitých tónů. 

6. Relexe
 
Celým projektem se prolínají dvě proble-
matiky: situace Statenic jako obce, která již 
není vesnicí ale ani městem a jejíž obyva-
telé postrádají pospolitost. Druhým téma-
tem byl přístup k feudálním areálům, které 
pozbyly svou původní funkci a ve snaze o 
své zachování hledají novou náplň. 
  Co se prvního tématu týče, sna-
žila jsem se na něj najít odpověď pomocí 
vytvoření místa setkávání, místa, které by 
umožnilo obyvatelům navázat nové kon-
takty a možnosti trávení volného času v 
obci. Nové centrum občanské vybavenosti 
zaručující soběstačnost sídla a vytvářející 
jeho střed a dominantu. Přestože si myslím, 
že výše uvedený přístup představuje  dob-

rou cestu, jak kýženého výsledku dosáh-
nout, je očividné, že úspěšnost takového 
řešení se nedá určit na základě pouhého 
zhodnocení projektu. Teprve implemen-
tace řešení v praxi a čas ukážou, jestli má 
podobný přístup potenciál k úspěchu. Na-
víc se dá pravděpodobně stěží určit, jestli 
to byl právě architektonický vstup, který 
inicioval vznik společenství. 
 Co se otázky revitalizace zámecké-
ho areálu týče, byla jsem, myslím, úspěšněj-
ší než v řešení první problematiky (otázka 
společenství). Výsledný návrh nastiňuje 
možnosti využití podobných památek a 
historických souborů. Ty se, podle mého 
názoru, mohou rozhodně stát udržitelnou 
součástí našeho stavebního dědictví a zno-
vu živými a používanými stavbami. Obnova 
podobných souborů sice vyžaduje silnou 
ideu a  kapitálový vstup, jejich historická a 
kulturní hodnota jsou ale natolik vysoké, že 
je naší povinností tyto památky zachovat 
pro další generace.
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SCHÉMA PŘÍSTUPU K OBJEKTŮM

CHLÉV 

Vzhledem k torzálnosti první patra chléva a 
absenci střechy, je provoz mateřské školky 
do objektu vsazen jako nový objekt z pa-
nelů Novatop poskytující zastřešení stávající 
stavbě. 

STODOLA

Objekt stodoly je zachovaný včetně za-
střešení, aby se nemuselo do historických 
konstrukcí příliš zasahovat, a přitom bylo 
dosaženo moderního komfortu, byl nový 
objekt do budovy vestavěn jako samostat-
ný objekt z panelů Novatop. Nová střešní 
konstrukce obchází plné vazby historického 
krovu.

ŠPÝCHAR

Budova je zachována včetně autentických 
dřevěných konstrukcí1 nebylo proto do ni 
zasaženo.

1 Anderle 2002  

ZÁMEK

Objekt se zachoval v relativně dobrém 
stavu, představuje navíc jednu z nejhod-
notnější částí areálu. V budově jsou odstra-
ňovány zpravidla mladší konstrukce, které 
druhotně dělí starších prostory nebo do 
nich zasahují a necitlivě narušují původní 
koncept objektu. 

NOVOSTAVBA
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ZÁMEK - O.Ú
1.01 hlavní vstup
1.02 expozice
1.03 expozice
1.04 salonek
1.05 předsíň
1.06 kaple
1.07 zázemí kaple
1.08 denní místnost
1.09 toalety invalidé
1.10 konferenční sál
1.11 výtah knihovna
1.12 sklad
1.13 toalety sál
1.14 komunikační prostor
1.15 sál
1.16 recepce objektu 
1.17 arkádová chodba

ZÁPADNÍ DVŮR - ZÁZEMÍ 
AREÁLU
6.01 zázemí pro zaměstnance
6.02 chodba
6.03 denní místnost
6.04 kancelář
6.05 sklad
6.06 garáž
6.07 předsíň
6.08 komora
6.09 koupelna
6.10 obývací pokoj s kk
6.11 ložnice
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2.04 zázemí pro zaměstnance
2.05 chodba
2.06 toalety pro kavárnu a sál
2.07 šatna
2.08 foyer
2.09 sál
2.10 zázemí sálu
2.11 šatna účinkující
2.12 technická místnost
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OBYTNÉ STAVENÍ -OBCHODY
5.01 předsíň
5.02 obchod
5.03 zázemí personálu
5.04 sklad
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