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II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

 Název diplomové práce: MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití 
historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

 

 Název diplomové práce anglicky: MALÁ SKÁLA – POD ZÁMKEM 

The starting point for tourist and recreational use of the historical cultural 
landscape and natural values of the Maloskalsko territory 

 

 Pokyny pro vypracování:  
Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko – objemové řešení areálu rekreační infrastruktury, 
představujícího výchozí bod pro turistické a cykloturistické trasy a jiné rekreační využití Malé Skály, Vranova 
(areál Pantheonu), kulturní historické krajiny Maloskalska, přírodního parku a krajiny CHKO Český ráj. Řešení 
navazuje na širší koncepci, definovanou v předdiplomním projektu, která vymezuje prostor pod zámkem jako 
záchytný bod pro přístup autobusovou dopravou a osobními automobily z komunikace I/10 (E65) a současně jako 
východisko tras k Pantheonu, k zámku, na obnovených historických promenádních komponovaných trasách 
historickou kulturní krajinou. Řešené území provází komunikaci I/10 od objektu č.p. 174 až po romantický rybník s 
ostrůvkem a je ohraničeno břehem Jizery a spodní částí porostů bývalého parku pod zámkem. Úkolem je vyřešit 
nejenom uspořádání souboru rekreační vybavenosti (např. informační centrum Maloskalska, půjčovna jízdních kol, 
prodejna a půjčovna sportovních potřeb, prodejna, občerstvení, samoobslužná restaurace, cukrárna, sociální a 
hygienické zázemí) a dopravní obsluhy (parkoviště, zastávky autobusu s čekárnami), ale také vnější návaznosti 
tohoto prostoru. Jedná se o vyřešení vstupů k Pantheonu, k zámku, o úpravu dolního okraje bývalého parku s 
možností částečného obnovení, resp. rehabilitace dřívějších parkových a krajinářských úprav. Vyřešeny budou 
zároveň vstupy na poznávací trasu po komponovaných krajinářských úpravách Z. Römische a E. Petzolda a přístup 
na levý břeh Jizery včetně námětu krajinářských úprav břehů řeky a obnovení průtočnosti meandru za ostrovem.    
 
Projekt bude řešen v úrovni  
a) podrobného prostorového a funkčně provozního urbanistického řešení včetně dopravního řešení prostoru 
Pod Zámkem a architektonicko-krajinářského řešení okraje bývalých parkových úprav a parkově upravovaných 
prostorů říčních břehů   
b) architektonicko – objemové řešení vybraných objektů 
c) podrobné řešení vybraných částí parteru včetně technických detailů, krajinářsko-architektonického řešení a 
včetně námětu mobiliáře a sortimentu rostlinného materiálu s ohledem na kontext významných historických 
krajinářských úprav Z. Römische a E. Petzolda z 19. století.. 
 
Obsah dokumentace: 
1. Urbanistická situace širších návazností řešeného území  1:2 000 
2. Urbanistická situace prostoru Pod Zámkem   1:1 000 – 1:500 
3. Urbanistické řezy      1:500 
4. 3D zobrazení souboru, celkové vizualizace – zákresy do  
fotopanoramat 
5. Architektonicko - objemová studie vybraných objektů   
půdorysy a řezy, pohledy, vizualizace    1:200 – 1:100 
6. Návrh řešení parteru  situace 1:200 , detaily 1:50, event.1:25, ,řezy 1:25, event. 1:10,  
7. Návrh sortimentu rostlinného materiálu s ohledem na kontext významných historických krajinářských 



úprav Z. Römis che a E. Petzolda. 

 Seznam doporučené literatury:  
 SKLENIČKA, P., 2003: Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, ISBN, 80-903206-1-9  
VOREL, I. a kol. (2004): Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití 
území na krajinný ráz. Nakladatelství Naděžda Skleničková. Praha  
LÖW, I., I. MÍCHAL, 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce. ISBN 8086386279  
ZUKAL, Z., NĚMEC, J., POŠMOURNÝ K., 2014: Geologická paměť krajiny. Česká geologická služba  
NĚMEC, J., KOPP, J., a další, 2003 - 2012: Krajina v České republice, Lesy v České republice, Voda v České 
republice, Půda v České republice, Drobné vodní toky v České republice, Pozemkové úpravy v České republice, 
Vodstvo a podnebí v České republice, Rybníky v České republice. Consult Praha 
Územně plánovací dokumentace, ÚPP kraje, obce, oborové dokumenty ochrany přírody 

 Jméno vedoucího diplomové práce: Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc  

 Datum zadání diplomové práce: 20.02. 2017 Termín odevzdání diplomové práce: 21.05. 2017  

  

Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku 

 
 Podpis vedoucího práce  Podpis vedoucího katedry  

 
III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ 

Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou 
poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést 
v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské 
závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 
závěrečných prací“. 

     
 Datum převzetí zadání  Podpis studenta(ky)  

 




































































































































































































































