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ť popis zadání projektu a očekávaného cíle'řešení

Hospodářský dvůr ve Vysoké u Mělníka je jedním z mnoha drobných sídel, která představují rnýznamný a
velmi poČetný stavební druh, typický pro náš venkov. Zároveň jsou však tyto stavby z velké části pro své
majitele zátěží, vyplývající z nákladů na jejich obnovu a r]držbu a z rozpaků nad vhodným využitím. Tato
zátěž často vyp|Yvá z absence zemědělské půdy příslušné k hospodářství.
Tento návrh bude mít za cíl areál hospodářského dvora revitalizovat tak, aby byljeho provoz udržitelný a
relativně ekonomicky samostatný a zároveň přitom nebyla poškozena jejich historická hodnota a
architektonická jedinečnost. Návrh bude reflektovat též charakter a požadavky oblasti (Kokořínsko).
Diplomová práce se bude sestávat ze zaměření a stavebně historického průzkumu objektu a z návrhu
revitalizace hospodářské dvora a jeho okolí. V projektu bude kladen důraz na šetrný přístup ke stavebně
rozmanitému areálu a na citlivou úpravu prostředí, v němž se nachází, včetně začlenění novostaveb.

2l Zadání a konkrétně specifikovaný stavební program

1. část SHp

Zaměření historických objektů, analýza stavebního vwoje určené části areálu, inventarizace hodnotných
stavébních a řemeslných prvků. Zaměření navazuje na hrubé zaměření areálu z roku 2009 zpracované lng.
Arch. Zdeňkem Vávrou pro majitele nemovitosti pana Pavla Matelu. Anal,ýza rnývoje areálu je omezena
absencí podrobných archivních záznamů o areálu,

2. část návrhová

Návrh bude zahrnovat nové využití budov dvora (obytných i hospodářských), plochu dvora, zahrady a
těsného okolí areálu.
Při tvorbě návrhu bude brán zřetel především na výsledky stavebně historického průzkumu a
d,okumentačních prací zpracovávaných v rámci diplomního semináře.
Stavební program:
Hlavní náplní areálu bude víceúČelové centrum s ubytováním a prostory pro pořádání uměleckých či
řemeslných workshopů a akcí (ateliéry/dílny}. Vzhledem k poloze areálu v CHKo Kokořínsko bude pak
moŽné vyuŽÍt bydlení jak pro návštěvníky areálu a workshopů, tak i pro turistické návštěvníky ,,Máchova



4.

kraje". Tyto funkce společenské, vzdělávací a ubytovací budou umístěny jak ve stávajících objekech, tak i v
navržených novostavbách,
V části hospodářských budov bude dále umístěna drobná zemědělská rnýrobp odvíjející se od plodiny
pěstované na pozemcích, přičemž z hlediska praktického, i s ohledem k místním poměrúm jsou vhodnými
zemědělskými plodinam i Ůvažová ny ovocné stromy,
Ve stávající obytné budově bude zachována funkce bydlení majitele,
Bude revitalizováno okolí 'zahrnující dvůr a přilehlé pozemky v extravilánu obce, jež sice nejsou ve
vlastnictví majitele dvora, ale je zde teoretická možnost jejich odkoupení či pronájmu. Součástí návrhu je i

rehabilitace pozemků na rnýchodní straně od areálu, které jsou v současnosti využMny jako uýrobní a
hospodářský areál soukromého podnikatele.

ť popis závěrečného výstedku, výstupy a měřítka zpracování

část sHp

Výkresy zaměření - půdorysy (1;100, 1;200}, rnýkresy stavebního vývoje - půdorysy (1;100, 1:200),
hodnotné,nálezové situace a inventarizace stavebních a řemeslných prvků.

část návrhová
Výkres širších urbanistických vztahů (1:10000 - 1;25 000 ), urbanistická koncepce a návrhová situace (1:500
- 1:1000}, pŮdorysy, řezy, pohledy (1:100 - 1:200), půdorysy s vyznačením stavebních úprav (1:200},
vybrané architektonické detaily (1:10 -.1:20). Diplomová práce bude obsahovat vizualizace (exteriéru a
interiéru, cca šest záběrů}, průvodní zprávu v obvyklém členění a rozsahu {zadání, širší vztahy, stavební
proBram, kapacity a provozy, technická infrastruktura, architektonické a konstrukční řešení). Veškeré části
diplomního projektu budou odevzdány dle dané vyhlášky, tj. portfolio dva vitisky, CD s projektem,
prohlášení diplomanta, zadání, plachty ve formátu A1, na vrýstavu diplomových prací.

{ seznam dalších dohodnutých částí proiektu
Fpický model areálu (1:100 - 1:500)
VeŠkeré Části diplomního projektu budou odevzdány dle dané vyhlášky, tj. portfolio ve formátu A3 dva
uýtisky, CD s projektem, prohlášení diplomanta, zadání, plachty ve formátu A1 na výstavu diplomorných
prací.

28.2.20{*,M
Datum a podpis studenta

a-k -t-. l
Datum a podpis vedoucího

Datum a podpis děkana raeVUf
tú V I,rtV /"-a

registrováno studijním oddělením dne

L{ l /}-

2



                                                             

Prohlášení autora
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 
veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě 
vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne 24.5.2017                                                                             podpis autora-diplomanta
 

                                                                                            

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Julie Šelerová
AR 2016/2017, LS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:  REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA VE VYSOKÉ U MĚLNÍKA

(ČJ)
THE REVITALIZATION OF THE FARMSTEAD IN VYSOKÁ U M ĚLNÍKA
(AJ)

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ

Vedoucí práce:       

Oponent práce:

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa                                                              Ústav: 15114
doc. Ing. Michael Rykl, PhD.
Ing.arch. Karel Kuča

Klíčová slova 
(česká): hospodářský dvůr, revitalizace, Kokořínsko, Vysoká

Anotace
(česká):

Cílem práce je areál hospodářského dvora revitalizovat tak, aby byl jeho 
provoz udržitelný a relativně ekonomicky samostatný a zároveň přitom 
nebyla poškozena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost. 
Práce též reflektuje charakter a požadavky oblasti (Kokořínsko).

Anotace (anglická):

The aim of the thesis is revitalization of the farmstead in such a way that 
its working is sustainable and partly economically independent while at the
same time its historic value and architectural uniqueness are not damaged.
The work also reflects the character and requirements of the area 
(Kokořínsko).





































































objekt „A“ - obytná budova

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - severní okraj areálu

rozměry:

popis:

datace:

stav:

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zděná dvoupodlažní budova se sedlovou střechou a zděnou 
pavlačí ve východní části

- severní část: 33,20 x 8,75 m
- jižní část: 5,82 x 4,21 m

- zdivo smíšené
- severní obvodová zeď objektu výškově zhruba o 1m přesahuje 
terén sousedního farního pozemku 
- přízemní prostory (hospodářské) jsou klenuté, v jejich západní 
části je ve skalním podloží vybudován sklípek (lednice?) 
zasahující pod pozemek
- skála v přízemí zasahuje do půdorysu a je jí ovlivněna dispozice 
- 1.patro (obytné prostory) je plochostropé s jednou místností (na 
západním konci) klenutou 
- krov hambalkový se stojatou stolicí

- západní část před rokem 1819 + vestavba sklepa, přístavba 
venkovního  schodiště  a úprava vstupních prostor 2.NP z období 
1872 - 1937
- východní část – přístavba z období 1842 – 1863

- 1.patro budovy v interiéru včetně konstrukcí opraveno
- ve východní části přízemí (bývalé chlévy)je staticky porušená 
část klenby (trhlina ve vrcholu)
- objekt je částečně bez omítky

ochrana a 

ošetření:

- oprava porušené klenby v přízemí
- oprava zbylých (dosud neopravených) interiérů
- opatření fasád omítkou

Jižní fasáda objektu 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Západní fasáda objektu 

Východní fasáda objektu 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Kamenný sklípek/lednice zasahující pod pozemek fary 

Podepření porušené klenby v přízemí 



objekty „B“ - zaniklé budovy

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - severovýchodní roh areálu

rozměry:

popis:

datace:

stav: - konstrukce jen s minimem dochované omítky

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- dříve zděné budovy půdorysu L se střechou sedlovou (jižní 
křídlo) a pultovou (severní křídlo)
- dnes pozůstatky obvodových nosných konstrukcí

- severní křídlo: 15,20 x 7,35 m
- jižní křídlo: 6,50 x 15,00 m

- zdivo smíšené
- pozůstatky dřívějších staveb jsou obvodové zdi na severní a 
východní hranici pozemku, na nichž jsou dodnes zachovány 
výběhy kleneb a dutiny po osazení stropních trámů
- severní obvodová zeď je rovněž opěrnou zdí pro terén 
sousedního pozemku fary
- typ střech na objektech je odvozen z historického mapování a z 
otisků v omítce sousedního objektu .A“

-období 1863 - 1872 (z mapových podkladů)

ochrana a 
ošetření:

- zajištění konstrukcí před další degradací vlivem počasí
- vhodné místo pro novostavbu dalšího objektu navazujícího na 
dochované konstrukce

Pohled na severní dochovanou zeď objektu



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Pohled na severovýchodní roh dochovaných obvodových zdí 

Východní fasáda objektu „A“ - otisk pultové střechy  



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Pohled na dochovanou východní zeď 

Pohled na dochovanou východní zeď 



objekt „C“ - bývalé stáje

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - východní okraj areálu

rozměry:

popis:

datace:

stav:

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zděná přízemní budova se sedlovou střechou rozdělená na 2 
výškové úrovně podlahy

- 9,30 x 36,61 m

- zdivo smíšené
- přízemní prostory (hospodářské) jsou klenuté segmentovými 
klenbami do válcovaných nosníků, dle viditelných otisků starších 
kleneb na stěnách je toto klenutí provedeno dodatečně
- podlaha (cihelná) je vyspádovaná do střednu místnosti – do 
žlabu z keramických tvarovek

- severní část z období 1819 – 1842
- jižní část 1.NP  - přístavba z období 1842 - 1863
- segmentové klenby v celém objektu a krov jižní části (přístavby) 
– období 1872 – 1937

- západní fasáda opravena a opatřena omítkou
- zbylé fasády téměř bez omítky
- nová keramická střešní krytina
- objekt je bez okenních a dveřních výplní

ochrana a 

ošetření:

- oprava interiérů
- opatření fasád omítkou
- vložení okenních a dveřních výplní

Západní fasáda objektu 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Východní fasáda objektu 

Východní fasáda objektu 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Východní fasáda objektu 

Interiér 



objekt „D“ - zaniklá stodola

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - jihovýchodní roh areálu

rozměry:

popis:

datace:

stav: - konstrukce jen s minimem dochované omítky

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zděná budova se sedlovou střechou
- dnes pozůstatky obvodových nosných konstrukcí

- severní  přístavba: 9,30 x 5,62 m
- jižní část (stodola): 27,00 x 12,50 m

- zdivo smíšené
- v současnosti zachovány jen obvodové zdi objektu
- v severním dvoupatrovém „křídle“ je částečně dochováno i 
segmentové zaklenutí a dřevěná špalíková dlažba
- typ střech na objektech je odvozen z historického mapování a 
fotografií

- severní vestavba mezi stodolou a objektem C 
                  – období 1872 - 1937
- jižní část (stodola) – 1842 – 1863

ochrana a 
ošetření:

- zajištění konstrukcí před další degradací vlivem počasí
- zajištění obvodových stěn proti vyklápění
- vhodné místo pro dostavbu objektu s návazností na dochované 
konstrukce

Jižní zeď objektu



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Pohled na východní (štítovou) zeď 

Pohled na západní (štítovou) zeď 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Pohled na severní zeď 

Severní dvoupatrové „křídlo“ s častečně dochovanou segmentovou klenbou 



objekt „E“ - stodola

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - jihozápadní roh areálu

rozměry: - 12,85 x 22,75 m

popis:

datace: - dle nalezené datace na omítce jižní fasády – rok 1863 

stav:

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zděná přízemní budova se sedlovou střechou rozdělená na 2 
výškové úrovně podlahy

- zdivo smíšené
- prostor je otevřený do krovu
- objekt je bez výplní otvorů

- fasády jsou téměř bez omítky a je zde znatelná degradace 
zdobných cihelných prvků vlivem povětrnosti
- střešní krytina je poškozena (propadlé latě a chybějící tašky)
- v jihozápadním nároží objektu (na okraji svahu je svislá trhlina

ochrana a 

ošetření:

- oprava interiérů
- opatření fasád omítkou
- vložení výpní otvorů
- statické zajištění trhliny na nároží
- posouzení stavu krovu a případná výměna (částí) prvků
- přeložení střešní krytiny a nové laťování

Východní  fasáda objektu 



Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Západní  fasáda objektu 

Severní fasáda objektu 





objekt „F“ - zaniklá budova

charakter: umístění v areálu: 

umístění: - západní okraj areálu

rozměry: - 8,85 x 9,75 m

popis:

datace: - dle mapových podkladů období 1837 - 1964

stav: - zaniklé

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- dříve pravděpodobně zděná budova obdélného půdorysu se 
střechou sedlovou 
- dnes pozůstatky jen otisky hmoty na sousedních objektech

- rozměr objektu a typ střechy je odvozen z historického 
mapování a z otisků v omítce sousedních objektů "E" a "G"
- před tímto objektem bylo místo zastavěno částí objektu G 
(sýpka) – dle historických fotografií  a nálezových situací na jižní 
fasádě objektu G

ochrana a 
ošetření:

Otisk zaniklého objektu na fasádě objektu „E“ 





objekt „G“ - bývalá sýpka

charakter: - zděná dvoupodlažní budova se sedlovou střechou umístění v areálu: 

umístění: - západní okraj areálu

rozměry: - 8,85 x 15,85 m

popis:

datace:

stav:

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zdivo smíšené
- přízemní prostory jsou plochostropé dřevěnné (přesný typ 
stropu je nutno zjistit sondou)
- 1.patro je zastropeno trámovým stropem se záklopem, trámy 
jsou v polovině šířky místnosti podepřeny dřevěným průvlakem a 
sloupy se sedly
- krov vaznicový s ležatou stolicí

- dle mapových podkladů období 1872 - 1937
- dle architektonických a stavebních prvků lze objekt specifičtěji 
zařadit do 20. - 30. let 20.století

- 1.patro budovy v interiéru včetně konstrukcí opraveno
- ostatní interiéry a vnitřní kce na pohled v dobrém stavu
- konstrukce střechy a krytiny v dobrém stavu
- chybí okenní výplně v 1.patře a krovu
- na severní a jížní fasádě chybí většina omítek

ochrana a 

ošetření:

- oprava zbylých (dosud neopravených) interiérů
- opatření fasád omítkou / vyspravení stávající omítky
- osazení chybějících okenních výplní

Východní fasáda objektu 







Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

Prostor 1. patra 

Krov 



objekt „H“ - bývalé stáje

charakter: - zděná dvoupodlažní budova se sedlovou střechou umístění v areálu: 

umístění: - východní okraj areálu

rozměry: - 7,65 x 21 m

popis:

datace:

stav:

- objekt bude demolován a nahrazen novostavbou

poznámky: - není dochována žádná historická dokumentace a fotografie

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, inventarizační karta budovy

- zdivo cihelné
- přízemní prostory jsou zaklenuty segmentovou klenbou
- 1.patro je součástí prostoru krovu 
- typ krovu nebyl při průzkumu zjištěn z důvodu nepřístupnosti 
těchto prostor

- dle mapových podkladů období 1872 - 1937
- dle architektonických a stavebních prvků lze objekt specifičtěji 
zařadit do 20. - 30. let 20.století

- na některých místech chybí střešní krytina a konstrukce jsou tak 
nechráněny před povětrnostními vlivy
- konstrukce krovu i zděné konstrukce ve špatném stavu

ochrana a 

ošetření:

Západní  fasáda objektu 













Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, pasportizace řemeslných a stavebních prvků



prvek A1.06

charakter:

umístění: - objekt "A", přízemí, místnost A1.06 Niky ve stěnách 

počet:

rozměry: - viz. výkresová dokumentace

druh: - stavební prvek

popis:

datace: - období 1872 - 1937

stav:

poznámky:

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, pasportizace řemeslných a stavebních prvků

-zděný kamenný sklípek (pravděpodobně lednice) vystupující z obrysu půdorysu a zasahující na sousední pozemek 

fary

- sklípek (lednice) je vytesaný do skalního podloží

- prostor je přístupný z přízemních místností objektu valeně 
klenutou chodbičkou

- samotný prostor sklípku je oproti chobiččce do všech stran 
zvětšen a též je valeně zaklenut

- v severní, východní a západní stěně je vytvořena nika

- současná podlahová vrstva je tvořena zásypem (hlínou a 
kameny) tloušťky cca 30cm nad „původní“ podlahou

- malta ve spárách v  líci zdiva je vydrolena cca do hloubky 4cm a 

to především v klenbách

ochrana a 

ošetření:

- doplnění malty do spár

- odstranění zásypu na podlaze

Pohled do prostoru sklípku 
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Pohled na západní fasádu 

Detail jižního štítu 
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prvek G3.01

charakter: - vaznicový krov sedlový s ležatou stolicí

umístění: - objekt "G"

počet:

rozměry: - viz. výkresová dokumentace

druh: - stavební tesařský prvek

popis:

datace: - období 1872 - 1937

stav:

poznámky:

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, pasportizace řemeslných a stavebních prvků

- krokve jsou položeny na středovou nakoso uloženou vaznici, 
osedlány do prahové vaznice a přes sloupky staženy kleštinami

- hambalek je podepřen středovou vaznicí
- vaznice je podepřena ležatými sloupky s pásky příčnými i 

podélnými
- sloupky jsou začepovány do vazných trámů a jsou vystavěny cca 

každou pátou vazbu
- spoje jsou tesařské se želez. svorníky se čtvercovou matkou

- viditelné části krovu jsou bez viditelného poškození či napadení 
hmyzem a houbami

- laťování i střešní krytina v dobrém stavu

ochrana a 

ošetření:

- doporučeno provést odbornou sondáž a posouzení rizikových 
míst - především u prahové vaznice

Pohled do prostoru krovu 



prvek G2.01/S1

charakter: - trámový strop se záklopem 

umístění: - objekt "G", 1. patro, místnost G2.01

počet:

rozměry: - viz. výkresová dokumentace

druh: - stavební tesařský prvek

popis:

datace: - období 1872 - 1937

stav:

- běžná údržba

poznámky:

Vysoká u Mělníka, statek č.p. 26, pasportizace řemeslných a stavebních prvků

- trámový strop s rovným záklopem položeným na horním líci 
trámů

- osová vzdálenost trámů je cca 1000 mm
- trámy jsou v polovině šířky místnosti podepřeny dřevěným 

průvlakem, který je podpírán dvěma sloupy se sedly

- kce byla nedávno opravena přímo majitelem a to včetně výměny 
několika poškozených částí trámů

ochrana a 

ošetření:

Pohled do prostoru 
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