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Hodnocení diplomního projektu:  Bc. Karel Schwarz 
Letní semestr 2019/2020 
Ústav památkové péče FA ČVUT Atelier GIRSA 
 
Zadání Cílem návrhu bylo řešit obnovu těžce poškozeného, částečně zříceného areálu 
bývalého kapucínského kláštera v Zákupech s návratem k původní funkci v přiměřeném 
rozsahu (sakrální  účel, sídlo části církevního řádu kapucínů, duchovní péče o místní 
obyvatelstvo) s doplněním vhodnou funkcí pro hosty a posílením vybavenosti města 
Zákupy.  
 
Hodnocení návrhu: 
V rámci návrhové části řešil diplomant obnovu areálu bývalého kláštera v souladu se 
zadáním pro provoz církevního řádu i pro kapacitně přiměřenou hotelovou funkci, jejíž 
součástí je restaurace, řešení nezbytných provozních souvislostí včetně komplexního 
zázemí. Jedná se náročný úkol památkového charakteru, který diplomant z tohoto 
hlediska bezesporu splnil. Návrh obnovy areálu považuji za zdařilý, z hlediska metodiky 
památkové péče zcela akceptovatelný.  Víceúčelové využití prostoru bývalého kostela je 
velmi vhodné a bezpochyby přispěje též k posílení kulturního života města Zákup.  
Přínosem je nástin citlivé rehabilitace bývalé klášterní zahrady v původním rozsahu, 
která neopomíjí zohlednit existenci významných pozůstatků původního rozvržení a 
osnovy cestní sítě, a která bude sloužit jak pro produkci zemědělských plodin pro 
kapucíny, tak k relaxaci a odpočinku klášterních hostů.                                                                                                                                                          
Návrh celkově vychází z poznání struktury areálu a usiluje o rehabilitaci jeho 
potenciálu. Klade důraz na zachování památkových hodnot areálu a citlivě vkládá nové 
funkce. Za zdařilé považuji též komorní novotvar kavárny i drobnější stavby 
hospodářského zázemí zahrady (stodola, sušírna ovoce, skleník), koncipované se 
záměrem neokázalosti a harmonického přiřazení k historické struktuře.     
 
Projekt považuji za kvalitní a propracované dílo. Větší důraz měl být věnován 
architektonickému detailu. Je velká škoda, že kvality koncepčního přístupu zcela 
nedosahuje propracování návrhu úprav zahrady a formální zpracování diplomu. Zadání 
bylo splněno, projekt vykazuje dobrou úroveň po obsahové a průměrnou po formální 
stránce. 
 
Závěr: 
Celkově konstatuji, že se jedná o zodpovědně zpracovaný a komplexně pojatý návrh 
s  poučeným památkovým přístupem a s řadou velmi přínosných podnětů.  
Vzhledem k dosaženému výsledku považuji zadání diplomové úlohy za splněné a 
doporučuji klasifikaci známkou  C (dobrý). 

 
 
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa  
vedoucí diplomové práce                                                            
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