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Zadání: 
Tématem diplomové práce je území situované východně od města Žatec, chmelařská krajina v okolí
zanedbané obce a rokokového zámku Stekník ve správě NPÚ obklopeného terasovými zahradami a
chmelnicemi  Chmelařského  institutu.  Žatec  a  Stekník  se  aktuálně  chystají  na  nominaci  svého
specifického kulturního dědictví spojeného s pěstováním a zpracováním kvalitního chmele světového
významu  k  zápisu  do  seznamu  UNESCO.  Předpokládaný  nárust  turismu  v  řešeném  území  této
zemědělské krajiny, která se zde vyvíjela po celá staletí v úzkém vztahu člověka a přírody, s sebou
přináší výzvy a úkoly potřebné regenerace území spojené se zachováním kontinuity chmelařského
hospodaření, ochrany kulturních a společenských hodnot a jejich soudobé interpretace (více viz zadání
diplomové práce). 

Hodnocení návrhu: 
Návrh regenerace a rehabilitace produkční chmelařské krajiny v okolí zámku Stekník v souvislosti s
předpokládaným zvýšeným turistickým zájmem o celé území je založen na rozsáhlých a podrobných
analýzách, komparacích a průzkumech, kterým diplomantka věnovala velkou pozornost. Kvalita a síla
návrhu  spočívá  v  nápadité  obnově  a  interpretaci  specifického  charakteru  krajiny  a  jejích  mnoha
historických vrstev. V  měřítku krajiny je řešena obnova desítek krajinných prvků,  říčních meandrů,
chmelnic,  polí  a  sadů,  návrh  pěších  tras,  naučných  stezek  a  cyklostezek,  doplnění  dopravní
obslužnosti  území  včetně  řešení  problematiky  parkování,  návrh  nových  turistických  atraktivit  i
potřebného turistického zázemí. V měřítku obce Stekník je nastíněna základní koncepce regerenace
vesnické  památkové  zóny  včetně  řady  velmi  podnětných  námětů  pro  zpřístupnění  a  oživení
nevyužitých historických objektů a hospodářských areálů,  s promyšleným zasazením do celkového
obrazu sofistikované interpretace a  kreativní  prezentace území  jako ukázkové chmelařské obce a
krajiny světového významu. Svou kvalitou a hloubkou zpracování i svým nadhledem s dlouhodobou
perspektivou může být tato diplomová práce i přes své dílčí rezervy důležitým podkladem a podnětným
příspěvkem do  diskuze  při  tvorbě budoucí  potřebné územně plánovací  dokumentace  a  managent
plánu nominovaného území žatecké chmelařské krajiny.  
Formální hodnocení: 
Diplomní práce je prezentována v promyšleně strukturovaném, přehledném a  elegantně zpracovaném
grafickém provedení v podobě průvodce historickou genezí, současností a navrhovanou vizí budoucí
podoby území včetně čtivého a výstižného textového doprovodu. 
Témata k diskuzi: 
Potenciál turistického ruchu se zdá být pro žateckou chmelařskou krajinu v okolí Stekníku nadějí na
pozitivní změny, zároveň však potenciální hrozbou. Potřebné změny pro potřeby turismu se mohou
stát  podnětem k řešení  stávajících existujících problémů,  hledání  důvodů jejich vzniku a možností
jejich řešení. Mají se stát záminkou pro alespoň částečnou obnovu bohatosti a rozmanitosti, která se v
v naší krajině v nedávné minulosti v mnohém vytratila? Vesnická památková zóna Stekník a vznikající
okolní  krajinná památková zóna ukázkové chmelařské krajiny nominované do seznamu světového
kulturního dědictví by si to jistě zasloužila!
Závěrečné hodnocení: 
Diplomní práce byla zpracována v souladu s formulovaným rozsahem zadání, které plně naplnila a v
mnohém též svým osobitým pojetím rozšířila.  

Navrhované hodnocení diplomní práce stupněm „A – výborně“.

V Praze dne 26.6. 2020    Tomáš Efler


