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Zadání 
Předmětem zadání je revitalizace klášterního areálu v Šahách při zachování jeho památkových 
hodnot s cílem najít mu smysluplnou náplň jako kulturní instituce podporující turistický potenciál 
města. Součástí úkolu je rehabilitace asanovaného území v okolí kláštera včetně obnovy Ipeľské 
ulice, resp. dotvoření dvou urbanistických bloků. 
 
 
Hodnocení návrhu 
V úvodní části je představeno město Šahy a areál kláštera. Historické mapy a fotografie dávají 
výstižnou představu o vývoji. Na obr. 11 (s. 20) je představen urbanistický vývoj města. 
Jestliže je plocha náměstí kladena do 13.–16. století, musejí z téže doby pocházet i domovní 
bloky (jakožto základ urbanistické struktury města), které ho obklopují – mapa je klade do 
18.–19. století, což platí jen o jejich nynější zástavbě, jak potvrzuje detailně provedený rozbor 
zástavby na obr. 12. Tento rozbor je nepochybně nastandardní součástí práce. Následuje 
představení současné neutěšené podoby klášterního areálu, ilustrované množstvím fotografií 
exteriérů i interiérů a podrobným zaměřením budov. Velmi kvalitně je provedena též stavebně 
historická analýza areálu. Další část je věnována územnímu plánu a památkové ochraně 
města. Velmi důležitý je zákres půdorysů zaniklých staveb v řešeném území i jeho okolí do 
současné mapy (obr. 54) z Výkresu zásad památkové ochrany památkové zóny. Pozornost je 
věnována rovněž občanské vybavenosti města, což je klíčové z hlediska stanovení udržitelné 
náplně areálu, dále dopravě, cestovnímu ruchu a demografii. 
Návrhová část začíná urbanistickou rehabilitací území, která spočívá v asanaci rušivých 
novodobých objektů a obnově celistvých urbanistických bloků ve východním i západním 
sousedství kláštera. Navržená zástavba se v půdorysném i hmotové řešení inspiruje stavem 
před asanacemi (Ipeľská ulice) nebo – tam kde je to možné – přesně obnovuje zaniklou 
parcelaci. Je logické, že autor nenavrhuje k obnově zástavbu jižní strany Ipeľské ulice, kde to 
znemožňuje protipovodňová hráz. Následují půdorysy, řezy i fasády jednotlivých budov 
areálu a zdařilé vizualizace celého území od celku po detail fasád. 
 
 
Závěr 
Autor si vybral obtížné téma, které zpracoval velmi poctivě a ve velké šíři: od města jako 
celku po detaily jednotlivých staveb, to vše opřené o podrobné stavebně historické a 
urbanistické průzkumy. Zvolené urbanistické řešení považuji z hlediska památkového 
urbanismu za optimální a reálné, neboť citlivě obnovuje zaniklou či narušenou urbanistickou 
strukturu. Nová architektura je svrchovaně soudobá, ale citlivě kontextuální. Respektování  
a rehabilitace dochovaných památkových hodnot areálu kláštera je samozřejmostí. Projekt 



může sloužit jako velmi dobrý základ dlouhodobé koncepce budoucího vývoje této části 
městské památkové zóny v Šahách. 
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