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Předmětem diplomové práce Adély Pečlové je přestavba bývalého statku ve Velkých Přílepech na 
kulturní a společenské centrum. Atraktivně znějící zadání je založeno na reálném záměru vlastníků
a vlastní důvěrné zkušenosti diplomantky se současným fungováním místa.  

Motivace a výběr tématu považuji za nedílnou součást architektonické profese. Osobní 
přesvědčení o smyslu vykonávané práce je nejen vhodnou oporou v náročném a zdlouhavém 
procesu projektování, projednávání a výstavby, ale především podmínkou zodpovědného vztahu 
architekta ke společnosti. Volba tématu, jeho zdůvodnění a upřímná ambice jistého „ontologického 
zakořenění“ je nejsilnější částí Adéliny diplomové práce. Pomocí otázek po významu rituálu 
a tradice, rodu a místa intuitivně zasazuje navržený příběh přestavby statku do věrohodného 
kulturně společenského rámce. V něm je zděděné místo závazkem k jeho rozvíjení, sdílení 
a předávání.
Na tento rámec navazuje také urbanistická část analytického úvodu projektu, která slouží 
především jako ilustrace prostorového potenciálu statku ve vztahu k obci. Dokumentace a závěry 
zhodnocení širších vztahů jsou spíše schematické, ale směřují k podnětnému závěru, že sídlo bez 
společného prostoru není obcí ve smyslu společenství. Autorka si je vědoma komplexnosti 
urbanistických problémů celého sídla a snahu o znovuvybudování společného, komunitního 
prostoru staví od menší a uchopitelnější jednotky – jednoho z původních statků. 

Statek je v současnosti tvořen figurou čtyř hmot a několika drobných přístavků, semknutých kolem 
hospodářského dvora a obehnaných obvodovou opukovou zdí. Na základě architektonické 
i stavebně technické rozvahy se autorka rozhodla pro demolici východního křídla bývalých stájí, 
drobných přístavků a hospodářského přístřešku. Obhajoba rozsahu demolic není v projektu příliš 
důkladná a bez podrobnějších podkladů a znalosti místa nelze jejich přiměřenost zcela vyhodnotit. 
Uvedené důvody však působí srozumitelně a věrohodně. 
 
Uvolněný a očištěný prostor statku je v návrhu doplněn novým objektem východního křídla 
a zastřešením, spojujícím stávající, nově využité objekty kolem redefinovaného dvora. Do jeho 
těžiště je zasazena lípa a jako druhý pól prostoru statku je v záhumení navržen jabloňový sad. 

Novostavba východního křídla ctí základní objemovou kompozici původního statku. Její půdorysná
pozice se však posouvá od obvodové, terénní hrany blíže ke stávajícím budovám, čímž vytváří 
v rámci statku nový typ meziprostoru. Dramatický moment sevřeného hlubokého prostoru se 
dvěma lávkami je lákavým motivem, který však v projektu není dostatečně vypointován a působí 
nejednoznačně. Odůvodnění jeho významu se omezuje na zmínku o provozních potřebách a ne 
zcela srozumitelný název „tranzitní prostor“. Je otázkou, zda odkloněním průjezdu neztratil dvůr 
část ze své typologické podstaty – místa, kde se odehrává vše: čisté i špinavé, sváteční 
i každodenní. Z provozního hlediska je to však možné řešení, které přímo odpovídá na naznačené 
potřeby aktuálního zadání. Vlastní architektonický výraz novostavby se od původních stavení 
zřetelně odděluje. Kompaktní hmota bez tradičních kompozičních prvků působí vedle 
archetypálních stavení spíše jako velký kus nábytku. Kromě přímého odkazu na využití objektu pro
truhlářskou dílnu, může být tento výrazový koncept chápán v souvislosti s celkovým posunem 
významu objektů; ze stodoly je experimentální divadelní prostor, z mlatu ateliéry, z obytného domu 
bistro. Novostavba pracovny se tak stává jediným objektem statku, kde se špiní ruce manuální 
prací a dřevěná konstrukce může tento vztah podpořit. Zároveň zůstává otázkou, zda je technická 
složitost navrženého abstraktního výrazu pro danou funkci adekvátní. Dílčí výhradou je pak 
dráždivě neukázněná kompozice dvorní fasády. Jakkoli jsou pozice oken sympaticky vztaženy 
k vnitřním dějům, vyznívá okenní hra náhodným dojmem. Dispoziční řešení působí přehledně. 
Výhradou by mohla být nedůvěryhodná šířka vstupních lávek do 2.NP.



Z předložené dokumentace působí návrh využití původních ponechávaných objektů 
architektonicky i provozně přesvědčivě. Zásahy do výrazu objektu pracují s citlivě měkkou hranicí 
mezi novým a starým. Míra podrobnosti zpracování odpovídá rozsahu řešených témat. Výkresová 
dokumentace by však mohla být preciznější. Především postrádám jednoduché porovnání 
současného stavu a návrhu.  

Za nejdiskutabilnější část projektu považuji vložené zastřešení - pavilon. Základní koncept 
propojení objektů formou krytého prostoru, tvořícího rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, vychází 
z deklarované snahy o zobytnění dvoru jako živého komunitního prostoru. Pavilon je navržen jako 
vědomí architektonický novotvar, který se stávajících objektů ani fyzicky nedotýká. Přesto však 
významně mění jejich výraz, význam, proporce a měřítko. Ruší monumentálnost vrat stodoly, 
vyznění fasád se zalomenou římsou... Typologicky také podtrhuje přeměnu hospodářského dvora 
na „rajský dvůr“. Z navrženého prvku zastřešení je patrná ambice vytvoření jednoty a celistvosti 
prostoru. Ta však není zcela propsána do vlastního tvarového řešení. Zastřešení končí v polovině 
fasády objektu ateliéru, jako by jeho jediným smyslem bylo propojení dveří; k novostavbě pracovny
se jen přiblíží. Sklon střechy směrem ke stávajícím objektům odkrývá a podporuje působivý 
moment dřevěného podhledu. Vytváří však stavební rizika spojená se sněhem nebo odstřikem 
vody. Konstrukčně je objekt ambiciózně subtilní, což by vyžadovalo intenzivní spolupráci 
s techniky. Nedůvěryhodně působí navržené založení, které by, vzhledem k absenci zavětrování, 
mělo fungovat jako vetknutí.    
Vedle řady racionálních a věcných řešení, které mohou být základem postupné přeměny statku, 
působí návrh pavilonu jako nepravděpodobná a (přes srozumitelnost původní idee) zbytná 
investice.

Součástí projektu je také návrh venkovních prostor, které jsou řešeny se stejným zájmem jako 
vlastní objekty. Relaxační charakter sadu je přesvědčivý a lákavý. V návrhu povrchů jednotlivých 
prostranství postrádám podrobnější zohlednění potřebné míry zpevnění, např. v souvislosti 
s truhlářskou dílnou. Ze situace se jeví množství mlatových ploch nepřiměřeně rozsáhlé.    

Dokumentace projektu je přehledně strukturována, má klidný rytmus a je vizuálně poutavá. 
Prezentace návrhu se opírá o stylizované ilustrace. Milé a jemné koláže, které vnímání projektu 
posouvají do polohy, ve které máme právě tolik informací, abychom obrázkům důvěřovali a chtěli 
se ponořit do jejich atmosféry. Prezentace prokazuje formou vzorníků i barevnou a haptickou 
vnímavost k jednotlivým částem. Uvedené reference by mohly být více adresné a jejich vztah 
k řešenému projektu důkladněji prověřen. 

Přes řadu zmíněných výhrad považuji diplomovou práci Adély Pečlové za podnětný příspěvek 
k diskuzi nad širokou škálou otázek. V obecné rovině přináší jasný (generační) postoj k hodnotě 
místa a společenství v něm; v urbanistické rovině předkládá možnost nápomoci řešení širších 
problémů prostřednictvím jednoho investičního záměru; v architektonické rovině otevírá diskuzi 
nad vztahem zděděných forem a jejich možnou reinterpretací.  
Vzhledem k celkové dostatečné kvalitě zpracování věřím, že na výše zmíněné kritické komentáře 
autorka konstruktivně zareaguje ať už v rámci obhajoby své práce či v dalších fázích spolupráce 
s majiteli statku, ve které ji přeji mnoho zdaru!   
Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnocení 2.  

V Jablonci nad Nisou, dne 5. 2. 2018

MgA. Jakub Chuchlík    


