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CHARAKTER MÍSTA
☟Vzestup  a  pád  Jaroslavic.  Podíváme♠li  se  jen  na  pohlednice  obce  z  dob  monarchie  a  dob
pｳedváleFné i pováleFné republiky, vystoupí pｳed námi na jedné stranT aﾘ idylický, kolorovaný svTt
belle époque a Fernobílé vidTní vertikál a pｳímých linií, funkFní realismus na stranT druhé☜. (Martin
Markel, 2006)
PROBLÉM
PﾉvodnT mTsteFko Jaroslavice se vlivem pováleFných událostí postupnT promTnilo na ves. Dneｻní
podoba obce odkazuje svojí strukturou na éru rozmachu, ale chátrající ruiny a areály hospodáｳských
budov v podzámFí svTdFí o absenci ﾘivota v tTchto místech. Snahou práce bude rozkrývání a obnova
hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka a pochopení specifického problému této oblasti bývalých Sudet.
Dﾉraz bude kladen na reinterpretaci vztahu sídla a okolní krajiny, ｳeｻeny budou otázky udrﾘitelného
nerﾉstu obce (shrinking cities) a moﾘnosti vyuﾘití okolní zemTdTlské krajiny.
CÍLE PRÁCE
Cílem práce je navázat na analýzu rozvoje regionu Jaroslavicka, zpracovanou v pｳedchozím semestru
MSP, která definovala potenciální moﾘnosti udrﾘitelné formy existence obce a strategie obnovy sídla
v kontextu celého mikroregionu. Diplomová práce se bude vTnovat rozpracování architektonického
návrhu obnovy vybraného místa (pｳíkladová studie). Konkrétní místo intervence bude ponecháno na
volbT studenta ♠ v závislosti na zvolené strategii. DoporuFená témata pro rozpracování (vhodná svým
mTｳítkem) jsou napｳíklad areál  bývalého hospodáｳského dvora v  podzámFí  nebo areál  bývalého
vodního mlýna.
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Teoretická východiska:
♠ ReferenFní pｳíklady
♠ Analýzy místa
♠ Vlastní strategie / Koncept
Podrobná dokumentace:
♠ Situace 1:1000 / 1:500
♠ Pﾉdorysy, ｳezy, pohledy 1:200 / 1:100
♠ Detaily 1:20 ♠ 1:1
♠ Perspektiva / Axonometrie (exteriér, interiér)
♠ Architektonický model
♠ Prﾉvodní zpráva
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