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Zadání diplomové práce:
CHARAKTER MÍSTA
Vzestup a pád Jaroslavic. Podíváme li se jen na pohlednice obce z dob monarchie a dob
p edvále né i povále né republiky, vystoupí p ed námi na jedné stran a idylický, kolorovaný sv t
belle époque a ernobílé vid ní vertikál a p ímých linií, funk ní realismus na stran druhé . (Martin
Markel, 2006)
PROBLÉM
P vodn m ste ko Jaroslavice se vlivem povále ných událostí postupn prom nilo na ves. Dne ní
podoba obce odkazuje svojí strukturou na éru rozmachu, ale chátrající ruiny a areály hospodá ských
budov v podzám í sv d í o absenci ivota v t chto místech. Snahou práce bude rozkrývání a obnova
hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka a pochopení specifického problému této oblasti bývalých Sudet.
D raz bude kladen na reinterpretaci vztahu sídla a okolní krajiny, e eny budou otázky udr itelného
ner stu obce (shrinking cities) a mo nosti vyu ití okolní zem d lské krajiny.
CÍLE PRÁCE
Cílem práce je navázat na analýzu rozvoje regionu Jaroslavicka, zpracovanou v p edchozím semestru
MSP, která definovala potenciální mo nosti udr itelné formy existence obce a strategie obnovy sídla
v kontextu celého mikroregionu. Diplomová práce se bude v novat rozpracování architektonického
návrhu obnovy vybraného místa (p íkladová studie). Konkrétní místo intervence bude ponecháno na
volb studenta

v závislosti na zvolené strategii. Doporu ená témata pro rozpracování (vhodná svým

m ítkem) jsou nap íklad areál bývalého hospodá ského dvora v podzám í nebo areál bývalého
vodního mlýna.
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