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KONCEPT FUNKČNÍHO VYUžITÍ
 
 Vzhledem k velkorysosti a skrytému turistickému potenciálu, ze kterých návrch vychá-
zí, se můj projekt soustředí na primární cíl - otevřít areál lidem a nabídnout ubytovaným ná-
vštěvníkům, ale i jen projíždějícím turistům velké množství nových lákavých aktivit. Místo se 
tak stane atraktivním pro stále se rozvíjející turistický ruch v okolí. Otevřená brána do dvora 
ve východní části pozemku láká návštěvníky do prostorného dvora a nově navrženou re-
stauraci v jeho jádru. Ubytovací kapacity novostavby penzionu jsou synergicky doplněny o 
multifunkční sál pro pořádání velkých svateb, kulturních akcí nebo workshopů. Areál nabízí 
návštěvníkům autenticky klenuté prostory vinotéky, sál s pohledem do viditelného krovu v 
bývalé stodole nebo vestavbu fitness centra a společenské místnosti do bývalého chléva. 
Ve velkorysých pokojích v piano nobile renesančního křídla domu jsou navrženy novoman-
želská luxusní apartmá. V rámci posílení významu areálu jakožto důležitého bodu v městeč-
ku jsem navrhnul umístění dvou pronajímatelných ploch do parteru, který je přilehlý k hlavní 
kamýcké ulici.

URBANISTICKÝ KONCEPT

 Novostavba penzionu v lapidární hmotě se sedlovou střechou je situována v místě 
bývalého torza kolny a obvodové zdi podél hranice pozemku. Tímto umístěním budovy 
je dosaženo celkového obestavění dvora, a zároveň je budova reminiscencí na původní 
hmoty bývalých hospodářských staveb. Hřeben novostavby výškově nepřevyšuje okapně 
orientovaný hřeben renesančního křídla původního domu. Novostavba tak tvoří s historic-
kou budovou a bránou mezi nimy souvislou a přirozenou uliční frontu. Na fasádě obou bu-
dov jsou situované pronajímatelné plochy pro obchody, které by měly podtrhnout význam 
dvora v urbanistické struktuře obce rozprostřené podél jediné významné komunikace. Dvůr 
je diagonálně rozdělen opěrnou zdí na vrchní a spodní část. Spodní část, která je přímo 
přístupná bránou z ulice, je koncipována jako společenská a rušnější. Odtud je přístupná 
restaurace, vinárna a recepce penzionu. Vrchní část dvora, která je soukromnější, slouží 
především pro ubytované hosty, přičemž do tohoto prostoru je v teplých letních dnech 
možné otevřít stodolu se sálem a využít tak plochy otevřeného dvora. Do horní části je mož-
né vstoupit původní bránou, která sloužila pro hospodářské stroje a povozy. Na parcele při 
severní straně pozemku je obnoven bývalý sad, který je přístupný brankou z hlavní ulice. 
Parkování pro hosty je umístěno za stodolou v místě původní záhumenicové cesty a je tak 
vhodně skryto, aby ničím nerušilo autenticitu dvora.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Obytné křídlo historické budovy
 V parteru budovy v přímém kontaktu s ulicí jsem navrhnul pronajímatelnou plochu se 
skladem a zázemím. Dále se zde nachází ubytování pro správce objektu. V reprezentativ-
ním patře budovy jsou umístěny dva luxusní apartmány a sklad ložního prádla. Budova je 
přístupná jak z ulice, tak ze dvora. Vchody ústí do komunikačního prostoru se schodištěm. 
Podkroví je ponecháno volné bez vestaveb a zateplení.

Objekt bývalých pivovarských sklepů a sýpky
 V autentickém prostoru sklepa s valenou klenbou s výsečemi jsem navrhnul vinárnu 
s vinnými sklepy, které jsou řešeny jako průchozí mezi dvorem a zahradou. V patře, které 

AUTORSKÁ ZPRÁVA

HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ KONTExT

 Zadáním diplomové práce je navržení revitalizace zanedbaného bývalého manské-
ho dvora č.p. 2 v Kamýku nad Vltavou. Tento historicky velmi cenný objekt si prošel mnoha 
stavebními fázemi a úpravami, přičemž nejstarší fáze je možné datovat do pozdní gotiky. 
Největší rozkvět tohoto původně vrchnostenského dvora můžeme zaznamenat v renesanci, 
kdy bylo přistavěno hlavní obytné křídlo domu, které bylo patrně celé sgrafitované. Taktéž 
se zde patrně nacházel vrchnostenský pivovar. Po třicetileté válce panství v Kamýku nad 
Vltavou koupila Polyxena z Lobkowicz a připojila jej k vysokochlumeckému panství. Dvůr 
tak byl pronajímán rodem Lobkowiczů až do pozemkové reformy v roce 1922. Významným 
a zatím posledním stavebním rozmachem si dvůr prošel na přelomu 19. a 20. století, kdy k 
němu byly připojeny sousední pozemky bývalého č.p. 3, na kterých byly vystavěny budovy 
chlévů, kolny a dalších drobných objektů.
 Areál dvora se nachází na levém břehu Vltavy a svojí rozlohou výzmamně převyšuje 
okolní zástavbu, ačkoliv z uliční fronty není příliš patrné, že by se za bránou rozkládal takto 
ohromný areál. Dvůr je přístupný z hlavní kamýcké ulice, která vede souběžně s řekou. Tato 
komunikace, ostatně jako všechny komunikace v Kamýku, není příliš rušná. Ulice je lemo-
vána nízkým stromořadím, které je v současné době ještě velmi mladé. Celkové prostředí 
obce působí maloměstským až vesnickým charakterem s koncetrací občanského vybavení 
pod nedalekým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V širším okolí se nachází mnoho vý-
znamných turistických cílů ve Středním Povltaví, jak přírodních, tak kulturních.
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vaných okenních šambrám. Taktéž dojde k repasím okenních a dveřních otvorů. V sever-
ní fasádě, kde byly starší renesanční otvory zazděny a necitelně nahrazeny socialistickými 
výplněmi, navrhuji nové okenní výplně podobné jako na hlavní fasádě. Fasády hospodář-
ských staveb budou nově omítnuty vápennou umítkou nebo případně lokálně vysprave-
ny. V objektu sýpky, kde dochází k větším dispozičním změnám spojeným s návrhem dvou 
apartmánů, jsou navrženy nové špaletové okenní výplně. Sklepní prostory budou opatřeny 
novými okenními výplněmy v industriálním duchu odkazujícím na kovářské detaily původ-
ního zamřížování. Taktéž vrata do provozních prostorů ovčárny budou řešeny jako kovové s 
tmavým nátěrem. Na objektu stodoly budou zazděny necitlivě proražené otvory po ventilá-
torech a velká dřevěná vrata budou repasována. Za nimy budou nově navrženy prosklené 
stěny s vchody do objektu, které tak budou moci být uzavřeny předsanými původními dře-
věnými vraty. Do stodoly budou vsazeny dva boxy pro cathering, zázemí a sklad nábytku. 
Veškeré krovové konstrukce zůstanou provětrávané a nezateplené.

Novostavby penzionu a restaurace
 Novostavba penzionu je pojata spíše v decentním duchu. Cílem bylo nenásilné za-
pojení hmoty do areálu a dotvoření historického prostředí vrchnostenského hospodářského 
dvora obklopeného budovami. V pohledu z ulice je tak vytvořena jednoduchá hmota bíle 
omítnutého nárožního domu se sedlovou střechou se sklonem odvozeným z hospodářských 
budov v areálu. Budova s terénem graduje a postupně se zvyšuje směrem k objektu chlé-
vů, na které přímo navazuje. Fasáda je pravidelně člěnena horizontálními okny, která se 
snaží vhodně doplňovat spíše horizontální prvky detailů dlouhých hospodářských staveb v 
areálu. Vysoká okna mají hliníkové rámy a nachází se při vnějším líci fasády. Nenarušují tak 
hmotu budovy a působí kompaktněji. Vchody do budovy jsou decentně zdůrazněny skle-
něnými stříškami. Mezi rozlišujícími prvky od okolních budov patří tmavá pálená krytina na 
střeše novostavby. Odvod dešťových vod je řešen zaatikovým žlabem. Konstrukční řešení 
hotelu kombinuje zděné obvodové stěny s prefabrikovanými betonovými stropními panely. 
Původní zbytková torza stěn bývalé kolny budou odstraněna.
 Restaurace, která se nachází v samém srdci dvora, je umístěna pod zem do původní 
opěrné zídky. Svým objemem tak nijak neruší okolní stavby, a ačkoliv je ukryta pod zemí, 
svou polohou ve dvoře je dobře partná a čitelná. Restaurace je výtvarně pojata velmi jed-
noduše, skleněný plášť fasády je ukryt za rovinou původní opěrné zdi. Před restaurací je ar-
chitektonicky pojenána zahrádka jakožto dvě desky, dřevěná deska terasy a vrchní deska 
trámové pergoly. Interiér restaurace je moderně propojen s kuchyní. Restaurace a kuchyně 
má navrženou vlastní vzduchotechnickou jednotku, jejíž výusti vedou na horní část dvora, 
kde budou architektonicky pojednány. Restaurace bude nepřímo prosvětlena drobnými 
světlíky s mléčným sklem. Stavebně je restaurace navržena ze železobetonové konstrukce. 
Základové zdi původní stodoly budou v místě zásobovací chodby podezděny a částečně  
nahrazeny ocelovými překlady.

NÁVRH PARTERU A SADOVÝCH ÚPRAV

 Centrální plocha dvora bude pojednána v mlatovém povrchu. Taktéž parkovací 
plocha za stodolou bude mlatová. Větší mlatová plocha dvora bude doplněna o drobnější 
zelené zatravěné plochy s keřovitými porosty. V horní i dolní rohové části dvora diagonálně 
proti sobě je vždy navržen jeden dominantní strom. Před apartmány je navržena soukromá  
zelená plocha, která je oddělena zeleným porostem od zbytku dvora. Horní a dolní část 

velmi utrpělo nešetrnými zásahy v socialistické éře, navarhuji výraznější přestavbu dispozice 
na dva bezbariérové apartmány. Dobné podkroví objektu zůstane nevyužité.

Objekt bývalé ovčárny
 V objektu bývalé ovčárny jsou navrženy čistě provozní prostory kolárny, prádelny, 
dílny a skladu nábytku a dalších potřeb areálu. Podkroví je nevyužito.

Budova stodoly
 Budova stodoly je zajímavá především svým velkým otevřeným prostorem s velko-
lepým výhledem do otevřeného krovu, který je pouze jednou předělen. Budova tak bude 
sezóně využívána jako multifunkční sál pro kulturní a společenské akce. Do budovy navrhuji 
vestavbu dvou boxů jakožto zázemí pro cathering, toalety a sklad nábytku. Krov bude ne-
zateplen a budova tak bude využívána především sezóně.

Budova chléva
 Do budovy bývalého chlévu, který je rozdělen na tři části, jsem umístil společenskou 
místnost s kuchyňkou pro hosty, nutné higienické zázemí a prostory fitness centra se šatna-
mi. Velké prostory, které jsou klenuté do ocelových traverz se jeví jako velmi vhodné pro 
takovéto využití. Krov bude provětrávaný a nevyužitý.

Novostavba penzionu
 V parteru penzionu při hlavní ulici je situována pronajímatelná plocha se zázemím. 
Recepce penzionu je přístupná ze dvora. Pokoje a apartmány se nacházejí v patrech bu-
dovy, přičemž většina apartmánů je řešena jako mezonety, díky čemuž je možné snížit výš-
ku budovy, aby svou hmotou nepřevyšovala sousední historický dům. Navrhuji zde 1 pokojů, 
přičemž 10 z nich je řešeno jako dvoulůžkové a 5 jako čtyřlůžkové nebo třílůžkové s možností 
přistýlky. Centrální schodiště slouží díky nízké požární výšce budovy a krátkým unikovým 
cestám zároveň jako požární. V přízemí se mimo prostorů pro personál penzionu nacházejí 
centrální technické místnosti, které slouží pro celý areál a jsou částečně zapuštěny v zemi.

Restaurace
 V centrální části dvora se nachází restaurace, která je svým objemem zapuštěna do 
opěrné zídky oddělující spodní a vrchní část dvora. Dispozičně je restaurace propojena s 
původními sklepními prostory, které se nacházejí pod opěrnou zdí. Ve sklepních prostorech 
je navržen vinný sklípek restaurace. Kuchyně restaurace se nachází za barem a je fyzicky 
propojena s prostorem restaurace. Zajímavostí tohoto řešení je využití původního klenutého 
sklepa z přelomu 19. a 20. století pod stodolou k zásobování restaurace prostřednictvím 
hydraulické rampy z prostoru parkoviště za stodolou. Toto řešení umožňuje provozní od-
dělení zásobování restaurace mimo prostor dvora. Před restaurací je navržena zahrádka s 
pergolou. 

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Historické budovy
 Stávající budovy obytného křídla, ovčárny, stodoly a chlévů navrhuji vzhledem k je-
jich památkové hodnotě obnovit v autentickém duchu. Budou provedeny lokální opravy 
vápenných omítek v pískové barvě na fasádě obytného domu včetně detailů říms a štuko-
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dvora je propojena nově navrženým schodištěm, které je vedeno mezi kaskádovitými opěr-
nými zídkami se zeleným porostem.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vzduchotechnika - V restauraci se nachází technická místnost pro vzduchotechnickou jed-
notku. Výústě budou umístěny ve vrchní části dvora a budou architektonicky pojednány.
Vytápění - V technické místnosti v novostavbě bude navrženo tepelné čerpadlo, které 
bude centrálně vytápět celý dvůr.

POžÁRNÍ BEZPEČNOST

Na pozemek je možný vjezd pro požární zásah vozidel z horní části dvora z vedlejší cesty. V 
případě potřeby je možné s vozem zastavit před obytnou budovou. Požární únikové cesty 
z novostavby penzionu jsou vedeny nechráněnou únikovou cestou, přičemž vedou přímo 
na venkovní rozptylové plochy. Budova splňuje maximální povolenou délku unikové cesty 
40 metrů a požární výšku 9 metrů u schodiště. Pokoje novostavby penzionu jsou řešeny jako 
jednotlivé požární úseky. Z veškerých prostorů historických budov vedou úniké cesty přímo 
na venkovní rozptylové plochy. V objektech budou umístěny hasičské přístroje.

KAPACITY PROJEKTU

Plocha pozemku: 8 355 m2

Zastavěná plocha: 2 855 m2 z toho novostavba: 420 m2 restaurace a 450 m2 penzion
Zpevněná plocha dvora: 1 972 m2

V novostavbě penzionu je navrženo 15 pokojů s celkovým počtem 33 - 36 lůžek.
V historické budově se nachází 4 apartmány pro 8 lidí.
Restaurace je koncipována až pro 50 lidí, terasa je navržena s kapacitou 24 návštěvníků.
Multifunkční sál v projekčním rozestavení pojme až cca 80 - 90 lidí.
Společenská místnost je navržena pro 20 - 25 hostů.

DOPRAVA V KLIDU

Parkoviště je navrženo za stodolou v místě bývalé záhumenicové cesty. Pro návštěvníky 
penzionu, zaměstnance a zásobování je zřízeno parkoviště s kapacitou 27 parkovacích míst 
včetně invalidního stání. Pro návštěvníky restaurace a víceúčelového sálu je možné využít 
parkovacích stání v okolních ulicích dle domluvy s obcí.

7



území



Dolní
Líšnice

Horní
Líšnice

Zduchovice

Dolní Hbity

Luhy

Kaliště

Třtí

Vápenice

Nepřejov

Žebrákov

Přední Chlum

Zhoř

Bražná

Drážkov

Velká

Hrachov
Chramosty

Lichovy

Zvírotice

Tisovnice

Plešiště

Brzina

Skrýšov

Hojšín

Vestec

Jablonce

Lipiny

Háje

Vletice

Bláhova
Lhota

Řadovy

Hrabří

Švastalova 
Lhota

Solenice

Svatý Jan

Obory

Nečín

Hřiměždice

Kamýk n. Vlt.

Krásná hora
nad Vltavou

0 800 1600 2400 3200 4000 m9



10



11



12



Návrh





15

obnova bývalého sadu, 
klidová zóna

multifunkční sál pro pořádání 
společenských a kulturních akcí

„zapušťená“ restaurace v terénu,
nerušící okolní stavby,
v srdcové části dvora

novostavba penzionu v místě 
torza bývalé vozové kolny,

gradace střešních hmot s terénem

soukromnější část dvora,
pohledově oddělená 

od spodní části

centrální dvůr, 
volně přístupný
otevřený

luxusní apartmány
 v piano nobile historické 
budovy

Doplnění uliční čáry domů s živým 
parterem s obchodními plochami

GSPublisherEngine 0.6.100.100



0 30 60 90 120 150 m16



GSPublisherEngine 0.6.100.100

1.01

1.02

1.03

1.04
1.051.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.171.181.19

1.20

Půdorys přízemí  M 1:400

1.01 byt správce
1.02 schodiště
1.03 sklad
1.04 pronajímatelná plocha
1.05 kancelář
1.06 sklad
1.07 vinárna
1.08 vinotéka
1.09 vinárna restaurace
1.10 pronajímatelná plocha

1.11 kancelář
1.12 sklad zavazadel
1.13 schodiště do sklepa
1.14 chodba
1.15 recepce
1.16 chodba
1.17 sklad
1.18 technická místnost
1.19 technická místnost
1.20 technická místnost

A

B

C

D

D

E
E

0 50 100 150 200 250 mPůvodní konstrukce
Nově navržené konstrukce



GSPublisherEngine 0.6.100.100

2.01

2.022.03

2.04

2
.0

52.06
2.06

2.07
2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.212.22

Půdorys 2.NP  M 1:400

A

B

C

D

D

E
E

2.01 luxusní apartmán
2.02 chodba se schodištěm
2.03 chodba
2.04 novomanželské apartmá
2.05 sklad ložního prádla
2.06 apartmán
2.07 kolárna
2.08 prádelna
2.09 dílna
2.10 sklad nábytku

2.11 chodba
2.12 mezonetový apartmán
2.13 mezonetový apartmán
2.14 restaurace
2.15 kuchyně
2.16 předsíň k toaletám
2.17 vzduchotechnická místnost
2.18 studený sklad
2.19 sklady
2.20 denní místnost

2.21 sklad
2.22 zásobování

0 50 100 150 200 250 mPůvodní konstrukce
Nově navržené konstrukce



GSPublisherEngine 0.6.100.100

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08 3.09 3.10
3.11

3.12 3.13

3.14

3.15

3.16

Půdorys 3.NP  M 1:400

A

B

C

D

D

E
E

A

B

C

3.01 podkroví
3.02 podkroví
3.03 podkroví
3.04 foaye sálu
3.05 cathering
3.06 víceúčelový sál
3.07 sklad nábytku
3.08 fitness centrum
3.09 šatny
3.10 herna

3.11 předsíň s toaletami
3.12 společenská místnost
3.13 kuchyňka
3.14 chodba
3.15 mezonetový apartmán
3.16 mezonetový apartmán

0 50 100 150 200 250 mPůvodní konstrukce
Nově navržené konstrukce



GSPublisherEngine 0.6.100.100

4.01

3.04

3.06

3.15

Půdorys 4.NP  M 1:400

A

B

C

D

D

E
E

A

B

C

4.01 podkroví

0 50 100 150 200 250 mPůvodní konstrukce
Nově navržené konstrukce

20



GSPublisherEngine 0.6.100.100

GSPublisherEngine 0.6.100.100

Řezopohled A - A

Řezopohled B - B

0 5 10 15 20 25 m21



GSPublisherEngine 0.6.100.100

GSPublisherEngine 0.6.100.100

Řezopohled C - C

Řezopohled D - D

0 5 10 15 20 25 m22



GSPublisherEngine 0.6.100.100

GSPublisherEngine 0.6.100.100

GSPublisherEngine 0.6.100.100

Řezopohled E - E

Pohled severo-východní

0 5 10 15 20 25 m23



GSPublisherEngine 0.6.100.100 Schéma provozu

Druhé patroPrvní patroPřízemí

Restaurace
Pronajímatelné plochy
Technické místnosti
Provozní místnosti a sklady
Byt správce
Společné prostory
Apartmány v historické budově
Apartmány v novostavbě
Fitnesscentrum
Multifunkční sál se zázemím

Vinárna

24















zdroje

Kuča, Karel. města a městečka v čechách, na moravě a ve slezsku. praha: libri, 
2011. isBn 9788072774104.

novotná, markéta. Karlštejnská manská soustava od svého vzniku do 80. let 14. 
století - rigorózní práce. filozofická fakulta univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, 
2008

umělecké památky čech. praha: academia, 1980.

obecní kronika městečka Kamýk nad vlatvou

http://www.obeckamyk.cz/

http://www.zanikleobce.cz/

http://archivnimapy.cuzk.cz/

http://kontaminace.cenia.cz/

http://mapy.cz/

Konzultace

prof. ing. arch. aKaD. arch. václav girsa
Doc. ing. michael ryKl, ph.D.
ing. zuzana vyoralová, ph.D.

ing. Daniela Bošová, ph.D.

31


