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Diplomová práce se zabývá revitalizací dobříšského hradu Vargač (V) včetně jeho 
nejbližšího okolí podél příjezdové cesty ke hradu, kde je navržen vznik novostaveb. 
Záměr se nachází ve městě Dobříš (okres Příbram) a leží zároveň na trase staré 
Zlaté stezky (část Praha – Příbram), na níž měl hrad významné postavení.
 Historie Vargače sahá minimálně do poloviny 13. století (první písemná 
zmínka) a teprve od roku 1958 je veden jako nemovitá kulturní památka. V součas-
né době je hrad v soukromém vlastnictví a bez využití. Jeho nynější podoba zhruba 
odpovídá stavu z poloviny 20. století, kdy hrad prošel kompletní opravou za cílem 
zřízení svobodárny pro budované Rukavičkářské závody – ubytovna se ale nezří-
dila, což mělo za následek opětovného využívání paláce jako sýpky a vestavění 
železobetonového skeletu, který za získáním větší ložné plochy zvýšil původní pod-
lažnost objektu (přibylo patro navíc), čímž se zároveň zrušila návaznost parapetů 
oken na jednotlivá parta. Budova bývalého purkrabství (P), stojící naproti hradu, je 
v současné době využita k rodinnému bydlení. Na tomto objektu se zvažují pouze 
nezbytné estetické úpravy, ale funkce zůstává zachována (Objekt pro ubytování 
správce hradu). 

Prostor Vargače je navrženo využít jako multifunkční sál pro konání různých (nejen) 
kulturních akcí, které vyžadují hradní prostředí s industriálním charakterem (výsta-
vy, vernisáže, malé koncerty, …). Z důvodu stávající dispozice je v přízemí umístěn 
vstupní prostor včetně nezbytného zázemí, které je částečně i v suterénu a samotný 
sál se nachází až v druhém nadzemním podlaží, které je navrženo probourat s tře-
tím a čtvrtým podlažím. Využije se tak potenciál robustního skeletu, zruší se efekt 
nízkých stropů, vytvoří další využitelné prostory a pozorovateli se ukáže návaznost 
„skořápky“ hradu na vestavěný monolit. Aby bylo zachováno optické propojení ob-
vodových stěn hradu se skeletem, jsou zároveň veškeré nově vestavované prostory 
umisťovány uvnitř jednotlivých polí skeletu tak, aby bylo hmotově i materiálově jas-
né, že se jedná o nově dodělávané prvky. To má zároveň vliv na provoz v objektu, 
podél obvodových stěn se tak vytváří komunikační koridory. Prostor krovu (a druhá 
část suterénu) bude využit pro skladovací prostory (rekvizity, nábytek, …) a umís-
tění vzduchotechnické jednotky, pro kterou bude zajištěn přívod a odvod vzduchu 
vzduchotechnickým potrubím, vyústěným ve stávajících vikýřích na střeše hradu. 
Bezbariérový pohyb osob uvnitř objektu zajišťuje výtah umístěný ve schodišťovém 

prostoru, který spojuje všechna podlaží, kde se předpokládá výskyt návštěvníků 
akcí, pořádaných na Vargači. Z exteriéru bude budova hradu laděna do bílé barvy 
s červeným lemováním prvků fasády, jako tomu bylo v době kdy palác sloužil jako 
silueta zámeckého parku, ale už neplnil funkci hradu. 
 Jelikož Vargač nebude trvale přístupný veřejnosti, tak je v jeho blízkosti 
umístěna kavárna (K) s prostorem pro prezentaci památky a výhledem na Huťský 
rybník. Dále jsou v řešeném území navrženy ještě dva symetricky posazené objek-
ty, sloužící jako residenční byty (B) v patrech a komerční prostory v přízemí. Jejich 
osové posazení na kříži, který se propisuje do situace, odkazuje na hradní kaplan-
ství, jenž na těchto místech stávalo a v roce 1958 bylo včetně sousedního stavení 
zbořeno. Vzhled a poloha nově navržených objektů ctí nejen zastavěnost území 
dle historických map, ale také samotný charakter místa a jejich postavení vůči staré 
budově hradu, které se nesnaží nijak konkurovat a svým charakterem a hmotou na 
ní reagují. Přesto se ale jedná moderní budovy, na kterých jsou použité soudobé 
materiály odpovídající danému záměru. Jedná se zejména o dekorativní omítky 
provedené v imitaci betonu a cortenové plechy.
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B _ PŮDORYS 1NP 1.1; 1.2; 1.3 - komerční prostory včetně zázemí, 1.4 - společný vstup bytů, 1.5; 1.6 - skladovací prostor bytů, 1.7 - technická místnost, 1.8 - odpady 1.1 - vstupní prostor, 1.2 - šatna, 1.3 - bar, 1.4 - schodišťový prostor, 1.5 - WC INV., 1.6 - WC muži + úklid, 1.7 - WC ženy

2.1 - schodišťový prostor, 2.2 - hlavní multifunkční prostor

4.1 - schodišťový prostor, 4.2 - výstavní prostor, galerie

1.1 - vstupní prostor, 1.2 - úklid, 1.3 - WC M, 1.4 - WC Ž, 1.5 - WC INV., 1.6 - prostor kavárny, 1.7 - zázemí zaměstnanců, 1.8 - sklad, 1.9 - odpady, technická místnost

A - byt 4kk _ chodba, šatna, prádelna, pracovna, pokoj, kopelna, WC
B - byt 2kk _ chodba, šatna, koupelna, obývací pokoj + kk 

Druhé podlaží bytu A _ obývací pokoj + kk, ložnice, koupelna

V+P _ PŮDORYS 1NP V+P _ SEVERNÍ POHLED

V _ VÝCHODNÍ POHLED

V+P _ PŘÍČNÝ ŘEZOPOHLED

B _ PŮDORYS 2NP V _ PŮDORYS 2NP

B _ PŮDORYS 3NP B _ PŘÍČNÝ ŘEZ

B _ VÝCHODNÍ POHLED (Z „NÁMĚSTÍ“)

B _ JIŽNÍ POHLED 

K _ JIŽNÍ POHLED 

K _ PŮDORYS 1NP 

V _ PŮDORYS 4NP
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