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Areál zámku a Stejskalova dvora se nachází v obci Zdiby 
nedaleko od Prahy. Zaujímá spolu s barokním kostelem a 
několika rodinnými domy východní část obce, která je od 
zbytku izolovaná dvouproudou silnicí směřující k Praze. 
Jižně od kostela, který má ve zvlněné krajině dominantní 
polohu na terénním zlomu nad brázdou Přemyšlenského 
potoka, se na mírném svahu rozprostírá zámecký areál 
se stájemi, kolnou, zámeckou budovou, pivovarem a roz-
lehlým zámeckým parkem. Východně je areál propojen 
se Stejskalovým dvorem, který je tvořen obdélnou kom-
pozicí hospodářských budov. Dominuje jí barokní sýpka, 
kolem níž se dvůr postupně rozrostl o dvojici stodol, ad-
ministrativní budovu, kravín a další hospodářské objekty. 
Hlavním úkolem diplomové práce bylo na základě detail-
ního poznání a vyhodnocení potenciálu navrhnout celko-
vou regeneraci tohoto silně zdevastovaného zámeckého 

areálu pro nové důstojné funkční využití. Pozornost byla 
v první řadě věnována obnově zámku, jak exteriéru, tak 
interiéru a novému provoznímu řešení. V návaznosti na 
zámek byly řešeny přilehlé budovy stájí a kolny. Pivovar 
nebyl součástí řešení diplomové práce. Objekty ve Stej-
skalově dvoře byly posouzeny z hlediska památkových a 
urbanistických hodnot a na jejich základě bylo zvoleno je-
jich nové využití. Výjimku tvoří budova kravína, místo níž 
byla navržena nová bytová stavba.
V širším měřítku návrh počítá se zklidněním dopravy na 
ulici Pražské, které je součástí již projednávaného záměru 
prodloužení tramvajové trati z Kobylis. Uliční profil bude 
uzpůsoben vesnickému charakteru a v centru obce bude 
silnice zúžena na jeden pruh v každém směru. V severní 
části nad Stejskalovým dvorem je navržena oproti platné-
mu územnímu plánu bytová zástavba. 

Zámek
Patrová zámecká budova bude po památkové obnově vy-
užívána pro konání společenských akcí, případně kongre-
sů, svateb a podobně. 
Její exteriéry budou v maximální možné míře navráce-
ny do stavu před devastací a zahájenou přestavbou ve 2. 
polovině 20. století. Ten bude vycházet z doposud docho-
vaných detailů, archivní fotodokumentace a výkresů a z 

doplňkových průzkumů. Střecha bude nově kryta mansar-
dovou střechou, opatřenou pálenou krytinou, s vikýři dle 
původního stavu. Bude také obnovena šestiboká věžička 
nad středem dispozice a hodiny nad jižním průčelím mezi 
středními vikýři. 
Návrh se snaží v maximální možné míře respektovat do-
posud dochované konstrukce interiéru, proto bude pro-
vedeno minimum zásahů, které spočívají především ve 
vybourání novodobých příček a výstavbě bloku toalet v 
obou patrech v severozápadním nároží, kde se hygienické 
zázemí nacházelo i v 2. polovině 20. století. Do přízemí 
do jižního traktu také navrhuji dvojici vestavěných boxů s 
minimálním zázemím tak, aby se daly některé místnosti 
přízemí využívat samostatně, například jako zázemí prů-
vodců, nebo pronajímatelné prostory. Místnosti západně 
od schodiště navrhuji věnovat expozici o vývoji zámku, 

jedná se totiž o prostory, kterých se přestavby a dostavby 
zámku dotkly nejvíce. Stavební vývoj by tak mohl být pre-
zentován in situ (severovýchodní nároží – oblouk sala te-
rreny, spolu s vedlejší místností následně proměněné na 
kuchyni a pak samostatný byt, plochostropá třetí místnost 
od východu jako pozůstatek původní renesanční tvrze a 
prezentace barokně klasicistní přestavby). 
Místnosti v patře budou především upraveny do podoby 
salonků a sálů pro konání společenských akcí, jejich po-
doba by měla decentně podtrhovat historický ráz celé bu-
dovy. Jako připomínku nedávné minulosti navrhuji pouze 
ponechat analyticky odkryté betonové žebrové stropy nad 
patrem. V novém podkrovním prostoru bude vystavěno 
ubytování, bude zde 10 pokojů po dvou lůžkách. Přístup 
sem bude možný výtahem nebo po schodech v novém 
dvoupatrovém přístavku na západní fasádě.
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Bytová stavba na místě stávajícího kravína 
je složena z pěti řadových rodinných domů s 

velkými obytnými místnostmi orientovanými do 
Stejskalova dvora. 

Barokní sýpka je zachována s minimem zásahů do 
dochovaných konstrukcí a slouží jako výstavní a 

společenský prostor se zázemím v jižním přístavku. 

Barokní kostel Povýšení svatého kříže je  jed-
nou z hlavních dominant obce a tvoří spolu se 
zámeckým areálem přirozený střed obce (není 

předmětem diplomové práce) 

V bývalých stájích je umístěno informační centrum 
a několik samostatně pronajímatelných prostor pro 

menší obchody či provozovny. 

Pivovar je jako významná součást zámeckého areálu 
postupně obnovován. V budoucnu bude sloužit jako 
restaurace s velkou kuchyní a ve vyšších patrech turi-
stické ubytování (není předmětem diplomové práce)

Zámecký park (není předmětem 
diplomové práce).

V parteru bývalé administrativní budovy jsou 
umístěny pronajímatelné prostory pro obchod, v 
patře pak byt správce areálu. 

Bývalá kolna slouží jako kavárna s venkovním 
posezením  pod pergolou, vztyčenou nad pilíři 
bývalého hospodářského objektu.  

Stávající zámecké budově je navrácena poslední zdokumentovaná 
hodnotná podoba a nově slouží pro konání společenských akcí s 
možností ubytování přímo v objektu, ale také jako turistický cíl s 
prohlídkovým okruhem.

“Malá” stodola v severovýchodním nároží Stej-
skalova dvora je přeměněna v hospodu se záze-
mím a společenský sál. 

“Velká” stodola nabízí prostor pro přednášky a 
promítání filmů. Dále je zde umístěna litogra-
fická dílna s příslušenstvím a jižní část stodoly 
slouží ke skladování a údržbě areálu.

Po demolici kravína tedy navrhuji vzniklou proluku doplnit novostavbou 
řadových domů, které areál hmotově zcelí. Zároveň však budou respek-
tovat historické budovy sýpky a malé stodoly na východě, od kterých bu-
dou ustoupeny. Tím se také vytvoří dvojice zajímavých zákoutí v jinak 
otevřeném prostranství dvora. Samotná stavba se skládá z pěti totožných 
obytných jednotek, které v exteriéru tvoří jednolitou kompaktní hmotu. 
Hlavní vstupy jsou orientovány k severu, do ulice Zemědělské, na jih do 
dvora jsou pak otevřeny hlavní obytné místnosti velkými francouzskými 
okny. Zde je vytvořen předprostor vynesením předstoupeného patra na 
pilíře tak, aby byla zachována intimita spojená s rodinným bydlením.

Řadové domy
Stávající budova kravína se i přes jisté architektonic-
ké kvality ( jako novodobý vaznicový krov) jeví jako 
nevyhovující pro konverzi a smysluplné využití. Na-
proti tomu její urbanistická kvalita, tvorba západní 
fronty Stejskalova dvora je nepochybná. 
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1  Informační centrum
2  Úklidová místnost
3  Toaleta zaměstnanci
4   Informační centrum

5  Schodiště
6   Pronajímatelný prostor
7  Chodba
8  Předsíň

9  WC muži
10  WC ženy, bezbariérové
11  Pronajímatelný prostor
12  Sklad, úklidová místnost

13  Toaleta zaměstnanci
14  Pronajímatelný prostor

2.1  Otevřený prostor 
        informačního centra

2.2  Galerie
2.3  Výstavní prostor 

2.4   Schodiště
2.5  Prodejní plocha 

1.1  Prodejní plocha
1.2  Zázemí pro zaměstnance
1.3  Sklad

2.1  Zsedací místnost
2.2  WC ženy
2.3  WC muži
2.4  Chodba

2.5  Ložnice
2.6   Šatna
2.7  Dětský pokoj
2.8  Taoleta

2.9  Koupelna s toaletou
2.10  Dětský pokoj
2.11  Obytná kuchyň

Výsek severní fasády domů Půdorys patra domů

rem, který může být využit při větších akcích. Do středu mezi těmito 
dvěma místnostmi bude vestavěn velký box s hygienickým zázemím, 
přípravnou a skladem. Druhá stodola navazující na malou stodolu bude 
využita ke kulturním účelům. Velký sál bude řešen na stejném principu 
jako v malé stodole. Stávající svažující se podlaha bude zachována a vy-
užita pro promítací sál s plátnem na nové dělicí příčce na jihu. Střed-
ní průjezd vraty bude zachován volný a bude přístupný jak ze sálu, tak 
z dalšího vestavěného boxu litografické dílny, která je sem přesunuta 
z přízemního přístavku u sýpky. Zbylá jižní část stodoly je ponechána 
prázdná a bude sloužit jako zázemí údržby dvora i zámeckého parku.

Stodoly
Objekt v severovýchodním nároží Stejskalova dvo-
ra bude nově využit jako hospoda a kulturní sál. 
Současné dělení objektu na dvě nestejné části bude 
zachováno. V severní klenuté části se nachází bar, 
který je propojen s jižním větším otevřeným prosto-
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prostranství bude přízemí budovy přestavěno na pro-
najímatelné prostory pro  obchody či služby. Stávající 
charakteristicky členěná fasáda bude v přízemí smě-
rem k předprostoru otevřena velkými prosklenými 
okny. Patro, kde se v současnosti nachází administ-
rativní a skladovací prostory, bude přestavěno na byt 
správce areálu o celkové ploše 97 m2. Jeho dispozice je 
uzpůsobena konstrukčnímu systému domu a skládá se 
z ložnice, dvou pokojů a kuchyně spojené s obývacím 
pokojem, orientované směrem k zámeckému areálu. 

V zatravněné ploše budou mlatové cestičky. V jižní části u obytného domu budou na 
osu pergoly před kavárnou vysázeny ovocné stromy. V zámeckém areálu budou hlavní 
plochy mezi zámkem a stájemi a cesta v ose jižního portiku směřující k parku vydlážděny 
maloformátovou kamennou dlažbou, ostatní cestičky a plochy budou ponechány pouze 
v mlatu. Stávající ohradní zdi v jižní a východní části včetně výklenkové kaple na jihu 
budou zachovány. Západní část areálu mezi pivovarem a informačním centrem bude 
nově obehnána nízkou omítnutou zídkou s vystupujícími pilíři. 

Dům služeb
Budova je situována u vstupu do 
Stejskalova dvora a tvoří východní 
stranu prostoru mezi kostelem a 
řešeným areálem. S cílem zobyt-
nění prostoru  a vytvoření poten-
ciálu pro vznik vpravdě veřejného

00Půdorys přízemí budovy správy

Výsek půdorysu patra otevřeného do krovu

Půdorys patra budovy správy 5m5m

nově přistavěnými prostorami a nad západní částí stájí bude vztyčen 
nový vaznicový krov. Stávající fasády budou obnoveny, rozvržení otvorů v 
přízemí bude ponecháno. V patře budou nad východní částí probourány 
nové otvory pro lepší prosvětlení prostoru. Nové přístavby budou jed-
noduše členěny francouzskými okny.

Informační centrum
Bývalé stáje budou dostavěny do původní půdorysné 
stopy a stanou se zázemím pro turisty. V západní, k 
ulici přimknuté nově navržené části bude hlavní pros-
tora informačního centra, na kterou bude navazovat 
stávající valeně klenutá prostora. Tu bude stejně jako 
zbytek prostor možné samostatně pronajímat. Nad minimálně, bude pouze obnoven přístavek na západní fasádě se vstupem do sklepních 

prostor se skladem a místem pro uložení venkovního nábytku. S ohledem na ochranu 
cenného historického objektu bude pro návštěvníky k dispozici hygienické zázemí v in-
formačním centru, zázemí personálu bude umístěno do sklepa. 

Sýpka
Dvoupatrová barokní bu-
dova je z celého areálu nej-
lépe zachována. Působivé 
vnitřní prostory budou 
nově sloužit jako galerie, 

díky velkým otevřeným prostorám se však mo-
hou stát také zázemím pro pořádání dalších 
kulturních a společenských akcí. I proto bude 
zachována přízemní budova mezi sýpkou a ad-
ministrativní budovou, do které bude soustře-
děno potřebné zázemí. 

Kavárna (kolna)
Do barokního objektu bude vestavěno jednoduché zázemí kavárny, 
která bude otevřena dvojicí klenutých otvorů na jižní fasádě na jih, 
s výhledem na zámecký park. V předprostoru bude na pozůstatcích 
dalšího hospodářského objektu zbudována jednoduchá pergola, 
chránící venkovní posezení. Do samotného objektu bude zasahováno
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2  Chodba
3  WC ženy
4   WC bezbariérové

5  WC muži
6  Přípravna
7 Sklad
8  Hospodský sál

9  Sklad
10 Sklad popelnic
11 Vstup do sklepa

1  Chodba
2  Úklidová místnost
3  Promítací místnost
4   Sklad nábytku
5  Promítací sál

6  Průjezdný mlat
7 Litografická dílna
8  Sklad materiálu
9  Kancelář
10 Úklidová místnost

11  Archiv
12  Toalety zaměstnanců
13  Zázemí a sklady
      údržby areálu

1  Výstavní prostor
2  Chodba
3  Bezbariérové WC
4   Sklad
5  WC muži

6  Chodba
7 Přípravna, kuchyně
8  Kancelář
9  Toalety zaměstnanců
10 Sklad

1  Kavárna
2  Bar, přípravna
3  Schody do sklepa

4   Sklad popelnic
5  Sklad nábytku
6  Pergola

1.1  Vstupní hala
1.2  Chodba
1.3  Zasedací místnost
1.4  Pobytová místnost
1.5  Toaleta
1.6  Kuchyňka

1.7  Kancelář
1.8  Schodiště
1.9  Výtah
1.10  Předsíňka
1.11  Bezbariérová toaleta
1.12  WC ženy

1.13  WC muži
1.14  Kavárna
1.15  Kavárna, salonek
1.16  Hlavní schodiště
1.17  Výstavní prostor - spižírna
1.18  Výstavní prostor - komora
1.19  Výstavní prostor 

1.20 Výstavní prostor 
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1.25  Vrátnice
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2.5  Salonek
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2.12  Schody
2.13  Předsíň toalet
2.14  Bezbariérové WC

2.15  WC ženy
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2.18  Koupelna, toaleta

3.1  Schodišťová hala, recepce
3.2  Chodba
3.3  Toaleta, sprcha zaměstnanci
3.4  Úklidová místnost
3.5  Administrativa
3.6  Předsíň pokoje

3.7  Koupelna a toaleta
3.8  Kuchyňka
3.9  Pokoj
3.10  Hlavní chodba
3.11  Schodiště
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Pohled na typy ohradních zdí a branku na východě 
zámeckého areálu
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0.4   Zázemí pro zaměstnance

0.5  Chodba
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0 5m

Půdorys přízemí malé stodoly

1 8

11109

2

3 4 5

6 7

0 5m

Půdorys přízemí velké stodoly

1

5 6 7

8

9
10 13

1211

2

3

4

0 5m

Povrchy, oplocení
Areál dvora je v návrhu pojednán jednoduše – stávající asfaltová plo-
cha bude předlážděna  kamennou maloformátovou dlažbou, upro-
střed vzniklého plácku bude umístěna nádrž s vodou nebo kašna 
tak, aby byla zachována průhledová osa mezi portálem sýpky a zá-
meckým parkem. Východní část bude obemknuta dlážděnými cesta-
mi kolem stodol a řadových domů, střed bude ponechán zatravněný.1.1 1.1 1.1 2.1
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Vizualizace interiéru hospody v malé stodoleVizualizace velkého sálu v patře zámkuVizualizace pronajímatelného prostoru ve stájích

Rozvinutý pohled na vnější fasády objektů ve Stejskalově dvoře


