


PRÙVODNÍ ZPRÁVA

1. Základní údaje

Název stavby Rehabilitace zámku v Buštìhradì
Místo stavby Revoluèní ulice, è.p.1 Buštìhrad, okres Kladno
Druh stavby Rekonstrukce
Stavebník Mìsto Buštìhrad
Rozsah Celková rehabilitace areálu zámku vèetnì obnovy nádvoøí, anglického parku a historické zahrady pro úèely mìsta
Datum Kvìten 2010

2. Historie

Ve støedovìké osadì Buštìves vznikl pøed poèátkem 14. století šlechtický hrad, od roku 1497 zvaný Buštìhrad, rozložený na ostrohu západnì od 
dnešního zámku. Hrad byl zpustošen ustupujícími vojsky za tøicetileté války a z této katastrofy už se nevzpamatoval. Když o 70 let pozdìji 
majitelka panství  Anna Marie Františka, velkovévodkynì Toskánská, zaèala s výstavbou buštìhradského zámku, k jeho výstavbì vybrala 
namísto hradních ruin poplužní dvùr východnì od starého hradu, kde se mohla lépe uplatnit svobodná tvorba architekta barokního zámku. K jeho 
budování bylo použito poškozených hradních budov coby výhodného zdroje stavebního materiálu.
Stavba zaèala roku 1699, vedl ji pražský stavitel Johann Heinrich Klingenleitner a dokonèil ji roku 1705.  Tehdy vznikla obdélná dvojpatrová 
budova s konírnami v pøízemí a zámeckou kaplí v pøilehlé vìži. Hlavní vstupní portál vedl od severu a byl zvýraznìn balkonem se sochami. 
Bìhem následujícího pùlstoletí byl zámek nìkolikrát upravován, pøibyla nižší boèní køídla a zámecká kaple, pozdìji arkádová galerie kolem 
nádvoøí. V letech 1751-1754 byl zámek upraven snad podle plánù K.I. Dientzenhofera. Pøestavba se nejvýraznìji projevila na støední èásti 
budovy, kde byl zrušen hlavní sál v rozsahu 1. a 2. poschodí a vybudován nový až v úrovni 2. patra, zvýšeného o nástavbu s mansardovou 
støechou. Souèasnì byla upravena i obì prùèelí støedního rizalitu hlavní budovy. 
Roku 1801 byla pod zámkem z pøíkazu administrace zøízena nová zahrada a stromová školka a obì obehnány novými zdmi.
Na zaèátku 19. století byla obnovena kaple nad zøíceným pivovarským sklepem a zvýšena boèní køídla na úroveò zámku nástavbou druhých 
pater, zámek tehdy získal dnešní podobu, nadále se mu dostávalo už jen nejnutnìjší údržby. Koncem století vyvíjela obec Buckov úsilí o rozšíøení 
kaple, která pøi rostoucím poètu obyvatel nestaèila pojmout úèastníky bohoslužeb. V letech 1897-98 byla proto kaple prodloužena pøístavbou z 
jihu.
Za I. Svìtové války bylo v køídlech zámku ubytováno vojsko, po roce 1918 zámek pøevzal Èeskoslovenský stát. Mezi válkami byly v zámku 
ubytovány také jeptišky, dále tu byla umístìna vojenská nemocnice, okresní sirotèinec, a další státní instituce. Vystøídaly se zde kanceláøe 
státního statku i pivovaru, byty pro jejich zamìstnance, archiv, škola, mateøská škola, knihovna, hudební škola a èetnická škola. Za protektorátu 
sloužil zámek pøíležitostnému ubytování vojska vèetnì sonderkomanda, které provedlo znièení Lidic. V padesátých letech byl zámek pøedán 
ÈSSS k ubytování zamìstnancù statku Jeneè, v èásti objektu sídlil Státní  oblastní archiv v Praze. Dále tu byla družstevní prádelna, místnost 
Ochrany matek a dìtí, dìtská poradna i gynekologická ordinace. Sídlil zde i rozhlas a další spolky v obci. Koncem 80. let byl zámek pøevodem 
jmìní zaknihován Státní vìdecké knihovnì, která zde umístila "pøechodné" depozitáøe. Jejím zámìrem bylo zámek postupnì opravovat, ale tyto 
plány zmaøil nedostatek pøidìlených financí. Tak byl jen prohlouben trend nastoupený již v pováleèném období, kdy zámek i s parkem chátral a 
jeho stav dosáhl postupnì katastrofální úrovnì.
Po roce 1989 se všechny instituce vystìhovaly, takže zámek zùstal prázdný. Následkem dlouhodobého zatékání porušenou krytinou støechy byly 
døevìné konstrukce krovu napadeny døevokaznou houbou, zaèaly se hroutit stropy, témìø všechna okna jsou rozbitá, omítka opadává v celých 
plochách. Ve volnì pøístupném objektu se zaèaly hromadit odpadky, obdobnì dopadl také kdysi úpravný zámecký park. Soukromý majitel se 
dostal do platební neschopnosti a jeden z jejích vìøitelù požádal soud o exekuci jejího majetku, aby pohledávka mohla být uspokojena. Ve 
následné veøejné dražbì byl zámek prodán jedinému zájemci - mìstu Buštìhrad - za vyvolávací cenu 2,2 mil. Kè.
Objekt byl celkovì v havarijním stavu, na mnoha místech zatékalo, došlo dokonce ke propadu èásti stropu a zøícení nosné stìny v hlavním 
zámeckém køídle. V roce 2003 bylo vše již v takovém stavu, že nebylo jisté, zda konstrukce pøežijí ještì další zimu, èi dokonce nejbližší silný 
vítr. Akutnì zde tedy hrozila ještì mnohem rozsáhlejší destrukce.
Nejprve byly provizornì opraveny dìravé støechy a zajištìna propadlá èást. Po vydání stavebního povolení zaèaly další stavební práce - statické 
zajištìní støední èásti hlavního zámeckého køídla. Tato etapa zahrnovala znovupostavení zøícené pøíèné zdi sálu, opravy proražených kleneb 
pøízemí a stropù 1. a 2. patra, stažení celé konstrukce hlavního sálu, opravu barokního mansardového krovu a støechy støedního rizalitu.



3. Urbanismus

Když byl zámek na zaè?tku 17. stolet? budov?n, zauj?mal dominantn? 
polohu na ostrohu nad mìsteèkem Buckov. Bìhem následujících staletí se 
mìsto mnohonásobnì rozrostlo, a to pøedevším jihozápadním smìrem, a 
tím se pøesunulo i tìžištì mìsta. Pùvodní centrum (námìstí) postupnì 
ztrácelo spoleèenský význam a bylo zakonzervováno  ve spíše vesnické 
podobì, funkci centra dodnes zastává nejrušnìjší Kladenská ulice, ústøední 
prostor mìstu chybí. A mìsto Buštìhrad se rozrùstá i dnes. Vezmeme-li v 
úvahu územní plán, tìžištì zastavìného území mìsta se posouvá právì do 
oblasti zámku. Tato významná poloha, zastávka hromadné dopravy, i 
potøeba centrálního prostoru dávají zámeckému areálu pøíležitost stát se 
živým, dùstojným a reprezentativním novým centrem mìsta. 
V 70. letech 20. století byly v prostoru zámecké zahrady a pøilehlého 
parku, tedy pøímo pøed èestným dvorem zámku, vybudovány nevzhledné 
panelové bytové domy. Ty navíc odstínily zámek od hlavní Kladenské 
ulice i z dálkových prùhledù z roviny od jihu, kde se zámek významnì 
pohledovì uplatòoval již nìkolik století. Kvalita zmínìných domù není z 
dnešního pohledu nikterak vysoká, a je proto žádoucí tyto pùvodní 
kompozièní vazby obnovit i za cenu zbourání domù a zámek tak znovu 
„otevøít“ mìstu. Obnovení uzavøené zámecké zahrady, z níž se dodnes 
dochoval pouze zbytek ohradní zdi, vèetnì zahradního domku, který ještì 
na zaèátku 70. let stál, vytvoøí zámku opìt dùstojný pøedprostor a zvýší 
podíl zelenì ve mìstì, který je též velmi nízký.

4. Provozní øešení

Èlenìní areálu vychází z pùvodní situace. Na objekt zámku prostorovì i 
funkènì pøímo navazuje nádvoøí tvoøící pøedprostor, shromažïovací i 
obslužnou plochu zámku. Kompoziènì související, avšak provoznì 
oddìlené jsou anglický park (na zámek navazuje ze severu) a zámecká 
zahrada (z jihu pøiléhá k nádvoøí). Tyto èásti jsou samostatnì pøístupné a 
uzavíratelné, ale zároveò vzájemnì propojené po hlavní kompozièní ose 
zámku.
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5. Stavební program

Celý areál zámku v Buštìhradì vèetnì úpravy nádvoøí, anglického parku a historické zahrady je obnovován pro úèely mìsta 
Buštìhrad. Jeho využití je víceúèelové: kulturní a spoleèenské prostory, provoz Mìstského úøadu Buštìhrad, mìstská galerie Oty 
Pavla, zámecká expozice, byt správce, administrativa, obchody a stravování pøimìøeného rozsahu.
Anglický park a zámecká zahrada slouží rekreaci obyvatel mìsta i návštìvníkù, oddìlená èást zahrady je produkèní, zásobuje 
zámek a zahradnictví, avšak je pøístupná a svou kompozicí tak dotváøí celý areál. Obnovený zahradní domek a oranžérie zajiš�ují 
údržbu a zázemí celého areálu a je zde umístìna také prodejna zahradnictví.

6.Dispozièní øešení

Zámek – prostory v parteru jsou pøístupné pøímo z arkádové chodby kolem nádvoøí a jsou využity pro drobnou komerci. V 
prostorách zaklenutých stájí budou umístìny výstavní prostory a stálá expozice Muzea Oty Pavla, na druhé stranì cukrárna a 
kavárna s vlastní výrobnou. V pøízemí se dále nachází kanceláø ostrahy, veøejné toalety, turistické informace a kanceláø pro 
komunikaci obèanù s veøejnou správou - CzechPOINT.
Nejreprezentativnìjší prostory v hlavním (støedním) køídle jsou v prvním patøe vìnovány z¨trvalé zámecké expozici a ve druhém 
patøe (vèetnì hlavního sálu)  kulturním a spoleèenským úèelùm. V západním køídle jsou prostory Mìstského úøadu Buštìhrad. 
Díky zámecké enfiládì jsou jednotlivé kanceláøe vzájemnì propojeny a zároveò jsou pro veøejnost pøístupné samostatnì z 
chodby. Ve východním køídle jsou obdobnì zøízeny kanceláøské prostory, pronajímatelné po jednotlivých patrech èi jako celek. 
Úøad i administrativní prostory jsou vždy doplnìny vlastním hygienickým zázemím a kuchyòkou. V prvním patøe se dále nachází 
byt správce, ve druhém patøe další veøejné toalety pro potøeby spoleèenských prostor.
V prostorách suterénu je zøízena vinotéka s prodejnou a zázemím.
Kostel Povýšení Svatého Køíže zùstává i nadále nezávislou jednotkou.
V zahradním domku se nachází prodejní prostor, sklad zahradního náèiní a materiálu a denní zázemí pro zamìstnance.



7. Kapacity

2Celková plocha 25 265m
2

Anglický park 12 432 m
2

Zámek + nádvoøí 7 964 m
2Zahrada 4 869 m
2

Zastavìná plocha 2 532 m
2Zámek 2 196 m

2Oranžérie + zahradní domek 336 m
Užitková plocha (hrubé podlažní plochy)

2Zámek 6 837 m
2

Oranžérie + zahradní domek 393 m
Obestavìný prostor

3
Zámek 36 960 m

3Oranžérie + zahradní domek 302 m
Plocha zpevnìných komunikací

2
Nádvoøí 2 655 m

2Parkovištì 1 057 m
2

Dvùr zahradnictví 417 m
2Parkovištì zahradnictví 60 m

Poèet bytových jednotek 1
2

Plocha 109 m
Poèet parkovacích stání na pozemku 28

Nádvoøí 25
Zahradnictví 3

8. Materiálové øešení

Volba materiálového øešení vychází z dochovaného stavu  a tradièních 
historických materiálù. Budova zámku bude rehabilitována s využitím 
poznatkù o historickém vývoji a stavu pøed devastací. Novostavby v 
zámecké zahradì budou øešeny tradièním zpùsobem – vyzdívaným 
obvodovým zdivem a døevìnými stropy a krovy. Okna budou døevená 
špaletová. Ohradní zeï reaguje ve stopì a materiálovém øešení na 
dochované zbytky a historické zamìøení.

9. Doprava

Hlavní pøístup do celého areálu a pøíjezd zùstává v místì u kostela 
Povýšení Svatého Køíže z Revoluèní ulice. Odtud je pøes nádvoøí 
pøístupné parkovištì pro 25 osobních automobilù. Vydláždìná plocha 
nádvoøí slouží jako obslužná komunikace pro zásobování a zásahová 
vozidla.
Zahradnictví má navíc vlastní parkovištì pro 3 osobní automobily a 
dvùr, ze kterého je pøístupná zahrada. Ostatní vstupy a komunikace 
jsou primárnì pìší. 

10. Technické zaøízení stavby

Napojení zámku na technickou infrastrukturu zùstává stávající. 
Objekty v zahradì budou pøipojeny na obecní technickou 
infrastrukturu. Jako zdroj tepla lze uvažovat plynové kotelny.



TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úèel stavby

Celý areál zámku v Buštìhradì vèetnì úpravy nádvoøí, anglického parku a historické 
zahrady je obnovován pro úèely mìsta Buštìhrad. Jeho využití je víceúèelové: 
kulturní a spoleèenské prostory, provoz Mìstského úøadu Buštìhrad, mìstská galerie 
Oty Pavla, zámecká expozice, byt správce, administrativa, obchody a stravování 
pøimìøeného rozsahu.
Anglický park a zámecká zahrada slouží rekreaci obyvatel mìsta i návštìvníkù, 
oddìlená èást zahrady je produkèní, zásobuje zámek a zahradnictví, avšak je 
pøístupná a svou kompozicí tak dotváøí celý areál. Obnovený zahradní domek a 
oranžérie zajiš�ují údržbu a zázemí celého areálu a je zde umístìna také prodejna 
zahradnictví.

2. Stávající stav

Od roku 1989 nebyl zámek využíván, nebyla provádìna ani základní údržba a zámek 
tak velice rychle chátral. Následkem dlouhodobého zatékání porušenou krytinou 
støechy byly døevìné konstrukce krovu napadeny døevokaznou houbou, zaèaly se 
hroutit stropy, témìø všechna okna jsou rozbitá, omítka opadává v celých plochách. 
Ve volnì pøístupném objektu se zaèaly hromadit odpadky, obdobnì dopadl také kdysi 
úpravný zámecký park.
Když zámek v roce 2003 koupilo mìsto, byl objekt celkovì v havarijním stavu, støešní 
krytina poškozená, do všech køídel na mnoha místech zatékalo. Nejhùøe na tom byla 
støední èást hlavního køídla, a to bohužel právì v místech hlavního sálu. Vlivem zatékání 
uhnila zhlaví vazných trámù i další døevìné prvky bednìného omítaného stropu. Celá 
konstrukce se propadla, pøièemž s sebou strhla jednu z boèních nosných stìn a vše se 
zøítilo až do pøízemí vèetnì nìkolika polí plackových kleneb. Nad tím zùstal viset 
pùvodní mansardový krov. Akutnì zde tedy hrozila ještì mnohem rozsáhlejší destrukce, 
nebylo jisté, zda konstrukce pøežijí ještì další zimu, èi dokonce nejbližší silný vítr.
V letech 2004-2006 probìhly základní opravy - statické zajištìní støední èásti hlavního 
zámeckého køídla, znovupostavení zøícené pøíèné zdi sálu, opravy proražených kleneb 
pøízemí a stropù 1. a 2. patra, stažení celé konstrukce hlavního sálu, opravu barokního 
mansardového krovu a støechy støedního rizalitu, a dále oprava všech krovù a støech jak 
hlavního køídla, tak i obou køídel boèních a dále záchranné zajištìní hlavního portálu se 
sochami (smìrem do parku).
V interiéru se v rùzné míøe zachovalosti dochovala celí øada pùvodních prvkù – okna 
dveøe, døevené parketové a prkenné podlahy, èásti štukové výzdoby stropù.
Ve východním køídle byla v 80. letech zapoèata neodborná rekonstrukce. Vìtšina 
pùvodních prvkù a povrchù byla nekompromisnì odstranìna a nahrazena 
nevhodnými novodobými materiály. Naštìstí tyto práce nestaèily pokroèit dále.
Anglický park je sice zanedbaný, avšak pomìrnì zachovalý. Dochovala se vìtšina 
pùvodní ohradní zdi a velké množství vzrostlých stromù. V prudkém svahu pod 
zámkem jsou stále patrné terénní úpravy terasy a cestní sítì. Prostor nádvoøí 
pøipomíná spíše skládku suti, èásteènì se zachovaly stromy ve støedním ostrùvku, 
avšak jejich stav vìtšinou není dobrý. Ze zámecké zahrady zùstala stát pouze èást zdi 
v jejím severozápadním rohu s patrnými zazdìnými otvory. V místì oranžérie stojí 
dnes garáže a provizornì obydlený pøízemní domek, uprostøed bývalé zahrady pak 
tøípodlažní panelový bytový dùm ze 70. let.



3. Architektonické øešení

Zámek je rehabilitován do podoby pøed nevhodnými stavebními zásahy v prùbìhu 20. století. Byly odstranìny 
dodateènì vložené novodobé pøíèky, obnoveny zazdìné nebo zmìnìné otvory a doplnìny chybìjící 
konstrukce. K novým konstrukcím dochází jen v minimální nutné míøe, v místech vybudování výtahù, toalet, 
úklidové místnosti a koupelny bytu správce.
Podle historických pramenù a dochovaných pøíkladù zámeckých zahrad byla navržena obnova geometricky 
komponované zámecké zahrady a nádvoøí. Umístìní ohradní zdi a zahradního domku vychází posledního 
zamìøení ještì pùvodního stavu z roku 1975.
V anglickém parku byla obnovena a doplnìna pùvodní cestní sí� s odpoèívadly a novì vybudován pøírodní 
amfiteátr ve svahu.

4. Technické a konstrukèní øešení objektù

Volba materiálového øešení vychází z dochovaného stavu  a tradièních historických materiálù. Budova zámku 
bude rehabilitována s využitím poznatkù o historickém vývoji a stavu pøed devastací. Nové konstrukce budou 
vyzdìny z plných cihel a omítnuty vápennou omítkou. Omítka bude ponechána v bílé barvì. V hlavním sále 
ve 3. NP je navržena barevná výmalba a v navazujících místnostech textilní tapety. Místnosti støedního køídla 
ve 2. NP (zámecká expozice) budou podrobnìji zpracovány ve vlastní studii. Okna a dveøe budou opravena a 
chybìjící doplnìna okny a dveømi shodného materiálu a konstrukce. Opraveny a doplnìny budou též podlahy 
ze døeva a keramické dlažby. V hlavním zámeckém køídle budou obnoveny štukové stropy.
Novostavby v zámecké zahradì budou øešeny tradièním zpùsobem – stìny vyzdívané z cihel, døevìné stropy a 
krovy, povrchy omítka, kamenná ostìní, pálená taška, døevìná okna a dveøe. Konstrukce zasklení oranžérie 
bude s ocelových profilù a skla.
Terén v prostoru nádvoøí bude srovnán do roviny mírnì stoupající smìrem k zahradì. Zpevnìné plochy budou 
z kamenné dlažby rùzných formátù, velké plochy a parkovištì budou vydláždìny kamennou dlažbou rozmìru 
cca 10x10cm, okapní chodník a stružky pro odvod deš�ové vody z nádvoøí a dále obrubníky vymezující 
rozdílné povrchy budou provedeny z dlažby vìtšího formátù (cca20x20cm), dlažba uvnitø arkádového ochozu 
bude doplnìna podle dochovaných zbytkù dlažbou formátu cca 40x40cm. Pìší cesty jsou navrženy mlatové,  v 
zahradì ve dvou barevných odstínech. Ostatní plochy budou osety trávníkem. Geometrickou kompozici 
podpoøí nízké zastøihávané živé ploty a novì vysazené listnaté stromy nìkolika velikostí koruny.
V anglickém parku bude obnovena sí� mlatových cest, v místech odpoèívadel a terasy pod zámkem bude 
povrch vydláždìn a oddìlen nízkými kamennými zídkami s kamenickou úpravou. 
V novì navrženém amfiteátru bude rozlišena plocha jevištì (dlažba),  plochy jednotlivých teras (mlat) a 
svahované plochy (zpevnìné textilií a nízkým porostem). Schody mezi jednotlivými úrovnìmi budou 
jednoduché z døevìných prken a zeminy.



6. Požárnì bezpeènostní øešení 

Vzhledem k tomu, že jde o chránìnou památku a není možné do stavby neuváženì zasahovat, je navržené 
øešení snahou o optimální cestu k co nejširšímu splnìní obecných požadavkù.
Objekt zámku má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví (pouze technické vybavení). Požární 
výška objektu je max. 8,5m. Konstrukèní systém je smíšený (stìny z nehoølavých hmot, stropy z hoølavých 
nosných prvkù uzavøených uvnitø konstrukce nehoølavými hmotami, okna, dveøe, podlahy a obložení stìn a 
krov jsou hoølavé). Zámek tvoøí jeden požární úsek.
V objektu jsou 2 nechránìná úniková schodištì a 2 výtahy. Únikové cesty ke schodištím jsou nechránìné 
maximální délky 40m. Úniková schodištì a výtahy vedou pøímo na otevøené prostranství nádvoøí. Minimální 
šíøka únikových cest je na schodištích (1,65m tj. 3 únikové pruhy).
Pøíjezdové komunikace pro nástup zásahových vozidel jsou dostateènì široké a v dostateèné blízkosti k 
objektu. Vnìjší hydrant bude umístìn na nádvoøí objektu v dostateèné vzdálenosti. Objekt bude vybaven 
pøenosnými hasícími pøístroji.
Zahradní domek tvoøí vlastní požární úsek o 2 nadzemních podlažích, maximální délkou nechránìné únikové 
cesty 12m. Objekt má samostatný vyhovující pøíjezd pro zásahová vozidla a bude vybaven pøenosnými 
hasícími pøístroji.

7. Založení objektù

Založení budovy zámku zùstává stávající, veškeré nové konstrukce (zdi, zídky a stavební objekty v zahradì) 
budou založeny na betonových základových pasech do nezámrzné hloubky.

8. Vliv objektu na okolí

Objekt zde stojí mnoho let, nyní je nevyužívaný. Rekonstrukcí tohoto objektu a obnovením parku a zahrady 
pøispìjeme ke zkulturnìní tohoto místa. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.

9. Dopravní øešení

Hlavní pøístup do celého areálu zùstává v místì u kostela Povýšení Svatého Køíže z Revoluèní ulice.  Nádvoøí 
zùstává pøístupné pro pøíležitostnou dopravu, zásobování a zásahová vozidla a v jeho zadní èásti se nachází 
parkovištì pro 25 osobních automobilù (z toho 3 invalidní stání). Je zde i možnost parkování autobusù. 
Zahradnictví má navíc vlastní pøístup, parkovištì pro 3 osobní automobily a dvùr, ze kterého je pøístupná 
zahrada. Ostatní vstupy a komunikace jsou primárnì pìší. Nádvoøí, zahrada i park jsou propojeny pìšími 
cestami a vstupy. 

10. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Protože se jedná o stavbu obèanského vybavení, musí být zajištìna možnost bezbariérového užívání stavby.  
Do objektu jsou navrženy 2 vnitøní výtahy o vnitøních rozmìrech klece 1400x1300mm se vstupem o min. šíøce 
dveøí 800mm. Tyto výtahy budou mít výstupy umístìny do každého podlaží a to bez pøekonávání dalších 
výškových úrovní. 
V 1. a 3. NP jsou v rámci veøejných toalet navrženy toalety pro tìlesnì postižené vždy jedna v mužské a jedna 
v ženské èásti. Rozmìr kabiny je vždy minimálnì 1800x1500mm. 
Parkovací stání (3) budou vyhrazena v místì parkovištì na nádvoøí objektu, budou oznaèena a rezervována pro 
tìlesnì postižené.
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