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historickém
Jiří Schierl

AreáI zárrku v Toužimi (okr. Karloly Vary, Kar-
lovarský kraj) patří k méně známým a prozkoumaným
českým panským sídlům. Až do 30. let 20. století se
laičtí i odborní badatelé věnovali především jeho historii,
problematiky stavebně historického vyvoje se jako první
dotkl Anton Gnirs na počátku 30. let 20. století, a|e zá-
sadní obrat tasta| až v roce 1972,kdy proběhl stavebně
historický pruzkum provedený kolektivem Lacinger -
Baštová - Líba| - Galičková z pražského SURPMO.
Tento dokument se stal podkladem ke studii velkorysé
obnoly areáLu; ale z původniho záméru se podařilo do
konce 80. |etrea|izovatjen obnovu střešních plášťů obou
zámeckých objektů, statické zabezpečeni části Horního
zárcku a některé kontroverzní stavební zásahy v Dolním
zárnkl. od počátku 90. let by| areá| postupně opuštěn,
vlastník, město Toužim, zanedbával údržbu a objekty

rychle zchátraly do současného neutěšeného stavu. od
konce roku 1998 je zámek ve vlastnictví fyzické osoby,
nepřístupný' nerryužiý a ďále chátrající.

Devastace staveb, způsobená zejména dřívější dis-
kutabilní stavební činností a následujícím dlouhodobým
chátránim, otevírá prostor pro uplatnění pruběžného
hloubkového destruktivního průzkumu památky. Nutno
však poznamertat, že ne vžďy byly nově 4ištěné skuteč-
nosti řádně zdokumentovány a vylžiý pro prohloubení
pozníní stavebně historického vývoje. Významná jsou

i nová zjištění archivního pruzkumu. A právě na některé
týo nové poznatky, postřehy a také na ýznam pdběž-
ného sledování chátrajicích historických objektů chci ve
svém příspěvku upozornit.

Pro poznání velmi složitého stavebně historického
vývoje toužimského zámeckého komplexu má velký
výztam nepočetný dochovaný ikonografický a p|ánový
materiál. Kromě v minulosti jlžvyuŽiých pramenů však
existují i prameny další, dosud neznámé a nepoužité.
K těm nemnoha známým a dochovaným ikonografickým
prarnenům patÍí zejména rýina Johanna Michaela Soc-
ka, dvorního stavitele markrabat bádenských, z roku
1716.' Tento panoramatický pohled na město Toužim
a jeho okolí od jihozápadu .r,ykazuje vysoký stupeň věr-
nosti zobrazení tehdejšího stavu zástavby, a to i v detai-
lech., K základnim a známým plánovým pramenům patří
mapa josefského vojenského mapováni z roku 1782
aindikační skica mapy stabilního katastru z roku 1841.

I Grossherzoglichen Familienarchiv, Sign.: Plansammlung
Hfk/Bd. XVI, fol. 5, Badischen Generallandesarchiv Karlsruhe,
SRN.

' Mimo jiné např. přesně odpovídá členění domů na náměstí,
počý okenních otvoru i umístění prujezdů ta zobrazených
pručelích u těch objektu, které se z té doby dochovaly beze
změny do současnosti. Zobrazení zámku koresponduje s jeho

starším plránem (viz dríle).
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Vedle těchto však existují i další plánové prameny, které
nebyly dosud využiý.

Ve sbírkách Staatlichen Kunsthalle v německém
Karlsruhe se mimo jtné nacházi sbírkoý soubor plánů
z ostrova, jehož součástí je také p|án zátlku v Toužimi
(viz obr. 1). Tato jedinečná plánová dokumentace z rý-
sovacího pera neznámého, snad francouzského stavitele
(soudě dle francouzského popisu plánu), pocházi nejspí
še z konce 17. století.. Je to tedy vůbec nejstarši známý
p\án zárrku a zobrazuje na jediném listě půdorys celého
zámeckého komplexu, v případě vlastního zámku a do-
mu wchního správce pak zobrazuje i podrobné půdorysy
nejryšších poďlůi' Přínos tohoto pramene pro poznání'
stavebně historického vl-oje zátkuje nesmírný, neboť
zachycýe velmi podrobné zejména ty části staveb, které
dnes již neexistují. V případě zámeckého jádra přináší
zcela nové zjilštéri, že oba dnes samostatně stojící ob-
jeký Horního a Dolního zátttku byly kdysi vzájemně
spojeny prostřednictvím dlouhého severního křídla Dol-
ního zámku, jehož jednotraktoý prostor by bylo možné
ztotožrttt s jízdárnou, která je připomínána v písemných
pramenech 17. století.

U Dolního zárrku můžeme z p|žnu vyčíst barokní
členění prostoru horního patra a také jeho komunikační
schéma, které v podstatě odpovídá současnému sta'urr'a
Rovněž zďe nacházime dnes již neexisfující situaci
v koutu sevemího a východního křídla, kde se nacháze|
blok schodiště, stejná situace byla donedávna i na opač-
né straně, v koutu mezi ýchodním a jlžnim křídlem.)
Dnešní kr}.tá nádvomi arkáďová chodba tehdy ještě nee-
xistovala a naltrazoval ji dřevěný ochoz, přístupný
z obou ýše uvedených schodišťových bloků' K vnějším
nárožim, severoýchodnímu a jihovýchodnímu, byly
přiloženy o smiboké nát ožní v ěže,

U Horního zámku nás zaujme dispozice zásÍavby

ýchodního křídla, která neodpovídá dnešnímu stalu.
Yyznačené složitější členění křídla lysvětlqe dnešní
nepravidelnosti v jeho severním průčelí. Z plátu také

wplýyá, že existovalo vyraznéjižní křídlo (to je patrné
i na vedutě z roku 1716) a vyvýšené přednádvoří s tera-
sou a schodištěm. Cenné je i zachycení prostorové dis-
pozice zápaďniho palácového traktu Horního zámku, kde
jsou lryznačena i otopná zařizení a prevety (opět kore-
sponduje s vyobrazením na vedutě z roku I7 16) '

3 Plansammlung Schlackenwerth, Grundriss von Schloss und
Garten Theusing, Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, SRN. Plán
by mohl bý součástí inventáře z rokl 7697 - 1698, víz archivní
fond Velkostatek Toužim, Státní oblastrrí archiv v Plzni, po-
bočka Zlutice.
a Historická dispozice byla narušena demolicí někteých příček
kolemroku 1985
5 Tento schodišťový blok byl zbořen kolem roku 1985 v rámci
problematických stavebních úprav jižního lďídla.
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*Legenda:

] - Dolní zómek,
2 - Horní zámek,
3 - pivovar,
4 - kašna,
5 - kaple sv' Kříže,
6 - kašna,
7 - dům zahradníka,
8 - park,
9 - vodní nádrž,
l0 - letohrddek,
]] - kočárovna,
12 - chlévy'
lj - sýpka se stodolou
14; stóje
]5 -vodnínádrž
1 6 - dům vrchního spróvce
]7 - nóměstí
18 - Zimeclcý rybník
19 - tok Střely.

Vodní plochy zýrazněny
šrafováním

obr. l: Toužim (okr. Kartovy Vary), kolorovaný plón zámeckého areálu z 2. poloviny ]7' století,
Plansammlung Schlackenwerth, Grundriss von Schloss und Garten Theusing, Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, SRN.
(podle originálu překreslil a orientačním plánkem s legendou opatřil J' Schierl 2000),
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obdobně podrobně jsou r,yznačeny půdorysy dalších
objektu zámeckého komplexu, dnes již bohužel zboře-
ných, a to domu vrchního správce,o domu zahradníka
(zbořen po roce 1945) a objektu Lusthausu - letohrádku.7
ostatní stavby hospodářského zázemí - dvoukřídlý pivo-
var (Brasserie), trojkřídlý poplužní dvůr s chlély (Men-
nagerie), stodolou (La grange) a stájemi (L. Etabeler)
a drobný objekt kočárovny jsou vyznačeny jen v obvo-
dových zdech, bez členění interiéru' Při severní straně
zámeckého jádra, mezi ním a nádvořím pivovaru, běže|
opevňovací příkop (La feste).

Plán přináší řadu nových a zásaďtich informací,
které umožňují další prohloubení stávajícího SHP' Pře-
devším nás informuje o půdorysné dispozici ce|ého zá-
meckého areálu i jeho jednotlivých staveb po raně ba.
rokní přestavbě.

Dosavadní znalosti též zásadně rozšiřuje podrobné
zobrazeni podoby zámecké zahraďy, kde vidíme nejen
členění jednotliých záhoni, vedení komunikací, ale
také charakter zeleně, obdélnou vodní nádrž (nepochyb-
ně s vodotrysky) před letohrádkem a kruhovou kašničku'
Další velká čtvercová kašna, jediná, která se dochovala
do současnosti, se nacházi v pivovarském nádvoří. Také
na nádvoří poplužního dvora stávala velká vodní nádrž.
objekt holubníku, kteý je Vyobrazen na vedutě z roku
1716, však na plánu není vyznačen. Zahtaďa je celá
obehnána zdi'Ye zďl,která oddělovala zahraďu a nádvo-
ří pivováru, je ttaznačena stavba výklenkové kaple sv.
Kříže' Další zeď mezí jIžním křídlem pivovaru a kočá-
rovnou oddělqe nádvoří pivovaru od příkopu pÍi zámec-
kém jádru.

Vraťme se ještě k objektu letohrádku, všimněme si
jeho půdorysné dispozice' polohy vůči zámeckému jádru
a položme si čistě hypotetickou otázku, zda by se ne-
mohlo jednat o přestavěný objekt pozdně gotické před-
sunuté bašý toužimského hradu. Z po|ohy vůči původ-
nímu hradu ani z půdorysné dispozice objektu to nelze
zce|a jednoznačně lyloučit. o

Další plánový materiál předsta''uje hospodářská
mapa panství Toužim zroku 7784,která zobrazuje půdo-
rys areálu zárnku ve star,u před zásadními úpravami
v 19. století, ovšem na rozdil od předchozího plánu je
méně podrobná.9

. Z archivních materiálů wp|j,vá, že součástí zárrku
byla nejpozději od 1. poloviny 17. století také zbrojnice,
která existovala jIž před rokem 163l. Byla umístěna
v patře hlavního objektu komplexu městské Dolní brány,
která přiléha|a k jlhozápadní části zámeckého jáďra.lo

o Dům čp. 6 byl zbořen v roce 1965.
' obě ýto stavby zanikly v pruběhu 2. poloviny 19. století.
" objekt leži ve svahu nad areálem někdejšího hradu, tedy
v místě, které bylo pro pozdně gotický hrad smrtelně nebez-
pečné, můžeme zde předpokládat anatogii se staršími Žtuticemi
(předsunutá bašta Mazanec), které 1eží nedaleko Toužimi
a které s Toužimí v dané době spojovala stejná vrchnost.
' Archivní fond Velkostatek Toužim, mapy, Státrrí oblastní
archiv Plzni. pobočka ŽIutlce.
10 Existenci zbrojnice dokládá .6čet zajejí oprar,u v knize sh-
vebních účtů z let 163I - 1632, viz archivní fond Velkostatek
Toužim (Státní oblashí archiv v Plzni, pobočka Žlutice).
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obr. 2. Toužim (okr. Karlovy Vary),fragment architek-
tonického článku ze zámku v Toužimi (cresba J. Schierl
2000).

Y pÍizemí branského objektu byly umístěny masné krá-
my.

Z prttběžného sledování objektu areáIu zámku
v Toužimi, které podléhají samovolné destrukci, je třeba
upozomit na následující zjištěni:

V destrukcích zdiva staveb se objevují rizné za-
zděné dřevěné prvky,11 které by mohly být významné
pro budoucí dendrochronologické datování, i dosud
neznámé architektonické články' Nejýznamnější jsou
objevy v gotickém jádře Horního zátku. Na jižrím
pručelí v patře bylo objeveno pískovcové ostění' které je
sestaveno ze čtyÍ dílů, otvor je na lícní straně po celém
obvodu okosen. V původně zazděném okenním ýkten-
ku severozápadní přízemní místnosti byl odhalen frag-
ment ostění naležato postaveného okenního otvoru. Čet-
né fragmenty gotických a renesančních architektonic-
lcých článků se objelují v barokních i novodobých za-
zdivkách okenních otvorů a příček v patře celého Horní-
ho zámku. Mezi těmito fragmenty je také střední stojka
ostění pozdně gotického dvouosého okna pocházejíci ze
západntho traktu Horního zámku.

V suti pod Horním zánkem lze identifikoyatmezi
jinými také pískovcový fragment, kteý má jednu ze
stran konkávně opracovanou, měřením a výpočtem byl
poloměr oblouku této plochy určen na 4,75 - 5,25 metru
(viz obr. 2). Nelze vyloučit, že se jedná o díl ostění tri-
umfálního oblouku zaniklého kostela sv. Jana Křtitele'
Další fragmenty z této zanlk|é stavby, zejména nárožni
armatury, mohly být druhotně použity při stavbě mohut-
ného nárožního opěráku, kteÚ po roce |620 zajistll
požárem staticky narušený západnitrakt Homího zámku.

Za pozomost stojí také objev fragmentu pozdně
gotického architektonického článku, kteý byl druhotně
použit při novodobé stavbě manipulační šachty sklepa
Horního zámku|z a kteý je signován značkou ';9''. Stě;-
nou Slgnaturu nacházime na dílech kamenných sloupů

'' Jedná se zejména o fragmenty htázděných či roubených
konstrukcí (např. trámy v destrukci okenního ýklenku v prí.
zemí sevemího pručelí jlžniho křídla Dolního zámku) a také
o nosné prvky lešení (napr. ku1áče v destrukci obvodového
zdiva homí části západního pručelí gotického jádra Homího
zámku)'
12 Šachta tavazuje na sevemí konec komunikačního prostoru
sklepa západního traktu Homího zámkl, nyní je neprístupná,
by|a zasypána stavebním odpadem.
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v pÍizemí pozdně gotického pa|áce txrze v nedalekém
Vlkošově.

Tento příspěvek upozorňuje pouze na některé nové
poznatky a objevy, které je třeba dále odborně a kom-
plexně zpracovat, posoudit a'..zhodnotit v kontextu
s dosud známýmt poznalky stavebně historického vývo-
je. Je třeba doufat, že areá|u zánku v Toužimi bude
inadá|e věnována potřebná pozomost a že veškeré in-
formace, které se objel'rrjí v důsledku jeho přirozeného
zžn1ku, pokud tento nebude možno zpoma7it, zastavit či
zvrátit, budou alespoň řádně zdokumentovány.

Neue Erkenntnisse iiber die baugeschichtli-
che Entwicklung der Schlossanlage in
Toužim
Jiří Schierl

Am Beispiel der einstigen Schlossanlage in Toužím
(Bez. Karlsbad, Karlsbader Kreis) kann man beweisen, wie es
wichtig ist, derartige Bauobjekte kontinuierlich zu beobachten,
um ihre baugeschichtliche Entwicklung griindlicher kennen-
zulernen. Die von ihren Besitzem verlassenen Gebáude ver-
óden und infolge der Natureinfltisse und menschlicher Eingrif-
fe verfallen. Die allmiihliche Destruktion der Denkmalobjekte
bringt neue, bisher unbekannte Informationen, die man unter
anderen Umstánden nur durch eine destruktive Tiefuntersu-
ctrung erwerben kónnte. Die auf diese Weise erscheinenden
Informationen werden selten grtindlich, rechtzeitig und fach-
kundig dokumentiert, und demzufolge verschwinden sie un-
wiederbringlich. Der Beitrag macht auf derartige Informatio-
nen aufmerksam und ergánzt die Angaben um neue Erkennt-
nisse der Archivuntersuchung.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Toužim (Bez. Karlsbad), kolorierter Plan der
Schlossanlage aus der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts' Plan-
sammlung Schlackenwerth, Grundriss von Schloss und Garten
Theusing, Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, BRD.
Legende: 1 - Unteres Schloss, 2 - Oberes Schloss, 3 - Bier-
brauerei, 4 - Brunnen, 5 - Kapelle des Heiligen Kreuzes,
6 - Brunnen, 7 - Giirtnerhaus, 8 - Park, 9 - Wasserbecken,
10 - Lustschloss, 11 - Kutschenhaus, 12- Stálle,13 - Speicher
und Scheune, 14 - Stálle, 15 - Wasserbecken, 16 - Haus des
oberverwalters, 17 - Markplatz, |8 - Schlossteich, 19 - Střela
Fluss. Wasserfláchen schraffiert. (Zeichnung nach dem origi-
nď: J. Schierl 2000).
Abb. 2: TouŽim (Bez' Karlsbad), Fragment eines architektoni-
schen Glieds aus dem Schloss in Toužim (Zeichnung: J. Schierl
2000).

( Úbersetzung K. Matósek)
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