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1 - varenie piva, 2 - WC, 3 - upratovanie, 4 - posedenie, 5 - sklado-
vanie, 6 - chladenie, 7 - sklad - kuchyňa, 8 - technická miestnosť

1 - vstupná hala, 2 - otvorená sála, 3 - zázemie pre sálu, 4 - kuchyňa, 5 - 
šatňa, 6 - WC páni, 7 - WC dámy, 8 - WC inv., 9 - výstavné priestory

1 - spoločná jedáleň, 2 - obývacia časť, 3 - jedálenska časť, 4 - detská časť, 5 - 
spálňa, 6 - WC, 7 - kúpeľňa, 8 - obývacia časť, 9 - kúpeľňa, 10 - spacia časť, 
11 - obývacia časť, 12 - spacia časť, 13 - kúpeľňa, 14 - obývacia časť, 15 - 
kúpeľňa, 16 - jedáleň, 17 - WC, 18 - spálňa
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1 - izba typ A, 2 - spoločenská miestnosť, 3 - upratovanie, priestor na 
rozvádzač, 4 - WC, 5 - izba typ B
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1 dielňa
2 hyg. zázemie
3 schodisko
4 dielňa
5 hyg. zázemie
6 schodisko
7 dielňa
8 hyg. zázemie 
9 klubovňa
10 WC
11 sklad
12 barBUDOVA STAJNÍ S 

PRÍSTAVBOU

STODOLA

1 šatňa pre pomocníkov
2 hyg. zázemie
3 ratejna
4 ustajnenie
5 sedlovňa/nástroje
6 chodba
7 ustajnenie
8 otvorené ustajnenie

REMESELNÉ 
DIELNE S 

KLUBOVŇOU

1 výroba bioplynu
2 medziskladovanie
3 zmiešavacie čerpadlo
4 fermentor
5 kompost
6 elektro
7 voda
8 sklad nástroje
9 sklad seno

REZ ÚZEMÍM C-C

REZ ÚZEMÍM B-B

REZ ÚZEMÍM A-A
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Objekt tvrze v závere novoveku.
Od šľachtického sídla k jej úpadu.

Nákres s vysvětlením stavu dobrých budov a oprav prováděných 
na zámku: 
A – Vrchnostenská budova zámku. Skládá se ve svém založení z 
různých částí, totiž velkého a malého sklepa a jedné staré stáje, 
již neužívané, nyní sloužící k uložení různého náčiní a prken. 
Oba sklepy jsou využívány, sklad dříví, nad nímž stojí starý 
sál, byl upraven pro další používání, protože některé průvlaky 
uhnily. 1. patro [míněno je dnešní zvýšené přízemí; pozn. JA] 
této budovy je nyní ve svém rozdělení, které ukazuje plánek, 
předtím podniknuta oprava následujícího poškození, která se 
však uskutečnila jen zčásti: 
a) část tohoto patra od rondelu (10) až po nároží (3) a od-
tud až po další nároží (9) byla především odstraněna omítka, 
vlivem povětří spíše opadala, takže okenní rámy na těchto dvou  
fasádách se nevážou se zdivem, cihly částečně vypadané a právě 
ve stejně špatném stavu byly i okenní rámy v horním traktu 
této strany; 
b) na fasádě při R (velká ovocná zahrada) se nacházejí při 
číslech 4, 5 a 6 tři pilíře, od základů až nahoru přizděné. Tyto 
v horní části zničené na tři stopy ve své vazbě se zdí, vlivem 
deště zbaveny omítky a částečně i kamenů ze zdiva; 
c) u čísla 7 je celá část zdi nad okny v délce asi tří stop zce-
la zničena. Právě zde klenba uvnitř celá prasklá a zčásti již 

vypadává. Tato klenba odtahuje celý roh od sebe a způsobuje 
rozpad zdiva; 
d) ve starém (původním) sále číslo 3-5 byl  dán dovnitř strop, 
kdysi na něm kusy zdi (?), takže musel být proto stržen. 
Všechna tato poškození byla opravena a celá budova opět ob-
novena, takže 
1) obě křídla od čísla 10 po 3 a 9 byla odkopána na dvě stopy 
až po základy a vyspárována, poškozené pilíře částečně dozděny, 
spojeny a vyspárovány, puklina ve zdi nad číslem 7 opět zaplně-
na, v horní části tohoto čísla dosud neopravená klenba opravena 
a pod ní vložen nový trámový strop. Všude vyspárovány a upe-
vněny okenní rámy, do této doby nepotřebný velký sál pro lepší 
stav horního patra rozdělen třemi zdmi, a tyto obě vnější stra-
ny nakonec od základů až po střechu nahozeny hrubou režnou 
vápennou omítkou. 
Příležitostně při těchto potřebných opravách budovy, která ne-
postačuje pro oba správce budovy (?), což bude poukázáno v 
dalším, by se mělo vyřešit výše popsané. 
2) stará a nepotřebná kuchyně, čísla 8 a 10, s jednou cihlovou 
zdí, podle poznámky rozdělenou, a tzv. záchod u čísla 9, vše 
nově zřídit. Odtud jde východ do příkopu. Velká kamna, která 
stála ve starém sálu, byla při rozdělení nově zřízena mezi čísly 
5 a 6. Toto málo tedy bylo učiněno pro celý úřednický byt, ne-

mající jiné zařízení. V sále ani v kuchyni není však ani jedno 
pořádné okno, dveře do zámku jsou staré a chatrné. Proto uza-
vřena dohoda se stolaři a zámečníky pro opravu, podrobněji v 
příloze. 
e) trakt prvního patra podle nákresu od rondelu a fasáda 10a.b. 
až po 10d. obývá správce. Tato část je po a. a vedlejší komo-
ru vedle též ve špatném stavu, půda propadlá, všude odpadky. 
Zazděné dřevěné rámy oken jsou zničeny a částečně vypadávají. 
Prostory nacházející se pod tímto traktem, jsou až na dva již 
zmíněné sklepy zničené a prázdné; je zde množství vchodů a ot-
vorů zvenku a u jednoho je vypadlý kus zdi, takže sem, ku škodě 
základů, všude proniká vlhkost. Této straně budovy je však ne-
jvíce škodlivý záchod, který nechal správce zřídit před několika 
lety u písmene b zvenčí dovnitř patra, takže jej může používat  
přímo ze svého pokoje, ale jelikož nemá žádný odpad, všechny 
ohavné předměty zůstávají na budově a škodí základům.
 f ) horní patro je děleno shodně s dolním, jenže celé horní vy-
užívá správce. Čísla 3 a 4 jsou přidělena reverendovi. Tento trakt 
je pro správcovo nestarání se zničen stejně právě tak jako spodní. 
Nahoře nad c. a 10d. má týž kuchyni a komory s haraburdím, 
pročež zdi pukají a půda a okna jsou zničena. Vchod dovnitř 
je veden ve dvou dřevěných chodbách, odkud vede jedna na 
dřevěné šnekové schodiště s prkenným pažením. Číslo 13 je toto 

šnekové schodiště, 2 stopy široké, pod nímž má správce vepřový a 
hovězí dobytek v takovém množství, že pro tento zápach je vst-
up do reverendova bytu leckdy velice nepříjemný. Nad číslem 2 
užívaném jako dolní předsíň, jsou špatně překrytá prkna, takže 
všude protahuje průvan a v zimě je byt chladný. V této předsíni 
má referend ještě jednu komoru, přepaženou na dvě poloviny, ve 
které musí přechovávat palivové dříví na topení. Záchod nemá 
žádný. Vytápění pokoje je obtížné a nebezpečné, místnosti jsou 
příliš veliké, nahoře mají prkna díry, krov nad tímto nádvořím 
je neopraven, nalevo na 3 stopy i napravo prakticky volný, takže 
všude proniká chlad a vítr. 
Číslo 11kamenné schody vedoucí do správcova bytu. Číslo 12 
dva svinské chlívky, přistavěné k zámku, které vlastní správce. 
Tato obě levé křídla vyžadují opravy, zvenčí i uvnitř, hlavní zeď 
je nutno obnovit až po základy, už nemá ani omítku. Správce 
nesmí kazit budovu chovem velkého množství dobytka a vy-
pouštěním nečistot atd. Jeho péče o budovu je však  špatná (resp. 
vedení špinavé), takže ani jinak vypadat nemůže.

(SOA Plzeň, ÚS löwensteinských statků , i.č. 339, kart. 8; též Z. Procházka 
– J. Úlovec, Bernartice, o. Tachov, s. 60-63).

Renesančné obdobie 
a prvá známa forma 

palácovej tvrze.

Koniec obývania 
šľachticmi,

úpadok sídla.

Postupný prerod tvrze 
na sýpku.

Popis správcu Mildenbergera, 1786.

Ranno-barokové 
úpravy.
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Všetky zaznamenané vrstvy omietok majú výpovednú hodnotu o istom období zámku. Návrh počíta s ich zach-
ovaním, retušovaním, v niektorých prípadoch citlivým doplnením. Budú tak odrážať zmeny zámku v čase. Ako 
vzorový príklad prístupu k obnove fasád slúži napríklad hrad Švihov, kde je na referenčných obrázkoch možné 
pozorovať styky omietok z rôznych období. Všetky fasády však pred zásahmi musia prejsť podrobným prieskumom 

z lešenia. Na základe ich výsledkov sa určia ďalšie kroky a finálny vzhľad.

Obnova fasád.
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