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Úvod 

Napadlo Vás někdy, že se při prohlídce hradu či zámku podíváte také jinam než do 
zrestaurovaných, ,,načinčaných“ místností? Že se opravdu podíváte do dávné historie? A je to 
vůbec možné, podívat se do nejstarších částí hradu? Na státním hradě a zámku v Bečově nad 
Teplou to možné je.  

Národní kulturní památka Bečov nad Teplou je hojně navštěvovaným místem 
Karlovarského kraje. Lidé sem jezdí nejen na ,,klasickou“ prohlídku zámku, ale především 
kvůli relikviáři sv. Maura, který je zde uložen a má nevyčíslitelnou hodnotu. Po domluvě se 
zde však můžete zúčastnit také experimentálního kurzu stavební historie, jehož cílem je 
zpřístupnit jedinečně dochované středověké prostory Horního hradu. 

Ale jak je vůbec možné, že se tak staré prostory dochovaly? Donjon, nebo – li obytná 
věž, se totiž v období renesance využíval jako sýpka. Proto ve věži nenajdeme žádné větší 
znaky renesanční přestavby. Za to zde nalezneme několik pozůstatků z gotického období. 
Jsou zde například zazděná okna, otisky kamen, schodů apod. 

To vše se dá poznat díky stavebně historickému průzkumu. Stavebně historický 
průzkum je forma poznávání historie staveb pomocí identifikování jednotlivých 
architektonických prvků. V praxi jde o to, že dáváme dohromady historické záznamy, 
půdorysy stavby, historické plány a skutečnost, kterou vidíme na místě. Jakýmsi detektivním 
způsobem postupně odhalujeme jednotlivé fáze stavby budovy. 

Naše desetičlenná skupina složená ze studentů SRG Přírodní školy, o. p. s. se 
experimentálního kurzu stavebně historického průzkumu na Bečově zúčastnila jako první 
zkušební tým v rámci čtrnáctidenní expedice. Expedice je projekt, který se koná každoročně 
počátkem června. Vždy vyjedeme do jiného koutu České republiky a zde provádíme různé, 
například biologické, sociologické a historické výzkumy. Kurz nás připravil na návštěvu 
zánikem ohroženého zámku v Toužimi, kde jsme si v praxi vyzkoušeli poznávání 
architektonických prvků.  

Hlavním cílem naší skupiny pak bylo poskytnout zpětnou vazbu tvůrcům kurzu a 
natočit propagační film, který by měl k zájmu o stavební historii přilákat především žáky 
druhého stupně základních škol a studenty nižšího stupně víceletých gymnázií. Dalším cílem 
bylo oživit expozici o relikviáři sv. Maura tak, aby byla srozumitelnější a zábavnější i pro 
mladší návštěvníky a nevidomé. Proto jsme pro expozici vytvořili komiks pojednávající o 
historii relikviáře, animovaný film ilustrující legendu o sv. Maurovi a navrhli interaktivní a 
haptické doplňky.  

Tato práce je rozdělena na několik částí. První část ,,Historické souvislosti‘‘ 
pojednává o historii námi navštívených míst a o relikviáři sv. Maura. Ve druhé části, která je 
nazvaná ,,Kurz stavební historie‘‘ si můžete přečíst o našich zkušenostech z kurzu a zpětnou 
vazbu. Třetí část shrnuje jednotlivé výstupy naší práce.  
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Cíle 
Hlavní cíle:   

1. Zúčastnit se jako experimentální skupina kurzu stavební historie na hradě Bečov 
nad Teplou, osvojené znalosti si ověřit při stavebně historickém průzkumu jiné 
stavby a poskytnout tvůrcům kurzu zpětnou vazbu. 

2. Propagovat kurz stavební historie pomocí filmu ve školách na Tepelsku. 
3. Doplnit expozici o relikviáři sv. Maura tak, aby byla zábavnější pro mladší                                          

návštěvníky a nevidomé.  

Metodika práce 
1. Během přípravné fáze v Praze jsme studovali dostupnou literaturu a seznámili se 

s tématem: dějiny hradu a zámku v Bečově nad Teplou, historie relikviáře sv. Maura, 
dějiny hradu a zámku v Toužimi. 

2. Během prvních čtyř dnů expedice jsme absolvovali kurz stavební historie na Bečově a 
absolvovali prohlídku expozice o relikviáři sv. Maura. Formou diskuse jsme si ujasnili 
další směřování práce. 

3. Ve druhé polovině týdne jsme zpracovávali nasbírané informace, začali vznikat 
scénáře filmů, komiksu i oživené expozice o relikviáři sv. Maura. 

4. Na začátku druhého týdne expedice jsme společně s místním kastelologem Jiřím 
Schierlem vyrazili na zámek Toužim, kde jsme si vyzkoušeli znalosti získané v kurzu 
stavební historie. Svá zjištění jsme natočili jako hraný dokument. Natočili jsme zde 
také záběry pro první část propagačního filmu. 

5. Dále jsme znovu navštívili Bečov a sešli se s kastelánem Tomášem Wizovským a jeho 
kolegy a zkonzultovali dosavadní vývoj práce. 
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Historické souvislosti1 
 

 V této kapitole si můžete přečíst o historii objektů, kterými jsme se na expedici 
zabývali. O historii státního hradu a zámku Bečov nad Teplou, zdejších šlechtických rodech    
a stavebních změnách na tomto hradě a zámku. Dále příběh relikviáře sv. Maura a o historii 
zámku v Toužimi. 
  

Bečov nad Teplou 
 
Hrad Bečov nad Teplou vznikl v průběhu 14. století za pánů z Rýzmburka. Založen 

byl zřejmě počátkem 14. století, výstavba dochovaného hradního jádra proběhla po roce 1352. 
Od roku 1410 či 1412 do roku 1495 vlastnili hrad páni z Plavna. V letech 1495 -1547 za 
Pluhů z Rabštejna proběhl největší rozkvět hradu a okolí. V okolí se velmi rozvíjela těžba 
cínu. V roce 1524 a následujících letech Pluhové hrad přestavěli do pozdně gotické podoby. 
V roce 1547 byl hrad zkonfiskován Ferdinandem I., kvůli účasti Kašpara Pluha z Rabštejna 
při stavovském povstání. Během třicetileté války byl hrad poškozen, proto byla v roce 1656 
přistavěna u vstupu nad příkopem polygonální věžice jako nový obranný prvek, která se poté 
v polovině 18. století stala dominantou zámku. V letech 1813 – 1945 byl hrad majetkem 
belgického rodu Beaufort – Spontini. V 19. století byl vypracován plán na výraznou přestavbu 
hradu od architektů Zítka a Mockera, přestavěn byl však nakonec zčásti pouze zámek jako 
prostor pro sbírky tapisérií, obrazů a zbraní.   

V roce 1889 byl do Bečova přivezen relikviář sv. Maura z 1. třetiny 13. století, 
zakoupený Beauforty ve Francii. V roce 1945 ukryl poslední majitel z rodu Beaufort – 
Spontini relikviář ve skleněné schránce překryté dřevěnými fošnami pod podlahu hradní 
kaple. Členové rodu Beaufortů byli totiž příslušníky NSDAP. Po 2. světové válce byl majetek 
rodu Beaufortů vyvlastněn na základě Benešových dekretů. V roce 1984 projevil obchodník 
z USA zájem o nespecifikovanou uměleckou památku na území Československa. Podle jím 
poskytnutých informací, a podle soupisu památek v okrese Mariánské Lázně z roku 1932 
kriminalisté vyvodili, že se jedná o relikviář sv. Maura. Pátrání, které započalo na několika 
místech v západních Čechách, bylo zakončeno v Bečově na podzim roku 1985 nálezem 
relikviáře. Po vyřešení majetkových poměrů se v roce 1991 započalo s jeho restaurací. V roce 
1996 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a v roce 2002 byla otevřena expozice, kde je 
restaurovaný relikviář vystaven. 

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1Kapitola je zpracována podle: HUS, Miroslav, Zámek v Toužimi, in Kroniky a kronikáři č. 1, Karlovarské 
muzeum,  Karlovy Vary, 1994, str. 21 – 30.  
HALADA, Jan, Lexikon české šlechty I., Praha, Akropolis, 1999. 
 HALADA, Jan, Lexikon české šlechty II., Praha, Akropolis, 1993.  
HALADA, Jan , Lexikon české šlechty III., Praha, Akropolis, 1994. 
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Historie rodů na Bečově a stavební vývoj hradu a zámku 
 

Rýzmburkové 
 
 Rýzmburkové -  rod existující v Čechách do 16. století. První zmínka o nich se datuje 
do roku 1035.  Vlastnili majetky hlavně v severozápadních Čechách, jako například hrad 
Rumburk, sídlo v Oseku nebo hrad Kostomlaty pod Milešovkou. V roce 1528 vymřeli. 
 V první polovině 14. století založili hrad Bečov nad Teplou. Hrad se skládá z pěti 
budov: bergfritu (obranné věži), gotického paláce (později Pluhovského), kaplové věže a 
donjonu (obytné věže). Vybudovali jeho opevnění, bergfrit, nejstarší palác a poté i věž s kaplí 
a donjon. 
 
 
Pluhové z Rabštejna  
 
 Pluhové nesli přídomek podle hradu Rabštejn. V 15. století začali ve Slavkovském 
lese těžit cín a měli z toho velké zisky. Z peněz za cín např. přestavovali a dostavovali hrad 
Bečov.  

Jako poslední tento hrad vlastnil Kašpar Pluh z Rabštejna, který si vedl velmi úspěšně. 
Patřil však mezi stavy vzbouřené proti Ferdinandu I. Po porážce povstání přišel o všechen 
majetek a musel uprchnout do ciziny. Příbuzenskými vztahy byli Pluhové z Rabštejna spojeni 
se Šliky, pány z Hozlau a dalšími.  

Na hradě Bečově přistavěli další dvě části k nejstaršímu gotickému paláci, které jsou  
podle nich pojmenované. Za jejich spravování hradu Bečova se objevilo také prostorné 
spojovací křídlo mezi donjonem a kaplovou věží. 
 
Questemberkové 
 

Questemberkové jsou německý panský rod, který byl za třicetileté války povýšen do 
hraběcího stavu a získal v Čechách a na Moravě majetek. Gerhard Questemberk koupil v roce 
1648 hrad a celé panství Bečov z konfiskací za 60 000 kop grošů. Poslední Questemberk byl 
Jan Adam, který však sídlil v Jaroměřicích nad Rokytnou. Měl velikou zálibu v hudbě a 
umění. Hodně cestoval, zval si na dvůr hudební mistry, jeden mu dokonce složil operu. Janem 
Adamem Questemberkové vymřeli po meči. 

Jan Adam dal k hradu Bečovu přistavět barokní zámek. Věž stojí na základech dělové 
bašty z doby po třicetileté válce, vybudované nad příkopem. Staré opevnění ztratilo svou 
funkci, chátralo a na stavbu nového zámku byly možná použity kameny ze sníženého 
bergfritu. 
 
 
Kounicové 
 

První zmínky o tomto rodě pocházejí z 12. století. Rod se usadil na Moravě a v 16. 
století byl povýšen do panského stavu. Postupně získali například Slavkov u Brna či Uherský 
Brod. Část rodu se přidala ke stavovskému povstání v letech 1618 - 1620 a její majetek byl 
zkonfiskován. Mezi nejvýznamnější příslušníky rodu patřil například Václav z Kounic (1848 
– 1913), právník, poslanec říšské rady, švagr skladatele Antonína Dvořáka. 

Na Bečově, který Kounicové získali po Janu Adamovi z Questemberka, zbourali 
poslední zbytky opevnění a upravovali zámek. Na hradě jinak neprovedli žádné další změny. 
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Beaufort – Spontini 
 

Belgicko – rakouský rod, který byl povýšen císařem Josefem II. na rod vévodský. 
Rodina Beaufort – Spontini hrad Bečov nepřestavovala, i když o tom uvažovala. Dokonce si 
nechala od architekta Josefa Zítka navrhnout plány na přestavbu, která by znamenala zničení 
prakticky všech důležitých památek na hradě. Přestavba hradního jádra se nakonec 
neuskutečnila, upraveny či zbudovány byly jen některé jednotlivé budovy (Pluhovský palác, 
konírny, lesní správa). 
 Beauforté však na Bečov umístili velkou část svých rodových uměleckých sbírek. 
Interiéry zámku vyzdobili drahocennými obrazy, tapisériemi, vzácným nábytkem, v němž 
byla umístěna cenná sbírka porcelánu. Stěny dále zaplnily lovecké trofeje a historické zbraně. 
Upravili terasovité zámecké zahrady, pod hradem založili park a v sousedství městečka 
botanickou zahradu s arboretem. 

 

Relikviář sv. Maura 
 
Historie relikviá ře sv. Maura 
 

Nejstarší zmínky o domečkovém relikviáři sv. Maura jsou z první třetiny 13. století. 
Tehdy byl věnován benediktinskému opatství ve Florennes. Zrušení kláštera v 18. století bylo 
pro relikviář pohromou. Velká část kláštera byla značně poškozená a jeho interiér rozkraden a 
rozprodán. Ruiny kláštera však v 19. století navštívil vévoda Beaufort – Spontini a relikviář 
zde objevil. Požádal církev, zda by ho mohl odkoupit. Ta se nejdříve zdráhala, ale nakonec 
souhlasila. Relikviář byl dlouhou dobu opravován a nakonec byl vystaven v Bruselu. Po 
skončení výstavy relikviář vévoda převezl na zámek v Bečově nad Teplou, kde ho umístil 
v kapli. 
 Za 2. světové války kolaborovali bečovští Beauforté s nacismem. Dříve než v roce 
1945 uprchli z Čech, ukryli relikviář na hradě. Měli v plánu se pro něj vrátit, ale to se 
nepodařilo, a tak relikviář chátral v zemi hradní kaple. V 80. letech 20. století se ozval 
Američan Danny Douglas, že by rád vyzvedl z našeho území věc, za kterou by samozřejmě 
zaplatil. Částka, která měla být půl milionu korun, vzbudila podezření. Nebylo jasné, o jakou 
věc se jedná, ale bylo třeba zjistit, zda nejde o pašované zboží či nějakou vzácnost. Začalo 
pátrání po stopách relikviáře.  
 Relikviář byl nalezen v listopadu 1985 v hradní kapli tzv. horního hradu v Bečově nad 
Teplou. Byl značně poškozen dlouholetým pobytem v zemi a musel být opraven. Po vyřešení 
majetkoprávních záležitostí bylo zahájeno restaurování památky. Po jedenácti letech byl pak 
relikviář vystaven v zámecké expozici, kde se nachází dodnes. 
 
Legenda o sv. Maurovi 
 

Na střeše relikviáře sv. Maura jsou umístěny kruhové reliéfy, které vyprávějí světcovu 
legendu. Vzhledem k množství legend, které se o sv. Maurovi dochovaly, a také ke 
skutečnosti, že již při opravách relikviáře v 19. století bylo pořadí reliéfů změněno, je 
následující převyprávění legendy spíše pravděpodobné než jisté.  

Legenda o sv. Maurovi začíná tím, že sv. Petr žehná sv. Timotejovi, který se chystá na 
cestu do Galie. Cesta je dlouhá a vyčerpávající. Když se po dlouhé době Timotej dopraví do 
galilejského města Remeše, začne šířit víru. Káže na ulicích a veřejných prostranstvích. Mimo 
jiné obrátí na víru sv. Apolináře. Setká se zde také se sv. Maurem, jemuž vyřizuje požehnání a 
pozdrav od sv. Petra. Zatímco sv. Timotej je za svou činnost zajat a odsouzen, sv. Maur 
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přichází jedné krásné noci do remešského vězení dobrovolně, kde křtí obrácené na víru. mimo 
jiné i Timotej a Apolinář. Svatý Maur všechny vězně pokřtil. Nakonec jsou všichni Římany 
popraveni. 
 

 Toužim 
 

Po roce 1200 bylo v Toužimi založeno proboštství milevského premonstrátského 
kláštera. V té době zde byl vystavěn i kostel sv. Jana Křtitele. V roce 1394 byla Toužim 
částečně vypálena a hrad dobyt některými šlechtici, včetně Rýzmburků. O století později byl 
husity vypleněn milevský klášter a mniši se přesunuli do obnovené Toužimi. V roce 1430 se 
mniši kvůli nedostatku financí stěhují do Třeboně. Ve stejném roce byla Toužim zastavena 
Zikmundem I. panu Janu Libštejnskému z Kolovrat. Vládcem okolí byl však v té době 
husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, po jehož smrti v roce 1462 se Toužim dostala do 
držení Jana II. z Vřesovic.  

Jan II. z Vřesovic učinil Toužim centrem svého panství a původní proboštství 
přestavěl na gotický kamenný hrad, zvaný Janův zámek. Po roce 1490 vlastnili Toužim páni 
z Plavna, kteří v roce 1544 celý areál přestavěli a rozšířili tzv. Dolní zámek. Přestavbami se 
velmi zadlužili, a proto v roce 1565 Toužim prodali Jindřichu Mikuláši Hasištejnskému 
z Lobkovic. Dne 27. srpna 1620 vyhořelo celé město a zámek. V roce 1623 byla Toužim 
zkonfiskována kvůli účasti Hasištejnských na stavovském povstání. Zámek koupil císařský 
generál Julius Jindřich vévoda Sasko - Lauenburský z Vestfálska. V letech 1631 – 1632 byl 
zámek přestavěn, součástí jeho areálu se stal v roce 1638 i pivovar. Roku 1652 zachvátil 
zámek další velký požár. Proto v roce 1653 začala rekonstrukce, která však nebyla nikdy 
dokončena. V roce 1689 zámek vyženil markrabě bádenský, který ho roku 1750 přestavěl na 
lovecký zámek. V roce 1799 areál přešel pod státní správu, která zahájila opravy a přestavby. 
V letech 1815 – 1818 byl zámek přestavěn na byty pro sládka místního pivovaru a ostatní 
zaměstnance. V roce 1837 byla Toužim prodána Alfrédovi de Beaufort – Spontini, majiteli 
bečovského panství. Z celého areálu byl nejvíce využíván pivovar. Po 2. světové válce byla 
Toužim konfiskována stejně jako ostatní beaufortské majetky v Čechách. Dnes objekt vlastní 
neznámý majitel.  
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Kurz stavební historie 
 Kurz stavební historie se skládal ze dvou hlavních částí: kabinetní přípravy a exkurze 
v unikátních prostorách bečovského Horního hradu. Vzhledem k tomu, že jsme byli první 
skupinou, jež tento kurz absolvovala, domluvili jsme se, že organizátorům poskytneme co 
nejlepší zpětnou vazbu. Uskutečnili jsme proto mimo jiné exkurzi na zámek v Toužimi, kde 
jsme se snažili využít všechno, co jsme se na Bečově naučili.  

 
Kabinetní příprava 

 
 Kabinetní příprava probíhala asi hodinu před samotnou návštěvou Horního hradu. 
Studovali jsme zde historické plány hradu, sledovali, jak se v průběhu času vyvíjel. Pokoušeli 
jsme se rozluštit německé nápisy, které označovaly jednotlivé budovy na jednom z plánů, 
orientovaly plány s pomocí kompasu. Ujasnili jsme si také odborné pojmy, které se při 
stavebně historickém průzkumu používají. Nakonec nás kastelán poučil o bezpečnostních 
pravidlech, které je třeba dodržovat, aby nedošlo například k úrazu nebo požáru hradu. 
 

 
Exkurze Bečov nad Teplou 

 
 Po skončení kabinetní přípravy se nás ujali dva průvodci: stavební historik a animátor. 
Vyprávěli nám o dějinách hradu, o tom, kdy a jak zde lidé žili, kladli mnoho otázek, díky 
kterým jsme se postupně naučili „ číst“ v prostoru kolem sebe. Z dochovaných maleb na zdech 
bylo například možné odvodit, že se nacházíme v hradní kapli. Z otisků na zdech bylo možné 
vyčíst, kde stál oltář, vedlo schodiště nebo končila empora. V dalších místnostech prvního 
patra hradu jsme tímto způsobem zjistili, kde byl původně krb, dveře či okno s dřevěnými 
sediliemi. Povídali jsme si také o různých způsobech zastropení místností nebo podobách 
středověkého nábytku. Otvory v dřevěných podlahách odkazovaly k pozdější přestavbě hradu 
na sýpku. 
 Ve druhém patře hradu jsme se nejprve průzkumu věnovali každý sám. K dispozici 
jsme měli plánek místností, do nějž jsme svá zjištění zakreslovali a zapisovali. V místnosti 
s arkýřem a renesanční výzdobou stěn jsme se poté posadili do kruhu a porovnávali své 
poznatky. Následoval přesun do spojovacího traktu mezi obytnou a kaplovou věží, kde se na 
gotickém portálu dochovaly kamenické značky a na zdech sgrafita. Dřevěný rumpál byl 
dalším dokladem přeměny hradu na sýpku. 
 Exkurzi jsme zakončili opět v kapli, kde jsme si zopakovali nejdůležitější poznatky. 
 

Exkurze Toužim 
 
 Do zámku Toužimi jsme se vypravili v doprovodu pana Schierla. Nejprve nám řekl 
podrobnosti o historii, které se nám nepodařilo dříve zjistit. Poté jsme společně obcházeli 
stavbu a porovnávali ji s historickými plány a vedutou, které pro nás pan Schierl připravil. 
Zamýšleli jsme se nad strategickou pozicí bývalého hradu, způsobem opevnění a pozdějších 
přístaveb, které měly zajistit statiku budovy. Na fasádě jsme objevili například klíčové střílny 
nebo kapsy po dřevěném lešení. 
 V interiéru jsme postupně objevovali různé stavební fáze zámku, který je už dlouhou 
dobu v desolátním stavu. Nejstarší stavební fáze bylo třeba zkoumat s baterkou, neboť se 
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nacházejí ve sklepení současné stavby. Zajímavé byly také zbytky renesančních sgrafit, které 
se dochovaly mezi podlahou půdy a sníženým zastropením místností. 
 Poté, co jsme toužimský zámek důkladně prozkoumaly, natočily jsme jakýsi výběr 
z našich poznatků v podobě hraného dokumentu. 
 

Zpětná vazba 
 
 Večer po skončení kurzu stavební historie na Bečově jsme si společně s kastelánem, 
který kurz vedl, povídali o tom, co se nám líbilo a nelíbilo a co jsme se naučili.  

Z této debaty vyplynulo, že všem se nejvíce líbila exkurze hradu. Přestože trvala 
poměrně dlouho (2,5 hodiny) a bylo třeba přemáhat zimu a hlad, nikdo vynaložené námahy 
nelitoval. Menší zájem vzbudila kabinetní příprava, i když i ta byla vnímána jako užitečná. 
Probraly se při ní zdánlivě jednoduché, ale důležité skutečnosti.  

Dále jsme se shodli, že na kurzu jsme se o stavebně historickém průzkumu naučili 
čtyři důležité zásady, kterými bude třeba se řídit při průzkumu v Toužimi (či kdekoli jinde). 
Zaprvé, ne všechno na stavbě, jak ji vidíme dnes, musí nutně pocházet z jedné doby. 
Například Horní hrad byl přestavěn na sýpku a tak se zde dnes společně vyskytují gotické 
portály i barokní otvory v podlaze. Je tedy třeba dobře zjistit, co do kterého období stavby 
přísluší.  

Za druhé, je třeba věnovat pozornost nejen detailnímu průzkumu, ale nezapomínat 
také na celkovou situaci. Pakliže si uvědomíme, že hrad měl kromě obytné také obrannou 
funkci, nelze si vytvořit představu o původním stavu pouze na základě detailního průzkumu 
zdí v obytné věži. Je třeba studovat plány i terén a identifikovat například zbytky bergfritu. 

Za třetí, není dobré spěchat s jednoznačnými stanovisky, která si vytvoříme na základě 
několika prvních dojmů. Je třeba být ve svých závěrech opatrný, spíše formulovat více 
hypotéz a postupně ověřovat, která je pravdě nejvíce podobná. Je také třeba čerpat informace 
z více pramenů. Nespoléhat se pouze na průzkumu místa, ale studovat obrazové i textové 
prameny. I když je to smutné, tak právě proces postupného rozpadu toužimského zámku 
přináší zajímavá odhalení, o nichž neměli badatelé před několika lety ještě ani tušení. 

Za čtvrté, při stavebně historickém průzkumu je dobré postupovat metodicky a mít 
v našich zjištěních, pláncích, fotografiích atd. pořádek. Jednak proto, abychom se ve svých 
vlastních poznámkách vyznali. Jednak proto, aby je mohli využívat i další badatelé či zájemci 
o stavební historii. 

 
Kromě debaty, jež následovala nedlouho po kurzu jsme ještě každému z organizátorů 

napsali, co si myslíme, že by mohli na svém výkladu a přístupu k posluchačům zlepšit. Tyto 
poznámky však byly anonymní a určené pouze jim. 

Jak již bylo řečeno, po prohlídce Toužimi jsme natočili hraný dokument, v němž 
vystupoval „hloupý“ učitel, kterému jeho žáci vysvětlovali, co kolem sebe na Toužimi vidí. 
Tento dokument jsme posléze rozebrali spolu s organizátory bečovského kurzu stavební 
historie. Bohužel se nám nepodařilo zajistit dokumentaci naší první prohlídky Toužimi, ale 
myslíme, že i tak film vypovídá o tom, co jsme byli schopni odhalit už při ní. 
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Výsledky 
 

Na následujících řádcích si můžete přečíst o výsledcích naší práce a o tom, jak jsme se 
k nim dobrali. Nejprve jsou zde představeny dva filmy se vztahem ke kurzu stavební historie, 
jednak hraný propagačního snímek, jednak animovaný film o historii hradu Bečova. Dále se 
text věnuje možným úpravám expozice o relikviáři sv. Maura. Detailně se zabývá dvěma 
aktivitami, animovaným filmem na námět legendy o sv. Maurovi a komiksu o historii 
relikviáře.  

   

Propagační snímek 
 

Snímek, který jsme vytvořili, byl natočen se záměrem informovat diváka o kurzu 
stavebně historického průzkumu, který je připravován na hradě Bečově. Také jsme chtěli 
diváka informovat o tom, co to stavebně historický průzkum vlastně je a ukázat mu, že staré 
stavby mohou leccos vypovědět o své minulosti a že to může být také trochu dobrodružství. 

Film jsme rozdělili do tří částí. První část je pojata jako akční snímek, ve kterém 
hlavní hrdina proniká do střeženého objektu zámku Toužim a uvnitř je stíhán památkáři 
(nespecifikovaní strážci). Během skrývání a zběsilé honičky s památkáři, jsou zvýrazněny 
pomocí virtuálních čar, křivek a popisů některé zajímavější historické architektonické prvky 
stavby, které cestou míjí (např.: dělová bašta, pozdně gotická dřevěná futra, zazděné sdružené 
okno atp.). Na konec se památkářům podaří narušitele dostihnout a v domnění, že je zloděj 
barevných kovů, se ptají, kde má ukradenou měď. On jim však vystrašeně vysvětluje, že ho 
zde zajímala stavba sama kvůli architektonickým prvkům. Na to se mu památkáři vysmějí a 
pošlou ho na Bečov.  

Ve druhé části hrdina přijíždí na Bečov a mluvený komentář nás seznamuje s hradem 
a se samotným kurzem. Nejprve je komentována kabinetní příprava, ve které se účastníci učí 
číst půdorys, orientovat se v plánech atd. Poté samotná praxe v donjonu, staré části hradu. Na 
závěr budou s komentářem představeny některé architektonické prvky z hradu (propojení 
s Toužimí).  

Třetí část navazuje na první hranou. Závěr filmu je natočen v Praze, což má divákovi 
naznačit, že znalosti načerpané na kurzu může aplikovat na jakémkoli místě. Ideou je, že 
hrdina po absolvování kurzu prošel změnou, uvědomuje si hodnotu památek a rozumí logice 
stavby budovy. Hrdina se tedy prochází po Starém Městě a najednou si všimne dělníků, kteří 
nějak necitlivě opravují nebo dokonce demolují nějakou historickou památku. Hrdina k nim 
přijde a začne jim jejich počínání rozmlouvat. Dělníci však na jeho řeči neberou ohled a dál 
pokračují v práci. Takové ignorantství ho rozzlobí, a proto vezme dělníkům náčiní a utíká 
před nimi. Tím film končí. 

Film jsme zaměřili na teenagery ve věku zhruba od 12 do 18 let. Tomu odpovídá i 
akční a celkové výtvarné zpracování. Film je dlouhý cca 10 minut a je natočený 
v širokoúhlém formátu 16:9.  

 

Animovaný film o stavebních změnách na hradě a zámku Bečově 
 

Tento film má sloužit jako stručný úvod do historie hradu Bečova. Měl by 
být promítnut na začátku kabinetní přípravy. Pomocí něho by se měly děti naučit rozeznávat 
určité prvky hradu v souvislosti s historií. Nevidomým účastníkům kurzu bude umožněno 
osahat si a zapamatovat jednotlivé části hradu pomocí modelů, které vznikly pro potřeby 
animace.  
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Nejdříve jsme si totiž udělali z kartonu miniatury jednotlivých budov a částí hradu a 
zámku, které jsme postupně snímali na plastickém pozadí krajiny. Pozadí jsme vyrobili 
pomocí plátků novin namočených v roztoku z vody a lepidla. Obsah filmu je jednoduchý. 
Jako první bude záběr na nápis s erbem určitého rodu. Následuje střih na plastickou krajinu a 
za ní se postupně začnou vynořovat jednotlivé budovy, podle toho, jak je určitý rod vystavěl. 
Nakonec bude záběr na jméno dalšího rodu s erbem. Toto se zopakuje sedmkrát, protože na 
hradě se vystřídalo sedm rodů. 

V první scéně filmu se objeví jméno a erb rodu Rýzmburků. V další scéně je záběr na 
krajinu, za kterou postupně porostou bergfrit (obranná věž) a současně s ním i gotická část 
Pluhovského paláce. Poté přijde na scénu kaplová věž a donjon (obytná věž).  

Po této scéně se v záběru objeví stejné pozadí jako u záběru prvního s tím rozdílem, že 
se na něm bude vyskytovat nápis Husité a vlajka s kalichem. V následující scéně se začnou na 
Pluhovském paláci a donjonu pomalu rozpadávat střechy.  

V páté scéně se znovu objeví název a erb rodu, tentokrát Pluhů z Rabštejna.Další 
scéna se vyznačuje přírůstkem střech a spojovacím křídlem mezi kaplovou věží a donjonem. 
Jsou postaveny také dvě další části Pluhového paláce. Jedna mezi donjonem a Pluhovským 
gotickým palácem a druhá mezi palácem a bergfritem. Na všech částech paláce jsou nové 
střechy. 

Třicetiletá válka, aneb scéna sedmá. Jako další nepostradatelná scéna bude záběr na 
hrad, kde přibývá opevnění. Hradby, jak normální, tak také parkánové a dělová bašta.   

Questemberkové spolu s jejich erbem nastupují v deváté scéně. Scéna desátá obsahuje 
opět záběr na hrad a podhradí. Začíná se objevovat zámek. 

Jedenáctou scénu obsadili spolu se svým erbem Kounicové. Dvanáctou scénu tvoří 
pohled na hrad, kde mizí opevnění. 

Předposlední, třináctá scéna se zabývá rodinou Beaufort – Spontini a jejich erbem. V 
poslední scéně se objeví pouze park, jelikož Beauforté neprovedli žádnou změnu, co se týče 
výstavby budov. 

Úprava expozice věnované relikviáři sv. Maura 

Jak již víte, na Bečově se nachází velice cenný relikviář sv. Maura, který svou 
historickou i zlatnickou hodnotou předčí dokonce i korunovační klenoty. Je však velká škoda, 
že výklad i celkové uspořádání expozice jsou méně srozumitelné pro děti mladšího věku. 
Doplnili jsme tedy expozici tak, aby byla pro tyto účastníky zábavnější a aby si z ní mohli 
odnést nějaké zajímavosti.   

Nejdříve jsme si prošli okruh s relikviářem a vyslechli si celý výklad. Poté jsme si 
shrnuli celou prohlídku a vymysleli, jak by se tato prohlídka dala zpestřit. Celou prohlídku 
relikviáře bude doprovázet kreslený komiks o historii relikviáře sv. Maura. V první místnosti 
bude mapa, na které budou hmatově vyznačená místa, kde se nachází tzv. domečkové 
relikviáře. V této místnosti se bude také nacházet první část komiksu, který dětem přiblíží 
první část příběhu relikviáře. Ve druhé místnosti bude animovaný film na téma legendy o 
životě sv. Maura. Bude zde také druhá část komiksu. Třetí místnost je zaměřena na reliéfy, 
které se nachází na relikviáři. Tyto reliéfy budou jako skládačka, ze které si budou děti moci 
poskládat příběh Jana Křtitele. Také tu nesmí chybět odlitky figurek určené k haptické 
prohlídce. I zde bude další část komiksu. Do následující místnosti bychom rádi umístili 
zjednodušenou dřevěnou kopii relikviáře, na který si návštěvníci budou moci sáhnout a 
poslední část komiksu. Replika relikviáře by měla umožnit i nevidomým, aby získali ucelenou 
představu o památce, kterou mohou ostatní obdivovat v poslední, páté místnosti. 
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  Veškeré doplňky by měly být nainstalovány na podzim roku 2009. Doufáme, že 
oživení prohlídky o komiks, hmatové reliéfy a další doplňky pomůže dětem i 
hendikepovaným návštěvníkům. 
 

Komiks  
Jednou z doprovodných aktivit, kterou jsme navrhli pro expozici o relikviáři sv. Maura 

je komiks vyprávějící historii relikviáře. Smyslem komiksu je nejen ilustrovat výklad 
průvodce, ale především přiblížit mladším návštěvníkům expozice příběh relikviáře 
obrazovou formou. Výklad je totiž často velmi odborný a mladší návštěvníci si dovedou jen 
těžko zapamatovat nové pojmy a uvědomit všechny důležité souvislosti. Ilustrace by měly být 
v tomto směru pomůckou, která jim usnadní orientaci v příběhu.  

Komiks jsme rozvrhli s ohledem na počet a velikost výstavních prostor. První verze 
scénáře byla konzultována s ohledem na historickou správnost. Radili jsme se však také 
ohledně výtvarného zpracování příběhu. Autor komiksu nakonec zvolil techniku kresby, 
kterou přenesl do počítače a dále digitálně upravil. Bude tak možné nejen vytvořit velké 
formáty pro expozici, ale také menší kopie pro propagační účely. Zájemci by si například 
mohli odnést zmenšenou verzi komiksu jako suvenýr.  

 

 
Animovaný film o sv. Maurovi 

 
Abychom okruh sv. Maura více přiblížili, navrhli jsme, že vytvoříme dvě až tři 

minuty dlouhý animovaný film o životě tohoto světce. To proto, aby si k němu i malé děti 
mohly najít cestu a lépe porozuměli legendě. Dále nás napadlo, že film rozdělíme do šesti 
kapitol uvedených fotografií kruhových reliéfů skutečně umístěných na střeše relikviáře sv. 
Maura. Pro potřeby filmu jsme si legendu převyprávěli následujícím způsobem. 

Legenda začíná tím, že sv. Petr žehná Timotejovi, který se chystá na cestu do Galie. 
Cesta je dlouhá a vyčerpávající. Když se po dlouhé době Timotej dopraví do města Remeše, 
začne šířit víru. Káže na ulicích a veřejných prostranstvích. Setká se zde se sv. Maurem a 
vyřizuje mu požehnání a pozdrav od sv. Petra. Jelikož sv. Maur byl kněz, tak křtil lidi. 
V této době byli lidé hodní a zlí. Ti hodní byli většinou pokřtění a ti zlí, jelikož se jim 
nelíbilo, že křesťané nechtějí uctívat panovníka, je zavírali nebo dokonce popravovali. Sv. 
Maur jedné krásné noci přišel do remešského vězení, kde byla uvězněna spousta křesťanů, 
mimo jiné i Timotej a Apolinář. Svatý Maur všechny vězně pokřtil. Dalšího dne byl sv. 
Timotej předveden před soudce a odsouzen k trestu smrti. Spolu s ním Římané popravili 
také Apolináře, Maura a další zajatce. 

Na základě legendy jsme si nakreslili a napsali první scénář. Dohodli jsme se, že 
film budou tvořit 2D obrázky, které sami nakreslíme. Podle scénáře jsme začali kreslit 
postavičky a pozadí. Následovalo nafocení jednotlivých scén a jejich střih v počítači. Po 
prvních pokusech se začala rodit představa, jak by měl nakonec film vypadat. 

 
 

 
 
 
 



 15

Závěr 
 

 V rámci expedice 2009 jsme se zúčastnili kurzu stavební historie na hradě Bečov nad 
Teplou. Tvůrcům kurzu jsme poskytli zpětnou vazbu, aby ho mohli ještě vylepšit a natočili 
jsme film, který by měl tento kurz propagovat mezi žáky druhého stupně základních škol a 
nižšího stupně víceletých gymnázií v okolí. Zároveň jsme vytvořili animovaný film o 
stavebních změnách na hradě a zámku Bečově nad Teplou, jehož promítáním by mohla být 
zahajována kabinetní příprava. Na kurzu stavební historie jsme se naučili poznávat různé 
architektonické prvky staveb a alespoň přibližně je zařadit do historického období. Kurz byl 
pro nás velmi zajímavý a během něho jsme se naučili pohlížet na historickou stavbu úplně 
novým pohledem. Dnes si na stavbě dokážeme všímat i nenápadných detailů a více oceníme 
historickou hodnotu stavby.    

Poznatky, které jsme si z kurzu na Bečově odnesli, jsme uplatnili při prohlídce zámku 
Toužim. Pro oživení expozice o relikviáři sv. Maura jsme vytvořili animovaný film na námět 
legendy o sv. Maurovi, komiks o vzniku relikviáře a haptické doplňky.    

Doufáme, že propagační film, který budeme na podzim 2009 prezentovat na školách 
v okolí Bečova nad Teplou, přiláká mnoho zájemců o kurz stavební historie. Přáli bychom si 
také, aby animované filmy a komiks, které by měly být k dispozici v téže době, oslovily co 
nejvíce dětských návštěvníků. Stejně jako by námi navržené haptické doplňky mohly expozici 
o relikviáři sv. Maura zpřístupnit většímu počtu handicapovaných návštěvníků.  
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