
Národní kulturní památka
Státní hrad a zámek Bečov

Dokumentární film k „nálezu století“,
tedy detektivně-špionážní příběh nalezení relikviáře sv. Maura 

- tisková zpráva -

Ve  dnech  18.  –  22.  června  probíhá  na  státním  hradě  a  zámku  Bečov  natáčení 
mimořádného hraného dokumentárního filmu s pracovním názvem „Hon na svatého Maura“. 
Dokument vzniká v koprodukci  s Českou televizí  a  režie  a scénáře se  ujala  známá česká 
režisérka Zora Cejnková.

Ačkoliv  relikviáři  sv.  Maura  byly  věnovány  již  dva  filmové  dokumenty,  oba  byly 
orientovány  především  na  kunsthistorickou  stránku  a  restaurování.  Veřejnost  ale  dosud 
neměla možnost se seznámit s mimořádně zajímavou kauzou nálezu. Svědectví dosud žijících 
kriminalistů mají i po letech mimořádně silnou vypovídací hodnotu, jak o případu samém, tak 
i o jejich práci a životním zážitku.

Kromě výpovědí zainteresovaných osob, i ze strany detektivů kriminální 
policie, kteří se podíleli na vyřešení případu, budou k dispozici unikátní 
videozáběry z hledání relikviáře na hradě Bečově v 80. letech, z jednání 
s restaurátory  v bunkru  na  jižním  městě  atp.  Bude  vypovídat  tehdejší 
hlavní  vyšetřovatel,  který  jednal  po  celou  dobu  inkognito.  Je 
pravděpodobné,  že  v dokumentu  vystoupí  i  D.D,  onen  obchodník 
z Ameriky.  Významnou  součástí  děje  filmu  bude  také  např.  polohraná 
rekonstrukce odkrytí relikviáře zakopaného pod podlahou hradní kaple či 
průběhu vyjednávání s americkým. 

Případ svatého Maura ale svým způsobem trvá dodnes. Například diskutované zrušení 
dekretů prezidenta republiky z roku 1945 (tzv.Benešových dekretů) by mohlo český stát o tuto 
památku připravit. Kromě toho onen americký obchodník nedávno požádal o uznání zásluh za 
nalezení relikviáře.

Termín vysílání je stanoven do hlavního přenosového času na 
podzim 2006 u příležitosti 21. výročí nalezení relikviáře sv. Maura.

Více informací o filmu a režisérce je možné získat při natáčení  
v Bečově,  nebo na  telefonu  správce  SHZ Bečov  –  Tomáš  Wizovský  
606  666  423.   Informace  o  hradě,  zámku  a  relikviáři  jsou  k dispozici  na 
www.cestujme.cz/becov .

http://www.cestujme.cz/becov

