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Tentokrát však nebylo třeba ozbrojeného doprovodu jako v roce 2002 v případě restaurované 

unikátní románské památky, neboť dílo přivezli sami jeho tvůrci – žáci Základní a mateřské 

školy v Doudlebech nad Orlicí.  

Jedná se o praktický výsledek projektu výchovy uměním, v jehož rámci pod vedením paní 

učitelky Jaroslavy Brodinové a pod záštitou pana ředitele Františka Klapala vznikla 

dvoutřetinová napodobenina druhého nejcennějšího zlatnického pokladu ČR, relikviáře sv. 

Maura. 

Žáci se při vytváření této zajímavé napodobeniny museli potýkat s mnoha technickými i 

výtvarnými problémy zrovna tak, jak tomu bylo i při samotném restaurování originálního 

relikviáře. Interaktivní formou poznali mnoho podrobností z historie a technik vytváření 

podobných předmětů, stejně jako rozvinuli své schopnosti spolupracovat a plánovat práci. 

Všechny zainteresované dospělé příjemně překvapilo, jak žáky 5. třídy projekt zaujal a s 

jakou chutí a vervou na něm pracovali. 

Správa státního hradu a zámku Bečov tento projekt velmi vítá a podporuje, neboť přímo 

koresponduje s řešeným institucionálním úkolem "Hledání metod prezentace a 

zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace 

společnosti s kulturním dědictvím – Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů" 

(více na www.castlebecov.eu (externí odkaz)). 

Úsilí mladých tvůrců bylo odměněno připravenými dárky vážícími se k relikviáři sv. Maura a 

bezplatnou prohlídkou skutečného relikviáře sv. Maura. Obdivuhodný výtvor žáků Základní a 

mateřské školy v Doudlebech nad Orlicí bude během školních prázdnin dočasně k vidění na 

prohlídkové trase I. návštěvnického okruhu. 

 

Více informací: 

 Tomáš Wizovský – kastelán SHZ Bečov, mob.606 666 423 

Více informací a fotografií k projektu na http://zsdoudlebyno.wz.cz (externí odkaz). 
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