
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO D ĚDICTVÍ NA ZÁMKU BE ČOV 
 
Poslední významnější kulturní akcí letošní hlavní sezóny na státním hradu a zámku Bečov bude oslava dnů 
Evropského kulturního dědictví. Tak jako u nás, i na jiných památkových objektech jsou tyto dny oslavovány 
obvykle formou uskutečnění nějaké netradiční akce související s památkami a kulturou. I v tomto roce se správa 
objektu st. zámku Bečov snažila zprostředkovat návštěvníkům nevšední zážitek, s cílem sdělit a ukázat veřejnosti 
skutečnosti, které se v běžném výkladu průvodce zdejšími zámeckými prohlídkovými okruhy nedozví. 
V sobotu 13. září 2008 od 11:00 a 14:00 hod. budou ze zámeckého nádvoří vypraveny prohlídky historickým 
jádrem města. Skupinu povede průvodce, který účastníky seznámí s významnými kulturními památkami města a 
s užší historií tohoto místa. V tento den bude také veřejnosti otevřena Bečovská botanická zahrada, která bývala 
unikátním dílem hraběte Arnošta Silva Taroucy, Heinricha Beaufort Spontin a zahradníka Jana Kodýtka. Jednalo 
se o jednu z největších sbírek vysokohorských rostlin v ČSR. Ve své době bývala označována jako druhé 
Průhonice. Prohlídky zahradou bude možné také absolvovat s průvodcem. 
Po celý tento víkend, tedy 13. 09. i 14. 09. 2008 od 09:00 do 16:00 hod. bude volně přístupný prostor bývalé 
dělové bašty, jejíž základy byly využity pro umístění salla tereny. Tato místnost bude upravena jako lapidárium. 
Návštěvníci budou mít možnost si během těchto dvou dnů  prohlédnout dosud nevystavované kamenné artefakty. 
Největším lákadlem této výstavy bude zřejmě instalace části brány, která bývala součástí středověkého opevnění 
gotického hradu. Tento překvapující archeologický objev byl učiněn minulého roku v souvislosti s rekonstrukcí 
schodiště vedoucího od barokního zámku k bergfritu. 
 
Dále připravujeme: 
 
Na úplné rozloučení s návštěvnickou sezónou 2008  připravujeme tématickou  podzimní květinovou a rostlinou 
výzdobu zámeckých interiérů před uzavřením expozice. Zámek bude mimořádně zpřístupněn v měsíci říjnu kromě 
běžných víkendů také v pondělí 27.10 a v úterý na státní svátek 28. 10. 2008. 
 
o tev í rac í  doba  v  r oce  200 8 :  

duben soboty, neděle, svátky* 9:00 - 16:00 

květen - červen denně kromě pondělí 9:00 - 16:00 

červenec - srpen denně kromě pondělí 9:00 - 17:00 

září denně kromě pondělí 9:00 - 16:00 

říjen soboty, neděle, svátky* 9:00 - 16:00 

* ve všední dny pouze pro předem objednané skupiny nad 15 osob 
(menší skupiny zaplatí úhrnné vstupné stejné jako za 15 osob - viz níže) 
- poslední prohlídka se zahajuje s ukončením návštěvní doby 
- 12.00 - 12.45 je pokladna uzavřena 
 
Více info:  
 
   Alena Švehlová – vedoucí návštěvnického provozu 
 
   Tomáš Wizovský – kastelán státního hradu a zámku          
   Bečov 

 
     Národní kulturní památka 
      Státní hrad a zámek Bečov 
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      tel. / fax: 353 999 394 
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