
Nový exponát expozice zámku Bečov  
 
Návštěvní okruh zámeckých interiérů dolního zámku Bečov byl opět obohacen, 

tentokrát o původní kachlová kamna. Červený salonek byl tak doplněn o přirozenou součást 
obytného zámeckého interiéru. Kamna jsou zhotovena v empírovém slohu a pocházejí 
z konce 18. století. Na jednom kachli se dochoval nápis vyrytý do ještě měkké hlíny, který 
nám sděluje, že výrobcem byl jistý Johanes Paulus z dnes již zaniklé obce Smrkovec (ve 
Slavkovském lese), jehož továrna se specializovala především na výrobu porcelánu.  

Příprava restaurování probíhala od roku 2007 a odbornými pracemi byla pověřena 
akademická restaurátorka Sylva Čekalová. V týdnu od 15. do 18.7.2009 probíhala kamnářská 
rekonstrukce. Práce sice ještě nejsou skončeny, po vyschnutí kamnářské hlíny bude v září 
osazen záklopový kachel, kamna budou vyspárována a na závěr bude provedena drobná retuš. 
Přesto již dnes je vidět celkový výsledek a návštěvníci si mohou od 19.7.2009 vychutnat 
krásu díla. 

Restaurování havarijních kachlových kamen je obecně odborně velmi náročnou činností, 
časově zdlouhavou a finančně velmi náročnou. Na restaurování bečovských kachlových 
kamen přispěli Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury ČR a Krajský úřad 
Karlovarského kraje. 

Vzhledem k poválečné historii areálu národní kulturní památky Bečov došlo k nevhodné 
demontáži většiny originálních otopných těles, například na dolním zámku zůstaly pouze 
dvoje kamna in situ. V loňském roce se podařilo provést inventarizaci rozsáhlého kachlového 
depotu. Bylo zjištěno, že existuje 14 rekonstruovatelných kachlových kamen, které se 
nacházejí v různém stupni dochování. Odhad finančních prostředků na rekonstrukci celého 
souboru přesahuje 2 milióny korun. Jednotlivé kachle byly vytříděny, označeny a vhodně 
uloženy do nového depozitáře, kde zůstanou do doby, než se podaří získat potřebné finance na 
jejich restaurování.  

 
Více informací: 
 
Ondřej Cink – správce sbírek 
Alena Švehlová – vedoucí návštěvnického provozu 
Tomáš Wizovský – kastelán SHZ Bečov 
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