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Pozvánka  
Národní ceremoniál k udělení ceny Evropské unie/Europa 
Nostra v oblasti kulturního dědictví na hradě Bečov 
Praha, 20. 9. 2010 

Hrad v Bečově nad Teplou znovu po čtyřech stoletích ožil lidmi. Významní hosté a příznivci 
hradu se zde 17. září 2010 v 15.00 hod. sešli, aby mohli být svědky slavnostního Národního 
ceremoniálu u příležitosti udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního 
dědictví 2010 Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Státního hradu a zámku 
v Bečově nad Teplou. 

Slavnostní setkání probíhalo přímo ve zdech dosud nepřístupného Horního hradu v Bečově 
nad Teplou, a tak účastníci měli možnost nahlédnout do prostor, které budou postupně 
konzervovány a zpřístupňovány veřejnosti. Moderování národního ceremoniálu se ujal Václav 
Žmolík. Atmosféru autentických prostor hradu, v nichž jsou dodnes vidět jednotlivé stopy 
jeho stavební historie, podtrhlo rovněž zahajovací hudební vystoupení skupiny Ars Nova 
Ensemble, která si pro publikum připravila ukázky dvorské a duchovní hudby vrcholného 
středověku z evropských a českých rukopisů.  

Úvodní slova patřila významným hostům ceremoniálu. První z nich generální ředitelce 
Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové. Generální ředitelka 
připomněla předání ocenění v tureckém Istanbulu 10. června 2010 a především osobně 
poděkovala členům autorskému týmu: prof. Ing. arch. Václavu Girsovi a Ing. Miloslavu 
Hanzlovi z GIRSA AT s. r.o., Ing. Dagmar Michoinové z NPÚ a správci Státního hradu a 
zámku Bečov Mgr. Tomáši Wizovskému. Poté již slovo patřilo ministrovi kultury MUDr. 
Jiřímu Besserovi. Ministr kultury především ocenil inovativnost přístupu projektu ke 
zpřístupnění památky veřejnosti a vyjádřil přání, aby hrad i nadále žil zájmem návštěvníků. 
Třetí úvodní řeč byla vyhrazena pro hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa 
Novotného, neboť Karlovarský kraj je dlouhodobým partnerem státního hradu a zámku 
v Bečově nad Teplou a další spolupráci, která je důležitá pro rozvoj turisticky v kraji, 
deklaroval také ve svém projevu. 

Samotný Projekt konzervace a prezentace Horního hradu Státního hradu a zámku Bečov 
představila publiku Ing. Dagmar Michoinová, PhD. Přítomní tak měli poprvé možnost 
shlédnout stejnou prezentaci projektu připravenou pro předání ocenění v tureckém Istanbulu v 
červnu 2010.  

Hlavní projev ceremoniálu na bečovském hradě však patřil vzácnému zahraničnímu hostu – 
výkonnému viceprezidentovi organizace Europa Nostra Johnu Sellovi. Viceprezident 
představil činnost a cíle panevroské nevládní organizace Europa Nostra, její aktuální aktivity 
a zdůraznil kvality projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, za které byl 
nakonec oceněn. Generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková symbolicky z jeho 
rukou znovu přebrala cenu Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010.  

Za autorský tým vystoupil v programu také Ing. Miloslav Hanzl a kastelán Státního hradu a 
zámku Bečov Mgr. Tomáš Wizovský, který ve stručnosti připomněl také historii Horního 
hradu. Slavnostnímu odpoledni byl přítomen i český člen vědeckých rad Europa Nostra prof. 
PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. Ve svém projevu zdůraznil především kvalitu odborné 
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památkové péče v České republice a její předešlé úspěchy na tomto poli. Vystoupení čestných 
hostů uzavřela starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková vyjádřením podpory 
projektu ze strany městské správy.  

Bečovský národní ceremoniál ukončila generální ředitelka NPÚ předáním ceny Evropské 
unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010 do rukou kastelána Státního hradu a 
zámku Bečov. Definitivní tečku za slavnostním setkáním udělalo opět hudební vystoupení 
souboru Ars Nova Ensemble a také prohlídky prostor Horního hradu. 

Slavnostnímu odpolednímu setkání u příležitosti udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra 
v oblasti kulturního dědictví 2010 na státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou 
předcházela dopolední tisková konference pro zástupce médií. Také jí se zúčastnila většina 
z čestných hostů pozdějšího národního ceremoniálu. Výkonný viceprezident organizace 
Europa Nostra John Sell, ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser, generální ředitelka 
Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková, hejtman Karlovarského 
kraje PaedDr. Josef Novotný, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. a členové autorského týmu 
projektu. Tisková konference byla rovněž spojena s prohlídkou historických prostor Horního 
hradu v Bečově nad Teplou.  
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