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TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 
Tisková konference k cen ě Europa Nostra 2010 pro ocen ěný 
Projekt konzervace a prezentace horního hradu Be čova 

Praha, 15. 6. 2010 
 

V úterý 15. června 2010 v 11 hod. proběhla v salonku ústředního pracoviště Národního 
památkového ústavu slavnostní tisková konference, která představila cenu Evropské unie / 
Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví (European Union Prize for Cultural Heritage / 
Europa Nostra Awards), tzv. Oskara za památkovou péči, kterou v letošním roce získal Projekt 
konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově. Čestnými hosty tiskové konference se stali 
ministr kultury ČR prof. Václav Riedlbauch a autoři oceněného projektu. 

 
Tiskovou konferenci zahájila generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. 

arch. Naďa Goryczková úvodem o průběhu oficiálního ceremoniálu a předání ocenění, které se 
uskutečnilo 10. 6. 2010 v tureckém Istanbulu v chrámu Aya Irini. 

Vedoucí autorského týmu prof. Ing. arch. Václav Girsa poté představil projekt samotný. 
Na jeho slova navázal ministr kultury ČR prof. Václav Riedlbauch, který zdůraznil na projektu 
především jeho význam pro veřejnost a podtrhl možnost inovativními způsoby se seznamovat 
s architektonickým dědictvím a památkami. Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., člen vědeckých 
rad EUROPA NOSTRA, který na tiskovou konferenci také přijal pozvání, seznámil zástupce 
médií s historií této nevládní organizace i s významem udílených cen. 

V rámci tiskové konference byla slavnostně spuštěna digitální verze publikace Hrad 
Bečov – projekt konzervace a prezentace, jež je dílem stejného autorského týmu jako projekt 
konzervace. V současnosti je její digitální podoba volně stažitelná z www.npu.cz. Publikaci 
samotnou krátce představil kastelán Státního hradu a zámku Bečov Mgr. Tomáš Wizovský. 

Závěr tiskové konference patřil nezbytnému fotografování a individuálním rozhovorům 
novinářů s jejími účastníky.  

 
 

Podrobněji o Horním hradu Bečov a Projektu konzervace a prezentace Horního hradu 
v Bečově 
 

Horní hrad Bečov, vybudovaný v několika etapách od poloviny 14. století (s pozdně 
gotickou a renesanční fází), vykazuje díky architektonickým, výtvarným, typologickým 
hodnotám a především díky dochování středověké podoby mimořádnou památkovou hodnotu. 
Skutečnost, že hrad zůstal ušetřen rozsáhlejší stavební aktivity po celé období 19. a zejména 20. 
století, ho zařazuje mezi nejpůvodnější (nejautentičtější) a tedy nejvýznamnější památky této 
kategorie nejen v České republice, ale bezesporu i ve střední Evropě. Areál Státního hradu 
a zámku v Bečově nad Teplou je od roku 1995 národní kulturní památkou ve správě Národního 
památkového ústavu. 

 
Cenou Europa Nostra pro rok 2010 vyznamenaný Projekt konzervace a prezentace 

Horního hradu v Bečově je postaven na třech pilířích. Spojuje je snaha o nalezení maximálně 
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ohleduplného způsobu záchrany hradu konzervační metodou, plnohodnotného způsobu poznání 
objektu a cílené prezentace, konzervace a poznávání vysoce hodnotné památky odbornou 
i laickou veřejností. Cílem projektu není jen záchrana významné památky a její následné 
zpřístupnění veřejnosti. Cílem se stává vlastní příkladná cesta k tomuto cíli nasměrovaná. 
Realizace projektu je svébytnou prezentační příležitostí, která zvyšuje potenciál a atraktivitu 
památky pro návštěvníky regionu, v podmínkách České republiky zcela ojedinělou.  

 
Projekt zpracoval autorský tým: Václav Girsa (za Ústav památkové péče Fakulty architektury 
ČVUT v Praze), Miloslav Hanzl (za GIRSA AT, s. r. o.), Dagmar Michoinová (za Techno-
logickou laboratoř NPÚ) a Tomáš Wizovský (za NPÚ-ÚOP v Lokti). 
Projekt podpořili prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT, 
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a Ing. arch. Naděžda Goryczková, 
generální ředitelka NPÚ. 

 
Mezinárodní porota soutěže ocenila dosud ojedinělý metodologický přístup ke konzervaci 

a prezentaci, který byl zpracován s velkou citlivostí a oddaností autenticitě. Projekt je příkladem, 
který by měl být v budoucnosti skvělou inspirací pro podobné počiny i v dalších zemích. 

  
 
Podklad pro tiskový referát připravili: Prof. Václav Girsa a Ing. Dagmar Michoinová 
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