
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Hrad Be čov vydal další tajemství 

Bečov nad Teplou, 11.8.2011 

Během předstihového archeologického výzkumu souvisejícího s  obnovou hradu Bečov byly objeveny nečekané a 

unikátní nálezy. 

V souvislosti s úspěšným obhájením projektu „Bečov nad Teplou – Příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro 

prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“  a přidělením dotace MK ČR z programu Podpora 

reprodukce majetku státních kulturních zařízení v celkové výši 94.467.000,- Kč byla po dokončení obnovy střechy 

hradu a pokračování konzervace vnějšího pláště zahájena záchrana ohrožených středověkých parkánových zdí. 

Archeologický výzkum se zaměřuje na vyhodnocení dotčených historických konstrukcí a souvisejících terénů. Výzkum 

provádí pracoviště národního památkového ústavu v Lokti (Mgr. Filip Prekop) ve spolupráci se Západočeským 

institutem pro ochranu a dokumentaci památek (Bc. Marie Koderová). Byly identifikovány předměty a historické 

terény z 14 a 15. století, kdy hrad plnil funkci plnohodnotného vojenského objektu. Kromě keramických fragmentů se 

podařilo zachytit militária z toho období, například nášlapný hrot. 

Zcela neočekávaným nálezem se stal soubor stříbrných mincí z konce 16. století a několik neporušených lahví 

archivního vína z 19. století. Lahve mají přímou vazbu na příběh relikviáře sv. Maura. Tři plné nepoškozené a jedna 

poškozená láhev jsou identické s lahvemi vína a koňaku, které Beaufort-Spontinové ukryli na konci II. světové války 

spolu s relikviářem pod podlahu hradní kaple. Hodnota obdobných archivních vín se v aukčním prostředí 

pohybuje řádech desítek tisíc korun a má nedocenitelný sběratelský význam. Nálezy budou, stejně jako vína nalezená 

v roce 1985, zaevidovány a zapsány do mobiliárního fondu. Budou umístěny ve speciálním depozitáři a dostane se jim 

péče specialistů na potravinářskou chemii. Mince budou odborně ošetřeny restaurátorem kovů. 

V posledních letech však nejsou tyto nálezy ojedinělým úkazem. V letech 2006-2007 byla při archeologickém výzkumu 

Mgr. Lindy Foster z ÚOP Plzeň nalezena téměř kompletní lidská kostra asi 20tiletého muže datovaná metodou rozpadu 

C14 do rozmezí let 1454-1642, či poutnický odznak z Cách z období 1350-1400. Zatím poslední nečekaný objev 

představovaly v roce 2008 osobní korespondence, fotografie a další drobné předměty z majetku vévody Heinricha 

Beaufort-Spontina, které byly Bc. Ondřejem Cinkem nalezeny v skryté schránce dřevěné truhly. 

Správa zámku tyto objevy velmi vítá neboť jsou vedle probíhající archivní rešerše dalším zdrojem poznání historických 

souvislostí dějin svěřeného památkového objektu a zároveň zřetelným dokladem, že precizně prováděná 

archeologická fáze je nedílnou a důležitou součástí každé stavební obnovy historických staveb. Výběr ze zpracovaných 

archeologických nálezů, interpretace nálezových situací a přínos tohoto odborného odvětví k celkovému poznání 

hradu bude v roce 2015, po zpřístupnění hradu veřejnosti, nedílnou součástí budoucí expozice a edukativních 

programů „Bečov cesta do středověku“ či „Dobrodružství stavební historie“. 
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