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TISKOVÁ ZPRÁVA  
Horní hrad v Be čově nad Teplou se mimo řádně otev ře 
široké ve řejnosti – v rámci prohlídek Dobrodružství vápna 
a písku  
 
Praha, 31. 5. 2012 
  

 Již tento víkend (2. a 3. 6. 2012) budou mít milovníci památek a návštěvníci Bečova 
nad Teplou unikátní možnost navštívit běžně nepřístupné prostory Horního hradu Státního 
hradu a zámku Bečov. Tato mimořádně autentická středověká památka se pro návštěvníky 
otevře v rámci speciálních komentovaných technologických prohlídek s podtitulem 
Dobrodružství vápna a písku, které připravil Národní památkový ústav.  

 
„Úspěch technologických prohlídek, který jsme zaznamenali v loňském roce, nám 

potvrdil, že návštěvníci oceňují a vítají nové formy poznávání a prezentace našich památek a 
že je to cesta správným směrem. Věříme, že prohlídky v letošním roce opět nadchnou 
návštěvníky, stejně jako v jejich loňském pilotním ročníku,“ říká generální ředitelka NPÚ Ing. 
arch. Naďa Goryczková.      

 
Netradiční prohlídky s podtitulem Dobrodružství vápna a písku umožní nahlédnout 

do atraktivního procesu poznávání a záchrany významné středověké památky. Návštěvník se 
přímo od odborníků na zkoumání a záchranu historických stavebních materiálů dozví 
o stavební historii hradu, o způsobech stavění ve středověku, o hodnotách historických 
stavebních materiálů i o postupech jejich zkoumání a technologiích jejich záchrany. Prohlídky 
doprovází praktická technologická minilaboratoř a tématická dílna. Zde si mohou návštěvníci 
vlastnoručně vyzkoušet, jak se ve středověku míchala malta, prostřednictvím mikroskopu 
nahlédnout do technologie zkoumání omítek a nátěrů na omítkách či se seznámit s přípravou 
vápna a praktickými ukázkami jeho využití. Součástí prohlídek je i možnost výstupu na lešení 
a prohlídka právě restaurované fasády hradu.  

 
Prohlídky je nutné si předem rezervovat na www.npu.cz/netusene-souvislosti, nebo na 

tel.: 257 010 320, 725 358 475. Vstupné bude věnováno na projekt obnovy hradu. Kromě 
tohoto víkendu (2. a 3. 6. 2012) se prohlídky budou konat o víkendech:  

30.  6. a 1. 7. 2012 
4. a 5. 8. 2012, vždy od 10, 12 a 15 hodin. 

 
Dobrodružství vápna a písku je jednou z akcí cyklu (Ne)tušené souvislosti, 

mimořádného projektu prezentace památek, jehož druhý ročník byl právě zahájen. Vedle 
bečovských prohlídek se také návštěvníci Státního hradu Švihov mohou v premiéře těšit na 
speciální prohlídky po exteriérech hradu Dobrodružství vápna a kamene a venkovní výstavu 
fotografií (Ne)nápadné proměny – příběhy fasád švihovského hradu a jejich záchrany.  

Speciální prohlídky/setkání zaměřené zejména na praktické problémy při obnově 
vlastní nemovitosti jsou připraveny pro vlastníky památek na sklonku sezony.  

Všímavé obdivovatele památek pak zveme k účasti na výtvarné a fotografické soutěži 
(Ne)tušené krasy historických fasád, která potrvá do konce září 2012.  
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Soubor aktivit projektu pak v letošním roce završí vycházky po stavbách historického 
jádra Prahy zapsaného na seznamu UNESCO na sklonku tohoto roku, pořádané v rámci 20. 
výročí památek světového dědictví UNESCO v České republice.  
 
Těšíme se na Vás.! 

  
Více na  www.npu.cz/netusene-souvislosti, www.zamek-becov.cz, www.hradsvihov.cz.  
 
 
Kalendář aktivit projektu (Ne)tušené souvislosti: 
 
Dobrodružství vápna a písku 
speciální komentované prohlídky zaměřené zejména na historické stavební materiály v interiéru hradu 
Horní hrad SHZ Bečov nad Teplou  
2. a 3. června, 30.červa a 1. července, 4. a 5. srpna 2012, vždy od 10,12 a15 hodin 
 
Dobrodružství vápna a kamene 
speciální komentované prohlídky exteriérů hradu zaměřené zejména na jeho fasády 
Státní hrad Švihov 
16. a 17. června, 14. a 15. července, 18. a 19. srpna, vždy od 10,12 a 15 hodin 
 
(Ne)nápadné proměny  
venkovní výstava fotografií z fotoarchivu NPÚ i z průběhu záchranných prací na fasádách hradu 
Státní hrad Švihov 
15.června -15. října 2012 
Vstup volný 
 
Cesty labyrintem péče o památku  
Setkání s vlastníky památek spojené se speciální komentovanou prohlídkou příkladně opravených 
hradů Švihov a Bečov, zaměřené na praktické otázky při záchraně historických omítek  
 Státní hrad Švihov 
 22. a 23. září 2012, od 10 a 114 hodin 
 Horní hrad SHZ Bečov nad Teplou  
 6. a 7. října 2012, od 10 a 14 hodin 
 
(Ne)tušené krásy historických fasád 
 fotografická výtvarná soutěž pro širokou veřejnost 
 do 30. září 2012 
 
Dobrodružství fasád pražských památek UNESCO  
tématické vycházka po stavbách historického jádra Prahy zapsaného do seznamu UNESCO 
Praha 1 
13. října a 10. listopadu 2012, od 10 hodin  
 
 

 
Kontakty:  
Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vedoucí technologické laboratoře NPÚ, 257 010 312, 724 663 644, 
michoinova@up.npu.cz  
Ing. Gabriela Setunská, technologická laboratoř  NPÚ, 257 010 320, 725358475, setunska@up.npu.cz 
Státní hrad a zámek Bečov, 364 64 Bečov nad Teplou, 353 999 394, 606 659 637,  info@zamek-becov.cz  
Státní hrad Švihov, Bc.Lukáš Bojčuk, kastelán, Správa státního hradu Švihov, tel.:376 393 378, 606 666 419 
bojcuk@plzen.npu.cz 
Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, kalova@up.npu.cz 


