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Aktualita 
Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou otevře 
prázdninovou sezónu speciálními prohlídkami 
nepřístupných prostor Horní hradu  
 
Praha, 29. 6. 2012 
 

První prázdninový víkend, 30.6. a 1.7.2012, budou mít návštěvníci Bečova nad 
Teplou, možnost navštívit běžně nepřístupné prostory Horního hradu. Tato unikátní 
středověká památka se pro návštěvníky otevírá v rámci série speciálních komentovaných 
technologických prohlídek, které připravil pro širokou veřejnost Národní památkový ústav ve 
spolupráci se správou tohoto hradu a zámku.  

 
Doporučujeme všem zájemcům o prohlídky, aby si termín rezervovali co nejdříve, říká 

kastelán SHaZ Bečov nad Teplou, Mgr. Tomáš Wizovský. Prohlídky jsou z části již 
obsazeny, ale přesto věříme, že se dostane na všechny zájemce o tuto mimořádnou akci, 
dodává pan kastelán.  

  
Speciální komentované prohlídky s podtitulem „Dobrodružství vápna a písku“ 

seznamují návštěvníky nejen s hodnotami historických omítek, způsobech jejich zkoumání či 
technologiemi jejich záchrany, ale nechybí ani informace o stavební historii hradu. 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 
tel.: 725 358 475. Vstupné bude věnováno na projekt obnovy hradu. Kromě tohoto víkendu 
(30. 6 a 1. 7. 2012) se prohlídky budou naposledy konat ještě v srpnu, a  to 4. a 5. 8. 2012, 
vždy od 10, 12 a 15 hodin. 
 
Srdečně Vás zveme! 
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