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      TISKOVÁ ZPRÁVA                      

        
            Příkladná obnova hradu Be čov pokra čuje -  

     slavnostní skácení stromu – obnovení tradice z imní t ěžby  
 
Bečov nad Teplou, 11. 12. 2012 
 
V souvislosti se získáním prestižního mezinárodního ocenění Evropské unie / Europa Nostra Award došlo v loňském roce k 
symbolickému „druhému zrození“ hradu Bečov a to díky registraci dotace z rozpočtu MK CR v rámci programu „Podpora 
reprodukce majetku státních kulturních zařízení“, registrační číslo 134V112000027. Záchrana a obnova mimořádné památky 
hradu Bečov bude ukončena v roce 2015 celkovým zpřístupněním celého areálu SHZ Bečov. 
 
Přestože stavební sezona byla v roce 2012 maximálně využita /viz přehled v příloze/ práce se nezastavily ani s příchodem 
zimy. Po ukončení mokrých zdících procesů byl formou architektonické soutěže o návrh vybrán zhotovitel projektové 
dokumentace, odstartována tvorba restaurátorského záměru interiéru hradu a zahájeny práce na výrobu dřevěné části mostní 
konstrukce spojující parkánové hradby pod Donjonem dle projektové dokumentace GIRSA AT.  
 
Správa SHZ Bečov se dlouhodobě  zaměřuje nejen na cíl, tedy na příkladnou památkovou obnovu a zpřístupnění hradu, ale 
také na samotný proces obnovy. V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat dne 14.12. od 10 hodin   na slavnostní  kácení 
stromů, ze kterých bude vyrobena konstrukce obnovovaného mostu na okružní historické komunikaci vedoucí přes relikty 
středového opevnění. Tato akce, kdy dochází k výjimečnému využití místních zdrojů a zapojení regionálních řemesel, je možná 
jen díky vzorovému pochopení dodavatelů Bankovní stavby a.s. – odšt ěpný závod PAMÁTKY a Lesní spole čnosti Be čov 
a.s.   
 
Těžba dřeva 
 
V minulosti se dřevo těžilo v zimních měsících, v době vegetačního klidu rostlin. Stromy v tomto období mají minimum mízy, 
proto ty ze zimní těžby obsahují méně vody než stromy z těžby letní. Díky tomuto faktu při vysychání pokáceného zimního 
dřeva nevznikají tak výrazné výsušné trhliny. Další výhodu je, že dřevo s minimem mízy nenapadá dřevokazný hmyz. O době 
kácení píše již římský architekt a teoretik Vitruvius ve svém díle Deset knih o architektuře. Další autoři například uvádějí, že dub 
pokácený na jaře podléhá červotoči, kazí se a puká. Staří autoři se dále shodují, že dřevo se má kácet za ubývajícího měsíce, 
tedy v době kdy měsíc netáhne vodu vzhůru.  
 
Pokácení dubu pro stavbu parkánového mostu 
 
Dne 14. 12. 2012 bude pokácen dub, z jehož kmene se zhotoví trám pro tesařskou konstrukci mostu na hradě Bečov. Touto 
akcí se chceme p řihlásit k tradici zimní t ěžby d řeva, kterou naši p ředci praktikovali po staletí. Na stavbu mostu bude 
použito dubové a modřínové dřevo, které má dobré mechanické vlastnosti a výborně odolává povětrnostním vlivům.  
 
Ukázky tradičního řemesla 
 
V rámci stavby parkánové lávky bude pro návštěvníky hradu v sezóně 2013 připraven program zaměřený na tradiční 
technologické postupy tesařského a truhlářského řemesla. Během stavby bude možné zhlédnout výrobu plátových spojů, 
používaných k spojení dvou trámů, dále pak výrobu profilovaného ozdobného zakončení trámu tzv. zhlaví trámu. O víkendech 
proběhnou 3 workshopy s ukázkami tesařské a truhlářské práce a požívaného nářadí. Návštěvníci si mimo jiné budou moci 
sami vyzkoušet, co taková práce obnáší. 
 
Zhotovitelé: Tesař Marek Žalud & Truhlář Josef Weis 
 
Kontakty a více informací: 
 

� Mgr. Tomáš Wizovský , kastelan@zamek-becov.cz, mob.  606 666 423  
                kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy 

� Jiří Dunovský , jiri.dunovsky@bankovnistavby.cz ,  mob. 602 276 571   
 vedoucí odštěpného závodu - BS PAMÁTKY, BANKOVNÍ STAVBY, a.s. 

� Josef Weis , mob. 732 825 674 
tesař, truhlář  

� Ing. Petr Kužvart ,, kuzvart@volny.cz, mob. 606 791 807  
        jednatel Lesní společnosti Bečov,  

 
Občerstvení na míst ě zajišt ěno. Prosíme o potvrzení ú časti na kastelan@zamek-becov.cz.  
 
Přílohy:  -      Přehled provedených prací Příkladné obnovy hradu Bečov za rok 2012 
              -      Mapa lokalizace akce s vyznačením parkováním 
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Přehled provedených prací P říkladné obnovy hradu Be čov za rok 2012  

• dokončení a převzetí záchranného a statického zajištění parkánových a hradebních zdí 
• doplnění projektové dokumentace mostní konstrukce spojující prostor parkánu, výběr zhotovitele,     
výroba nosných částí mostku bude zahájena ještě na sklonku roku 
•  práce na další etapě konzervace a obnovy vnějšího pláště hradu, zbývající část fasád hradu bude 
realizována po upřesnění finální podoby prostoru tzv. krčku až v rámci prací na této části 
• osazení restaurovaných oken a okenic, čímž do hradu spolu s dokončením střešního pláště 
z předchozích let  přestalo definitivně zatékat 
• pokračující měření nároží kaple (sledování stavu po záchranném zajištění z let 2010- 2011) 
• hrad Bečov se díky svému založení na exponovaném skalním výběžku nad ohybem řeky stal jedním 
z modelových památkových objektů, na kterém byly specializovanou firmou STRIX CHOMUTOV a.s. 
v pilotním projektu NEMOTON aplikovány analýzy a revize skalních masivů (projekt byl podpořen 
Ministerstvem průmyslu ČR) 

Vedle stavebních prací probíhala intenzivní p říprava dalších etap projektu obnovy: 

� byla realizována architektonická soutěž o návrh řešení záchrany a obnovy hradu Bečov a přilehlých 
objektů a vybrán vítěz  

� v lednu 2013 bude v Národním technickém muzeu v Praze otevřena výstava architektonických 
návrhů doplněná o historické projekty architektů z 19. a 20. století 

� v roce 2012 byla zahájena tvorba restaurátorského záměru interiéru hradu 
� v roce 2012  byl vybrán dodavatel  předstihového archeologického výzkumu ZIP o.p.s.  
� v roce 2012 byly podniknuty přípravy k doplnění ikonografického průzkumu maleb v hradní kapli 

Z organizačního hlediska se podařilo oficiálně ustavit koordinátora projektu. Tato funkce byla sloučena 
s funkcí kastelána, vedením zpřístupněné části areálu byla pověřena zástupkyně kastelána. V současné 
době se připravuje jmenování Technické rady projektu a veřejná zakázka na pozici externího technického 
dozoru investora. 

V letošním roce byla rovněž laická i odborná veřejnost zapojena do procesu obnovy a to realizací již 
druhého ročníku komentovaných prohlídek cyklu (Ne)tušené souvislosti. Velký ohlas sklidil program 
speciálně zaměřený pro vlastníky památek nazvaný Cesty labyrintem péče o památku. Pokračovaly též 
seminární přednášky a ukázky prací pro studenty ČVUT a pracovníky odborné i výkonné památkové péče. 

 

Více informací o projektu a aktuálním dění na nově otevřeném webu 
 

www.castlebecov.eu 
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           ... tak to je on 


