TISKOVÁ ZPRÁVA
Fakultní památkový objekt: Bečov a pražská Pedagogická
fakulta uzavřely spolupráci
Praha, 29. 5. 2013
Dne 29. května 2013 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Národním
památkovým ústavem a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. Jejím
účelem je potvrzení a prohloubení dosavadní spolupráce, na jejímž základě získává
Státní hrad a zámek Bečov status Fakultního památkového objektu.
„Jsem velmi ráda, že dosavadní spolupráce jedné z námi spravovaných památek s Katedrou
dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK vyústila do memoranda, které jsme s paní
děkankou doc. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc. dnes podepsaly. Dlouhodobě rozvíjená výuka
studentů na Bečově, v prostředí autentické památky, bude nadále pokračovat pod naší
záštitou,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naďa Goryczková.
„Mezi výsledky naší dosavadní součinnosti, která byla zahájena při realizaci projektu
Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů, bych rád jmenoval například
interaktivní prohlídky hradu zaměřené na stavební historii či prohlídky pro zrakově postižené
a dětské návštěvníky s haptickým modelem relikviáře sv. Maura. Od roku 2010 je postupně
uplatňujeme v naší edukační nabídce,“ dodává kastelán, garant spolupráce za SHZ Bečov
Mgr. Tomáš Wizovský.
„SHZ Bečov a Pedagogická fakulta UK ve svém záměru navazují na společné aktivity,
rozvíjené od roku 2008, kdy naši studenti a pedagogové získali poprvé možnost připravit a
realizovat vzdělávací programy v unikátním prostředí středověkého hradu. Ukázalo se, že jde
o skvělou příležitost, jak propojit památkovou péči s přípravou budoucích učitelů,“ uvádí
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty
UK.
„Aktuálně jsme na Bečově realizovali čtyřdenní praktická cvičení z úvodu do
dějepisu,“ informuje vedoucí kurzu Mgr. Robert Skopek. „Studenti 1. ročníku si zde po roční
převážně teoretické přípravě vyzkoušeli řadu dovedností z oblasti pomocných věd
historických, například heraldiky, numismatiky či ikonografie. Na závěr kurzu studenti
absolvovali samostatný badatelský úkol. S pomocí pramenů, odborné literatury a pozorování
v terénu připravili výklad o historickém vývoji určité lokality. Postup jejich práce i závěry pak
komentovali a doplnili místní odborníci,“ doplňuje Skopek.
„Je třeba dodat, že Bečovská praktika byla v letošním roce uskutečněna v tomto
rozsahu poprvé. Jedná se o pilotní verzi jednoho z edukačních programů, které vznikají v
rámci právě probíhajícího projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace
jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, na němž se podílí jak
Pedagogická fakulta UK, tak NPÚ,“ upřesňuje garantka spolupráce za Pedagogickou fakultu
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Areál SHZ Bečov v současné době stojí před památkovou a stavební obnovou hradu a
přilehlých budov. Projekt konzervace a prezentace, který klade velký důraz na vzdělávací
aspekt hradu Bečov a za jehož návrh byli autoři, včetně správy hradu a zámku, ohodnoceni
významným oceněním Europa Nostra, počítá mimo jiné se zřízením kvalitního zázemí pro
Národní památkový ústav, tiskový referát, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P. O. BOX 84
Tel: (+420) 257 010 207, mobil: (+420) 724 511 225, e-mail: roubickova.dita@up.npu.cz; tiskové zprávy:
http://www.npu.cz/npu/tiskzpr/

edukační aktivity, které umožní jejich další rozvoj. Podrobné aktuální informace k projektu
příkladné obnovy hradu Bečov a k edukacím jsou dostupné na webu
www.castlebecov.eu

Státní hrad a zámek Bečov
Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým hradem pánů z Oseka
z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberků z 18.
století unikátní architektonický celek. V roce 1985 byl pod podlahou hradní kaple za dramatických okolností
objeven relikviář sv. Maura – mimořádná románská zlatnická památka z počátku 13. století, kterou odborníci
řadí svým významem hned za české korunovační klenoty. Právě relikviáři sv. Maura a jeho náročné
restaurátorské záchraně je věnována expozice v prostorách zámku. Do roku 2015 je plánováno zpřístupnění také
prostor výjimečně autentického, středověkého horního hradu, včetně jeho okolí.
Hrad a zámek Bečov v deseti datech:
první polovina 14. století založení hradu; 1701-1713 výstavba barokního zámku; 2. pol. 19. století
reprezentativní vévodské sídlo rodu Beaufort – Spontin; 1985 objevení relikviáře sv. Maura; 1996 zpřístupnění
zámku; 2010 mezinárodní ocenění European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards; 2011
zahájení stavební a památkové obnovy hradu z prostředků SMVS MK ČR; 2012 vznik edukativního centra;
2013 statut fakultního hradu

Národní památkový ústav a památky v jeho správě
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Vedle své role odborné
složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než
stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je 7
zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek
Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a
Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Národní
památkový ústav v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o cca tři čtvrtě miliónu sbírkových
předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky.
Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné
nebo částečné správě Národního památkového ústavu jsou významné klášterní areály např. Plasy, Kladruby u
Stříbra nebo Doksany. Nedílnou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje
památky lidové architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny Zubrnice,Vysočina a Příkazy), ale do nedávna
i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ
spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě - Důl Michal. Další podrobnosti o instituci na www.npu.cz.

Kontakty:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, tel. 608 762 515, hana.havlujova@pedf.cuni.cz
Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy, 353 999 394,
606 666 423, kastelan@zamek-becov.cz
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Kurz Dobrodružství stavební historie pod vedením
Mgr. Tomáše Wizovského, kastelána SHZ Bečov
a Mgr. Petra Sokola, specialisty z ÚOP v Plzni
– kabinetní příprava

Zámecká knihovna – přednáška PhDr. Petra Maška,
vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního
muzea

Kurz Dobrodružství stavební historie pod vedením
Mgr. Tomáše Wizovského, kastelána SHZ Bečov
a Mgr. Petra Sokola, specialisty z ÚOP v Plzni
– interaktivní prohlídka hradu Bečov

Prezentace skupinové práce na téma Židovská komunita
v Bečově nad Teplou za účasti odborníka z Muzea
Karlovy Vary Mgr. Lukáše Svobody

Prezentace skupinové práce na téma Šibeniční vrch
Prezentace skupinové práce na téma Botanická zahrada
za účasti specialisty z ÚOP v Plzni Mgr. Petra Sokola
v Bečově nad Teplou za účasti odborníků z 23/02 ZO
ČSOP BERKUT Ing. Jiřího Šindeláře a Ing. Naděždy
Sochorové
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Hrad Bečov, probíhající rekonstrukce parkánových hradeb a obnova mostu

Letecký pohled na město Bečov nad Teplou s areálem Státního hradu a zámku Bečov
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