TISKOVÁ ZPRÁVA
Hrad Bečov – dokončení a kolaudace obnovené mostní konstrukce
Bečov nad Teplou, 10. 10. 2013
Po několika letech intenzivního úsilí zaměřeného převážně na řešení stavebně-technických havárií,
došlo v letošním roce také na zahájení prací obnovujících některé záměrně zničené či zaniklé
konstrukce původního vybavení hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. První z těchto prácí je
obnova dřevené lávky na západním parkánu.
Strukturované informace k akci:
Název akce: „SHZ Bečov n. T – obnova lávky na západním parkánu“
Předání staveniště: 16.11.2012
Ukončení prací: k 31.5.2013 a dne 27.6.2013 byl podepsán přejímací protokol.
Projektová dokumentace: GIRSA AT
Parametry: světlost mezi kamennými opěrami 9,41 m, volná šířka mostovky 1,5 m,
konstrukce z ocelových rámů UPE270, které nesou příčníky a podélníky z
dubového dřeva. Zábradlí tvořeno systémem sloupků a vzpěr z modřínových
hranolů.
Pořizovací náklady : 1.273.340,- Kč vč. DPH
Zhotovitel: Bankovní stavby a.s. – odštěpný závod PAMÁTKY
Kolaudace: závěrečná kontrolní prohlídka se uskutečnila dne 19.9.2013, kolaudační souhlas stavby
Magistrátu města Karlovy Vary vydán dne 20.9. 2013.
Stavba parkánové lávky pro pěší proběhla v rámci projektu „SHZ Bečov - Příkladná obnova hradu a
přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“, i.č. SMVS:
134V112000027“. Dřevo z místních zdrojů na zhotovení lávky bylo získáno díky vzorovému pochopení
dodavatelů v rámci akce „Obnovení tradice zimní těžby“ /více viz http://www.castlebecov.eu/procesobnovy/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-rok-2012/. Proces výroby od rozměření, přes ruční tesání,
vytváření spojové konstrukce až po vlastní osazení mostu na místo mohla veřejnost aktivně sledovat
v rámci vzdělávacího programu interaktivních řemeslných dílen zaměřených na tesařství /více viz
http://www.castlebecov.eu/proces-obnovy/. První běžní návštěvníci se dostanou na most po vybudování
okružní komunikace a zpřístupnění hradu pravděpodobně v sezonách 2015 či 2016.
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