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29. června 2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Měsíce květen a červen v Bečově nad Teplou – zámek navštívily stovky dětí 

 

V tradičních „výletních“ měsících před koncem školní výuky zavítalo do Bečova nad Teplou velké množství 

dětských návštěvníků, kteří byli lákáni zejména nabídkou vzdělávacích programů  SHZ Bečov a v letošním roce také ve 

větší míře nabídkou programů v Bečovské botanické zahradě.  

 

Státní hrad a zámek Bečov v současnosti trvale provozuje dvě návštěvnické trasy (I. okruh Relikviář sv. Maura 
a II. okruh Zámecké interiéry), které však nabízí alternativu běžného a poté i speciálního dětského výkladu podaného 
formou lektorského programu. Právě tyto speciální - nejmenším návštěvníkům přizpůsobené prohlídky - se 
v posledních letech těší zvýšenému zájmu zejména školních skupin i rodin s dětmi. Program Relikviář pro každého 
určený především žákům prvního stupně základních škol funguje již od roku 2011 a umožňuje účastníkům se doslova 
dotknout historie a to pomocí práce s dotykovým modelem relikviáře sv. Maura ve velikosti 1:1. Druhý z nabízených 
produktů s názvem Procházka minulostí je určen předškolním dětem od tří let věku a do nabídky SHZ Bečov byl 
zařazen teprve v loňské sezoně. Námětově vychází ze speciálního dětského knižního průvodce po Bečově a jeho 
okolí, který nese název Pohádka o bečovském dávnosnění. Ačkoli je tento program v nabídce teprve druhou sezonu, 
zájem o jeho absolvování je obrovský, zejména v exponovaných měsících květnu a červnu.  

Správa SHZ Bečov zaznamenala nárůst poptávky po speciálních programech a to v řádu téměř 40 % oproti 
návštěvnosti ve stejném období roku 2014 a ještě více v porovnání s přecházejícími sezonami, kdy byl v nabídce 
zahrnut pouze jeden prohlídkový okruh pro nejmenší. Celkem navštívilo expozice zámku na speciálních programech 
v průběhu měsíců května a června tohoto roku 1 196 dětí, spolu s dospělými doprovody to poté činilo celkových 
1 327 návštěvníků. Mimo těchto již stabilních součástí ceníku SHZ Bečov jsou dle možností nabízeny i další programy 
zaměřené na školní mládež jako byly například Historie pod povrchem (speciální archeologické prohlídky), 
Dobrodružství stavební historie (poznávání tajemství středověkého hradu), Tesařský workshop, apod.  

Na dětské návštěvníky nezapomíná SHZ Bečov ani v průběhu letních prázdnin, kdy budou lektorské programy 
vypisovány v pravidelných časech 11.15 - Procházka minulostí a 15.15 - Relikviář pro každého. Rezervační formulář 
pro tyto prohlídky je možné nalézt na stránkách www.zamek-becov.cz. Mimo to se mohou děti těšit na cvičnou 
archeologickou lokalitu / pískoviště přímo na nádvoří, možnost zapůjčení kostýmu, dětský koutek v prostoru denní 
místnosti návštěvníků a na další zábavu a poučení přímo v zámeckých expozicích.  

Z dalších kulturních akcí, které budou v Bečově v průběhu letních prázdnin realizovány je nutné zminit dvě 
výstavy –  „Velká hradozámecká inventura” shrnující 25 let obnovy významné památky a „Památky nás baví” 
prezentující výstupy regionálních edukačních center na památkových objektech napříč Českou republikou. 
Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční Bečovské slavnosti (17. - 19.7.)  a v září (12.9.) pak na svatební festival Svatba 
jako z pohádky nebo Kovářské sympozium. Sezonu zakončí připomenutí výročí 30 let od vypátrání relikviáře               
sv. Maura na počátku listopadu.  
 

Více informací a kontakty: 
 
Alena Švehlová, vedoucí návštěvnického provozu  
+420 725 712 362, info@zamek-becov.cz 
www.zamek-becov.cz 
 
Tomáš Wizovský, kastelán 
+420 606 666 423, wizovsky.tomas@npu.cz 
www.zamek-becov.cz   www.castlebecov.eu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy – fotografie z programů Relikviář pro každého a Procházka minulostí 

   



 

 

Všechny fotografie pocházejí z fotoarchivu správy SHZ Bečov, při použití prosíme citovat ve formě – Zdroj: Fototéka NPÚ 


