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5. listopadu 2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Oslavy 30. výročí vypátrání relikviáře svatého Maura gradují 

 Dne 5. listopadu uběhlo přesně 30 let od vypátrání druhé nejcennější památky v České republice, relikviáře 
svatého Maura. Správa SHZ Bečov si tuto  událost ve spolupráci s Českou televizí připomenula v neděli 1. listopadu 
během speciálního programu pojatého jako osobitý filmový festival věnovaný této významné románské památce. 

 V prostředí tvz. Pluhovských domů, prozatím nepřístupné části areálu,  proběhl filmový festival zaměřený na 
filmy s tématikou relikviáře svatého Maura. Promítání jednotlivých snímků doplnila setkání s osobnostmi, které se 
významně zapsaly do novodobých dějin relikviáře. Mezi jinými vystoupil Karel Macek, kastelán působící na Bečově 
v době nálezu reklikviáře, Andrej Šumbera, restaurátor relikviáře či Zora Cejnková, režisérka snímku Hon na svatého 
Maura. Na oslavy dorazili vrcholní zástupci spolupracujících organizací Policie ČR, Kriminalistického ústavu, 
Policejního muzea, Národního technického muzea, Karlovarského kraje a další. 

Filmové projekce byly záměrně umístěny do prostoru 
Pluhovských domů. Po jejich rekonstrukci do nich bude relikviář 
svatého Maura přemístěn a vznikne zde unikátní muzeum s novou 
stálou expozicí věnovanou této památce. Kromě filmového 
programu souběžně probíhaly komentované prohlídky této budovy 
s důrazem na představení vítězného návrhu na novou expozici studia 
SGL Projekt, s.r.o.  Během celého dne mohl každý, kdo do Bečova 
zavítal, nahlédnout do běžně uzavřené hradní kaple či navštívit 
stávající trezorovou místnost s relikviářem. Na oslavy do Bečova 
zavítalo téměř 1000 návštěvníků. 

 V úterý 3. listopadu pak byla ve vstupní hale hlavní budovy 
Krajské knihovny Karlovy Vary slavnostně zahájena výstava „30 let 
od vypátrání relikviáře sv. Maura aneb Minulost a budoucnost 
významné románské památky“. Výstava představuje všechny 
výtvarné soutěžní návrhy na budoucí expozici s relikviářem svatého 
Maura a popisuje příběh písemných pramenů, které výrazně ovlivnily 
pátrání po relikviáři. Zájemci mají možnost volně přístupnou výstavu 
navštívit až do 26. listopadu 2015. 

 Poslední letošní akcí  je výstava fotografií relikviáře sv. 

Maura od Ladislava Pouzara, která se koná od 24. listopadu do 31. 

prosince 2015 ve fotogalerii Městského divadla v Českém Krumlově. 

Relikviář je možné si prohlédnout v režimu mimořádných prohlídek prakticky celoročně, více informací 

na www.zamek-becov.cz či u vstupu do zámku.

http://www.zamek-becov.cz/


Více informací a kontakty: 
 
Andrea Grecmanová, zástupce kastelána  
+420 773 070 940, grecmanova.andrea@npu.cz 
www.zamek-becov.cz 
 
Tomáš Wizovský, kastelán 
+420 606 666 423, wizovsky.tomas@npu.cz 
www.zamek-becov.cz   www.castlebecov.eu 
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