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Mimo�ádná st�edov�ká památka st�edoevropského významu – hrad Be�ov – nominována do sout�že 
Evropské unie.

„Hrad Be�ov – konzervace a prezentace“ – uzáv�rka sout�že 1.10. 2009

Hrad Be�ov, je vizuáln� dominantní, avšak zatím nevyužívaný soubor vysoce autentických staveb st�edov�kého 
založení. Vzácná památka je sou�ástí rozsáhlého, historicky unikátního, stylov� mimo�ádn� rozmanitého a 
architektonicky �lenitého památkov� chrán�ného areálu, jedné z vysoce p�itažlivých památek na území západních 
�ech. Gotický hrad tvo�í monumentální hmotové seskupení kaplové v�že, starobylého donjonu a spojovacího k�ídla. 
Zástavba hradu, založeného p�ed polovinou 14. století a ur�ovaná t�emi základními st�edov�kými stavebními etapami 
nar�stajícího feudálního sídla, pozbyla v dob� t�icetileté války svoji reprezentativní funkci. Hrad je zachován ve vysoce 
autentické podob� a je dlouhá léta bez využití. Práv� pro pojetí památkové  konzervace a revitalizace výše uvedené 
�ásti areálu je hrad Be�ov nominován do této prestižní mezinárodní sout�že.  

Národní  památkový ústav, ateliér Girsa AT, �VUT a další spolupracovníci p�ipravili náro�né podklady 
pro p�ihlášení projektu „Hrad Be�ov – konzervace a prezentace“ do prestižní mezinárodní sout�že o 
Cenu Evropské Unie/Europa Nostra 2009, v kategorii projektová koncep�ní dokumentace. Jedná se o 
materiál, který podle pravidel sout�že podrobn� popisuje a p�edepsaným zp�sobem dokládá 
koncepci a �ešení projektu konzervace autentického st�edov�kého hradu (v�etn� specifikace 
pr�zkum� typu stavebn� historického, dendrochronologie, archeologie, restaurátorského a 
materiálového pr�zkumu apod.) a který se zárove� zabývá koncepcí prezentace hradu. P�ihláška 
v anglickém jazyce obsahuje 118 stran odborného textu, 90 vysoce kvalitních fotografií, 19 obrázk� a 
ikonografií a 23 p�dorysných situací, plánk� a graf�. Jedná se o historicky první shrnutí výjime�ných 
výsledk� odborných pr�zkum�, expertíz a poznání jak minulých, tak posledních let.  P�ihlášený 
projekt „Hrad Be�ov – konzervace a prezentace“ je podle našeho mín�ní - vzhledem k jednozna�n�
inovativnímu p�ístupu k danému úkolu - velmi nad�jný. Jsme p�esv�d�eni, že bude kvalitn�
reprezentovat �eskou republiku a Karlovarský kraj v oboru  památkové pé�e, v sout�ži, která svým 
významem p�edstavuje „památká�skou olympiádu“. Záštitu i finan�ní podporu této aktivity poskytli 
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a d�kan Fakulty stavební �eského vysokého 
u�ení technického prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc. Projekt do sout�že byl zapsán prost�ednictvím  
prezidenta �eského národního komitétu ICOMOS doc. Phdr. Josefa Štulce. 

Sou�ástí prezentace hradu je nejen koncepce konzervace st�edov�ké památky, ale i takové využití památky, kterým 
dojde k zhodnocení procesu konzervace a k vyt�žení maxima pozitivních aktivit v široce pojatém výchovném procesu 
a to již v pr�b�hu realizace projektu. Po�ítá se s využitím hradu pro interaktivní a edukativní programy, v�etn� využití 
pro vzd�lávací proces všech typ�  škol a odborných institucí (nap�. pracovní dílny a seminá�e stavebn� historických 
pr�zkum� v autentických prostorách hradu, zadávání díl�ích studijních úkol� pro studenty modulu památkové pé�e 
apod.). Již nyní je  p�ipravován v rámci institucionálního výzkumu vzd�lávací program Be�ov – cesta do st�edov�ku 
aneb dobrodružství stavební historie /více na www.castlebecov.eu./ 

Cílem p�ihlašovaného projektu z dílny GIRSA AT je konzervace a prezentace p�ímo v procesu šetrné, postupné 
konzervace mimo�ádn� vzácného a autentického hradu umožnit široké odborné i laické ve�ejnosti nahlédnout, �íst 
nebo up�es�ovat „vizuáln� otev�enou stavební strukturu“ hradu. Takový zp�sob revitalizace umožní získat hlubší 
znalosti a pov�domí o stavební historii, o metodách identifikace stavebn� historického vývoje bez použití destruktivních 
metod (pouze �tením otev�ené knihy objektu), o osv�d�ených postupech konzervace a inovativních možnostech 
prezentace historické stavby. Využití atraktivního procesu poznávání a záchrany památky má za cíl nejen zviditelnit 
proces záchrany autentické památky p�im��enými prost�edky, ale i probuzení �i prohloubení zájmu o kulturní d�dictví, 
p�írodní rámec a místo. To vše chápané jako neodd�litelné sou�ásti životního a kulturního prost�edí Evropy.  

Správa státního hradu a zámku Be�ov v��í, že popisované aktivity zvyšují potenciál a atraktivitu nabídky pro 
návšt�vníky regionu, v podmínkách �eské republiky zcela ojedin�lou, svébytnou prezenta�ní p�íležitostí. Revitalizace 
významn� p�ispívá k maximálnímu vyt�žení samotného procesu konzervace pro posílení širšího poznání a 
vzd�lanostní úrovn� co nejširšího okruhu návšt�vník�.  
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