
Státní hrad a zámek Bečov – 25 let obnovy mimořádné památky

Celkově je možné náklady na průzkumy, projekty a obnovu areálu a jeho  
vybavení v letech 1990 – 2015 vyčíslit na částku rovnající se téměř 100 mil. Kč. 
Do roku 2017 je alokováno dalších 65 mil. Kč k dokončení památkové obnovy 
hradu a přilehlých objektů.     

Během postupné rekonstrukce areálu a jeho vybavení bylo nejvíce finančních 
prostředků vloženo do průzkumů a stavební a památkové obnovy unikátního 
středověkého hradu, jehož projekt Konzervace a prezentace obdržel v roce 2010 
prestižní ocenění Evropské unie EUROPA NOSTRA. V současné době probíhá re-
konstrukce hradu a přilehlých objektů pro budoucí prezentaci památkové péče 
formou vzdělávacích programů, která je financována z programu SMVS MK ČR 
v celkové hodnotě 94,5 mil. Kč. Další významnou investiční akci představovalo 
v průběhu 90. let 20. století samotné zpřístupnění dolního zámku a rovněž  
restaurování a prezentace relikviáře sv. Maura. Tento dlouhý proces záchrany  
jedinečné zlatnické památky, na kterém se podílelo množství předních expertů, 
byl v celkovém součtu nákladů vyčíslen na 12 mil. Kč a představuje tak jednu 
z největších akcí restaurování v rámci státní památkové péče. Mimo historicky 
nejvýznamnějších objektů v areálu docházelo postupně také k odstraňování 
do té doby neřešených havárií a k rehabilitaci menších staveb včetně hledání  
jejich nejvhodnějšího využití. Jednalo například o vybudování depozitáře v pro-
storu tzv. Úřednického domu, zřízení návštěvnického centra s ubytováním ve 
Vstupním objektu či znovuvystavění zaniklého Domu zahradníka, kde je dnes 
umístěna nádrž jako součást protipožárního systému chránícího celý areál.

Areál státního hradu a zámku Bečov (dále jen SHZ Bečov) je v majetku stát-
ní památkové péče od roku 1969, k jeho částečnému zpřístupnění však došlo 
z geopolitických důvodů až v roce 1996. Tehdy otevřený dolní zámek je také 
v současnosti jedinou budovou s trvale zpřístupněnými návštěvnickými okruhy 
v areálu, který jinak stále prochází systematickou rekonstrukcí. Celkem se v are-
álu o rozloze 3,536 ha nachází 11 budov, další stavby (most, terasy, ohradní 
zdi) a v neposlední řadě zámecké zahrady a hradní park. Veškerou správu  
zajišťuje 13 stálých zaměstnanců. V rámci dolního zámku jsou zpřístupněny dvě 
návštěvnické trasy, na nichž jsou v současné době realizovány 4 varianty pro-
hlídek (s výkladem pro dospělé i dětské návštěvníky). Celkově expozice zámku 
od jeho zpřístupnění v roce 1996 až ke konci roku 2014 zhlédlo 881 555  
návštěvníků.

Fotografie prezentují stav areálu v roce 1981 (vlevo a nahoře) a v roce 2015 (dole).
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