
SHZ Bečov – lidé a příběhy 
Památkové objekty, SHZ Bečov nevyjímaje, jsou místa, kde se odehrály desítky lidských příběhů od běžných životních událostí v rodinách majitelů i jejich personálu,  jako bylo 
narození, sňatky a úmrtí,  až po události, které měnily dějiny. Každá epocha se do historie bečovského sídla zapsala výraznými příběhy. V poslední době z nich však výrazně  
vystupuje zejména ten spojený s vypátráním relikviáře sv. Maura v listopadu roku 1985. Jeho nalezení bylo možné jen díky shodě okolností a díky osobám, které do jeho průběhu 
výrazně vstoupily – kriminalista František Maryška, americký obchodník Danny Douglas, či bývalý kastelán Karel Macek. Protože správa hradu a zámku chce poskytnout  
návštěvníkům možnost nazírat tento jedinečný „hon za pokladem“ očima jednotlivých přímých aktérů a nechat je tak utvořit si vlastní představu o průběhu pátrání, došlo v mi-
nulosti k několika správou SHZ Bečov zorganizovaným setkáním protagonistů příběhu. Stalo se tak například v rámci Mezinárodního festivalu storytellingu, který byl v Bečově 
uspořádán v dubnu roku 2013 pro dvě desítky účastníků z celé Evropské unie. V roce 2010 poté návštěvníky lákaly speciální prohlídky vedené současným kastelánem a kastelá-
nem pracujícím zde v průběhu 70. a 80. let 20. století, které byly také zaměřeny zejména na relikviář sv. Maura a jeho vypátrání.  Rovněž v budoucí instalaci expozice relikviáře 
sv. Maura, která bude zpřístupněna v prostoru tzv. Pluhovských domů, bude kladen důraz na vzpomínky těchto pamětníků historické události.

Mezi další způsoby, jak uchopit příběhy be-
čovského sídla a pracovat s nimi, patřil pro-
jekt s názvem „Škola na zámku“ realizovaný 
Regionálním edukačním centrem Bečov.  
V jeho rámci došlo na aplikaci metody tzv. oral 
history s cílem poznat blíže etapu bečovské 
historie, kde hrad a zámek byly již v majetku 
státu, nicméně byly využívány utilitárně, na-
příklad jako budova základní školy. Projektu se 
účastnili také žáci druhého stupně současné 
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, kteří zpovídali teh-
dejší žáky školy, navštívili archivy a na konci 
projektu s pomocí koordinátorky regionální-
ho centra připravili brožuru shrnující získané 
poznatky. Dalším výstupem jejich práce byla 
také výstava, která byla v roce 2014 prezen-
tována v  zámeckých zahradách a v následují-
cím školním roce v prostorách základní školy  
Bečov. 
Kromě mezigeneračních setkávání se Bečov 
stal v posledních letech rovněž místem setká-
vání různých národů, které sem přijíždějí pre-
zentovat svou kulturu a zvyky v rámci Karlo-
varského folklórního festivalu. Tato setkání 
přinášejí vždy zajímavým přesah a umožňují 
rozšiřovat povědomí o Bečově nad Teplou i za 
hranicemi.
Součástí bečovské historie je v posledních 
dvou staletích rovněž spojení s Belgií, zejména 
s městem Florennes, které bylo původním  
domovem relikviáře sv. Maura. Díky občan-
ským aktivitám se v obou městech podařilo 
vytvořit komunitu lidí, kteří se vzájemně se-
tkávají a dohromady objevují svoji společnou 
kulturní identitu. V posledních letech proběhla 
dvě setkání v Belgii a tři v Bečově nad Teplou, 
přičemž to poslední se uskutečnilo u příleži-
tosti konference „Sedmé století Bečova“ v září 
roku 2014. O rok dříve byla dokonce signována 
partnerská smlouva mezi oběma městy a bylo 
tak oficiálně navázáno na neformální aktivity 
kulturní výměny z předcházejících let. 

Fotografie vlevo pochází z materiálů spojených s projek-
tem Škola na zámku realizovaným  v roce 2014, fotogra-
fie vpravo nahoře byla pořízena v roce 2009 v průběhu 
vystoupení v rámci Karlovarského folklórního festivalu, 
fotografie vpravo uprostřed poté v rámci stejné akce 
v roce 2013. Spodní fotografie vpravo dokládá histo-
ricky první návštěvu hlavy státu na SHZ Bečov v lednu 
roku 2014.  Snímky ve spodní řadě od leva dokumentují 
konferenci k 615 letům města Bečov nad Teplou v roce 
2014, podpis partnerské smlouvy s městem Florennes 
na bečovské radnici v roce 2013 a cestu do Florennes  
a Namuru u příležitosti pořádání společné výstavy před-
mětů ze sbírek rodiny Beaufort-Spontin rovněž v roce 
2013. 

Fotografie vlevo a vpravo byly pořízeny u příležitosti konání akce Mezinárodní festival storytellingu v roce 2013, fotografie uprostřed pochází z průběhu jedné ze speciálních 
prohlídek s kastelány v roce 2010.

www.zamek-becov.cz         www.castle-becov.eu         http://prodeti.zamek-becov.cz         https://cs-cz.facebook.com/BecovOziveny


