
SHZ Bečov – objevy 
Nejrůznější průzkumy tvoří nedílnou součást správy památkového objektu, protože jen díky nim je možné postupně odhalovat infor-
mace o tom, jakým způsobem bylo dané sídlo v minulosti využíváno. V rámci správy SHZ Bečov byly v uplynulých 13 letech provedeny 
doslova desítky aktuálních průzkumů, z nichž nejvýznamnější jsou ty stavebně-historické, archivní, epigrafické, archeologické, restau-
rátorské, statické, mykologické, či dendrologické. Pořízení průzkumů předchází každé velké investiční akci a velmi často je jejich vý-
sledkem i nečekaný objev, jak např. potvrdil archeologický průzkum v Pluhovských domech, kde byla nalezena téměř kompletní kostra 
dokládající nezvyklý pohřeb v neanatomické poloze těla. Dalším ukázkou může být dohledávání předmětů rozvezených v 50. letech 20. 
století. V posledních letech se podařilo mimo jiné archivními materiály zmapovat příběh bečovského diadému vyrobeného z platiny  
a diamantů, který se formou svozů dostal do mobiliárního fondu zámku Kozel nedaleko Plzně.

K zajímavým objevům dochází i při běžném provozu objektu - v roce 2008 bylo při rutinní 
práci na očištění intarzované truhly ve schráně na jejím víku objeveno několik desítek  
písemností a dalších drobností patřících rodině Beaufort-Spontin. V roce 2009 byly přírustky 
prezentovány na výstavě v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Velmi cenným nále-
zem je rovněž sbírka archivních vín a koňaků, jejíž hlavní část byla vypátrána spolu s relikvi-
ářem sv. Maura v roce 1985, dalších několik lahví bylo poté nalezeno v roce 2011 v rámci 
archeologických průzkumů na středověkých hradních parkánech.  Dalším příkladem může 
být část mineralogické sbírky rodiny Beaufort-Spontin, která byla identifikována po velkém 
úklidu v místě svého provizorního uložení v donjonu středověkého hradu.  

V roce 2012 byla v prostoru dolního zámku realizována výstava „Příběh stolu aneb odhalené souvislosti“, která návštěvníkům prezentovala ojedinělý soubor skládající se z psa-
cího stolu, křesla a kalamáře vzniklý ve 30. letech 20. století. Tyto předměty, které se do bečovského mobilárního fondu dostaly shodou okolností v době, kdy byl areál v 50. - 60. 
letech 20. století ve vlastnictví Památníku národního písemnictví, byly mylně spojené s historií tzv. Mnichovské dohody, či se sídlem zastupujícího říšského prorektora Reinharda 
Heidricha. Až na základě výstupů práce badatelů Jiřího Kuchaře a Lubomíra Mazucha se podařilo prokázat, že se jedná o soubor vytvořený jako osobní dar pro Adolfa Hitlera dle 
návrhu architekta Woldermara Brinckmanna. Ten tímto způsobem říšskému kancléři děkoval za své jmenování profesorem. Výstava prezentovala zajímavý příběh toho, jak se 
během několika málo let může ztratit povědomí o historii předmětu a je na obornících, aby opět objevili původní souvislosti jeho vzniku. 

Fotografie v horní řadě dokládají nález korespondence objevené v tajné schráně ve víku intarzované truhly, fotografie dole výstavu „Příběh stolu“ z roku 2012, podobu výstavních 
panelů a instalace výstavy včetně replik dnes ztracených historických součástí souboru.

Fotografie nahoře dokládají archeologické 
průzkumy provedené v letech 2003 – 2011 
včetně nálezu kompletní kostry, depotu mincí 
a rekonstrukce nalezené původní hradní brány. 
Fotografie vlevo dokládají nález části sbírky 
archivních vín, její uložení a původní ozna-
čené vín z doby před II. světovou válkou. Fo-
tografie vpravo zachycuje očišťování určené 
mineralogické sbírky v roce 2012.
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