
SHZ Bečov – nový život 
Správa SHZ Bečov mimořádné zpřístupňuje i místa, která prochází stavební a památkovou rehabilitací  
a návštěvníci se tak mohou stát součástí bečovské historie a procesu obnovy. Tímto způsobem byl pravi-
delně zpřístupňován prostor hradu a jeho nádvoří, či například hradní park a prohlídky se tak tematicky  
zaměřovaly na stavební historii, archeologii, či dendrologii. Z nejvýznamnějších projektů je nutné zmínit 
prohlídky Dobrodružství vápna a písku z cyklu (Ne)Tušené souvislosti, které jsou připravovány od roku 2011  
ve spolupráci s Technologickou laboratoří Generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Pravidelně 
jsou rovněž prezentovány zajímavé předměty z mobiliárního fondu, které nejsou součástí stále expozice. 
Vhodné způsoby prezentace kulturních hodnot veřejnosti byly hledány zejména formou vědecko-výzkum-
ných projektů v rámci projektu „Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památ-
kového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím - Prezentace NKP 
Bečov formou vzdělávacích programů“. Tento vědecko-výzkumný záměr realizovaný v letech 2005 – 2011 
s celkovými náklady 829 tis. Kč přinesl mimo jiné přesné vydefinování způsobu prezentace bečovského hra-
du, který byl oceněn spolu s postupem konzervace cenou EUROPA NOSTRA. V letech 2013 a 2015 navázaly 
další dva vědecko-výzkumné úkoly zaměřené na poznání historie rodiny Beaufort-Spontin a jejích aktivit 
na Bečově s ohledem na plánovanou reinstalaci dolního zámku, či zapojení se do výzkumného projektu  
na vzdělávání v rámci programu NAKI.  

S pomocí dotykového modelu relikviáře sv. Maura je možné 
se na Bečově doslova dotknout historie. Lektorský program 
určený v několika modulech zrakově handicapovaným, dě-
tem, či seniorům umožnuje detailní seznámení s národní kul-
turní památkou nejen na půdě bečovského zámku, ale také 
na mnoha dalších místech republiky. Vznik dotykového mo-
delu byl umožněn na přelomu let 2010 a 2011 díky spolupráci 
mezi studenty SRG Přírodní školy o.p.s, kteří byli iniciátory 
projektu, správou SHZ Bečov a Vězeňskou službou ČR Věznicí 
v Horním Slavkově, kde byl model vyroben.  

Fotografie nahoře odleva doprava představují ukázku interaktivní prohlídky hradu z roku 2013, mimořád-
nou prohlídku věnovanou obnově hradního parku v roce 2014 a prohlídku Historie pod povrchem z roku 
2013. Fotografie dole prezentují práci s dotykovým modelem relikviáře sv. Maura během výjezdu do města 
Písku v roce 2014, pracovní list k programu a lektorský program na výstavě Hrady a zámky objevované  
a opěvované v Jízdárně Pražského hradu v roce 2015. 

K intenzivnímu seznámení se se způsobem života před mnoha staletími, či s prací specializovaných odborníků se mohou návštěvníci dostat během programů a workshopů 
připravovaných Regionálním edukačním centrem vzniklým v rámci projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče 
o kulturní dědictví České republiky“ v roce 2012. Centrum se kromě jiného podílí i na přípravě pravidelných týden trvajících „Bečovských praktik“ pro studenty Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. SHZ Bečov se také mimo jiné díky realizaci těchto aktivit stal v roce 2013 Fakultním památkovým objektem Univerzity Karlovy. Díky regio- 
nálnímu edukačnímu centru byly do Bečova pořízeny mimo jiné i některé edukační pomůcky jako například modely kleneb, archeoboxy, historické kostýmy reprezentující 
jednotlivá období, repliky stolovacího náčiní a mnohé další.  

Fotografie v horní řadě odleva představují pro-
gram Těžký život rytíře v rámci oslav Meziná-
rodního dne dětí v roce 2014, ukázku některých 
pomůcek pro edukace, dále program Bečov-
ských praktik v terénu na židovském hřbitově 
v Bečově nad Teplou v roce 2014 a přednášku 
v historické knihovně zámku Bečov v roce 
2009. Vlevo dole ukázka práce se skupinou 
v rámci prohlídky Procházka minulostí, edu-
kační pomůcka – model klenby a vpravo před-
stavení archeoboxu opět v rámci programu 
Mezinárodního dne dětí v roce 2014.
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