
SHZ Bečov – stavební a památková obnova I
Stavební akce jsou jedněmi z nejviditelnějších součástí procesů obnovy památkových objektů  
a areálů. Komplex hradu a zámku Bečov trpěl až do 90. let 20. století dlouhodobou neúdržbou 
způsobenou zejména faktem, že objekt nebyl zpřístupněn a stál stranou zájmu odborné i laické 
veřejnosti. V 90. letech pak došlo s ohledem na záměr prezentovat zde relikviář sv. Maura k po-
měrně rychlé a z památkového hlediska nepříliš zdařilé rekonstrukci budovy dolního zámku 
a ploch před ním za několik desítek milionů korun. Objekty v horní části areálu však byly dále  
ve stavu, který je možné v několika místech označit za havarijní.  Rovněž samotná obnova zámku 
vykazuje z dnešního pohledu některé zbrklé kroky, které způsobily zpřetrhání původních funkčních 
vazeb areálu jako takového (zrušení průchodů za zámku na zahrady, odstranění pavlače spojující 
zámek s kuchyní a mansardových bytů služebnictva, změny vnitřní dispozice, výměna povrchů,  
neopodstatněná “barokizace“, apod.).  Po roce 2002 docházelo ve stále větší míře k pracím na opo-
míjených objektech, například na budově Úřednického domu, který byl strategicky přebudován 
na zázemí správy objektu a depozitáře. Celkové náklady na jeho úpravy byly přes 7 mil. Kč. Z dal-
ších významných stavebních akcí můžeme v posledních letech zmínit například práci na obnově 
mostku spojujícího parkány středověkého hradu, který byl zhotoven pomocí historických staveb-
ních technologií a jehož pořízení vyšlo na celkových 2,7 mil. Kč. 
Mimo klasických stavebních prací jsou však ve specifickém prostředí památek prováděny i práce, 
které vyžaduje současný provoz. Mezi tyto akce patří zejména potřeba nově položit vedení inže-
nýrských sítí, či vybudování systému EZS a EPS, před čímž je nutné vykonat předstihový archeolo-
gický průzkum, který mnohdy odkryje zajímavé informace o dějinách objektu. 

Fotografie vlevo dokumentuje pokládání optických kabelů vedoucích do zatím nepřístupné části 
areálu, čímž je možné se v předstihu připravit na její zapojení do provozu. Uprostřed jsou fotografie 
dokumentující stav fasády tzv. Pluhovských domů v době před rokem 2002 a po něm i nadále s částí 
nedokončené fasády. Ve stejné řadě fotografie zámku před jeho opravou v 90. letech 20. století  
a v současnosti. Snímky v další řadě dokládají stav Úřednického domu v druhé polovině 20. století, 
dále na přelomu tisíciletí a po ukončení rekonstrukce a adaptace na depozitář a zázemí správy  
objektu po roce 2009. Snímky ve spodní řadě pochází z procesu obnovy mostku na parkánech, který 
proběhl v roce 2013. 
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