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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Po více než desetileté přípravě a dvouleté intenzivní stavební rekonstrukci Pluhovského paláce dne 

24. listopadu 2021 slavnostně otevřel za přítomnosti významných představitelů České republiky, 

Karlovarského kraje, města Bečova nad Teplou a zahraničních hostů Národní památkový ústav novou 

interaktivní muzejně-galerijní expozici relikviáře svatého Maura a poprvé v historii též došlo 

ke zpřístupnění hradního nádvoří, nově vybudované zadlážděné cesty ve stylu via alpia a hradní 

vyhlídky nejširší veřejnosti. Plnohodnotná návštěvnická sezona 2022 začala 1. dubna a z prvních 

součtů je patrné, že by navzdory okolnostem mohla být opět úspěšná.   

Stavební obnova Pluhovského paláce a vytvoření nové expozice relikviáře svatého Maura byly 

financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva kultury iniciovaných správou 

SHZ Bečov a dále z vlastních zdrojů Národního památkového ústavu. Celkové náklady dosáhly souhrnné 

výše 170 mil. Kč. Samotnému přestěhování významné románské památky z dolního do horního zámku 

předcházela řada kroků spočívajících např. v kontrole ostatků nejvyšším církevním představitelem v zemi 

arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, kompletní fotografické dokumentace v 3D a rekonzervace 

vnějšího pláště ak. soch. Andrejem Šumberou.  Svoji nezastupitelnou roli při přesunu do nové trezorové 

místnosti, pak hráli bezpečnostní složky. 

 

Největší novinkou sezóny 2022 je nově otevřená expozice relikviáře 

svatého Maura v prostoru Pluhovského paláce. Expozice je nyní 

vybudována jako muzejně-galerijní, tzn. návštěvníci si tak mohou nyní 

volně prohlédnout nejen relikviář, ale i expozici s celou řadou 

interaktivních prvků. Novou expozici od začátku roku do 12. 5. 2022 

navštívilo přes 5 200 osob.  

V Pluhovském paláci tak kromě nové interaktivní expozice relikviáře 

svatého Maura vnikl universální multifunkční sál, edukační učebna, prostory pro workshopy, nová pokladna 

s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou, sociální zázemím pro návštěvníky a v neposlední řadě 

též stylizovaná hradní kavárna. Překvapením nové instalace je též prezentace autentické gotické hradní 

brány nalezené při archeologickém výzkumu. Díky podpoře NTM v Praze a zápůjčce speciální konstrukce 

vyrobené původně pro výstavu Civitas Carolina bylo možné tuto bránu ve složeném tvaru, nedaleko od 

původního místa, opět vztyčit. 

Díky obnovenému provozu edukačního centra si mohou skupiny objednat individuální prohlídku, která 

bude vytvořena přímo na míru požadavků našich návštěvníků. Skupiny také mají nově možnost si objednat 

i tvořivý workshop.  

Další novinkou sezóny 2022 je zprovoznění obnoveného dřevěného mostku pod Bergfritem, který 

umožňuje návštěvníkům procházet nejen vnější, ale i vnitřní okruh Okružní komunikace s oblíbenou a 

rozšířenou naučnou interaktivní stezkou. Ve spolupráci s Filmovým klubem Toužim byly zahájeny pohádkou 

Tajemství staré bambitky 2 v našem zámeckém kině pravidelné projekce. Též zůstal zachován volný přístup 

na hradní vyhlídku s nevšední možností si vedle bezkonkurenčního výhledu do okolí také prakticky vyzkoušet 
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měření rychlosti větru dle tzv. Beaufortovy stupnice. Cykloturisty jistě příjemně překvapí nová dokovací 

stanice s univerzálními nabíjecími kabely pro elektrokola a na horolezce čeká lezecká stěna Bečovský ostroh. 

Všechny návštěvníky uvítá do široka otevřená zámecká brána, ve které se nově nachází výjezdní pilíř 

zabraňující vjezdu aut. Díky tomu prvku se nejen vytvářející prvotní dojem Porta triumphalis, ale vzniká tak i 

bezpečné a vlídné prostředí.  

 

Z důvodu reinstalace Dolního zámku, kde v současnosti vzniká 

nová expozice a bude zde prezentována restaurovaná ložnice 

vévodkyně či obnovená honosná jídelna v polygonální věži, 

nebude v letošní sezóně zámek otevřený.  Patrně dojde i na 

některá další omezení v podobě nutnosti obchozí a objezdné 

trasy v případě zahájení prací na odstranění havárií na 

arkádovém mostě či terasní zdi v ulici Pod Zámkem nebo 

dočasného zmenšení prostoru na hlavním hradním nádvoří 

zabraného pro zázemí stavby obnovy interiéru hradu či 

dokončení spojovací terasy mezi hradem a Pluhovským 

palácem.  

 

Z nejbližších kulturních akcí nás v neděli čeká 15.5. 2022 Ukrajinský den (zámek Bečov se stal dočasným 

domovem pro více než 20 maminek s dětmi) s bohatým kulturním i doprovodným programem. O víkendu 

20.-22.5. 2022 budeme připomínat 20. výročí přivezení restaurovaného relikviáře sv. Maura na Bečov. 

Formou komentovaných prohlídek zavzpomínají pamětníci a přímí účastníci veřejného a kulturního života, 

20 se též propíše do mimořádné cenové nabídky doprovodných vstupů a nebude chybět ani překvapení, 

které chystá Univerzita Karlova v rámci fakultativního pobytu studentů oboru Edukace a interpretace 

kulturně historického dědictví. Na prázdniny se náš objekt opět zapojil do Letní soutěže s Déčkem České 

televize aneb ZASTAV NEČAS. Heslo děti získají v hradním shopu. 

 

Právě dokončený časosběrný videoklip z proměny Pluhovského paláce.  
https://www.youtube.com/watch?v=j96co9qiqKI 

 
Bečov – Stavba roku Karlovarského kraje  
https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani-skk 

 

Zajímavé fotografie či další videa z uplynulého roku naleznete na našem facebookovém profilu, instagramu 

či na youtube (pod odkazem na webu zámku Bečov www.zamek-becov.cz ) 

 
Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní 

zámek. Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními 

klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky. V roce 2010 získal Projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově 

mezinárodní ocenění Europa Nostra. Hrad a zámek Bečov se specializuje na edukace a sportovně-kulturní vyžití pro širokou veřejnost. Také díky 

těmto aktivitám se stal v roce 2013 Fakultním objektem Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Na základě dlouhodobé příkladné spolupráce 

s HZS Karlovarského kraje a stálému zdokonalování protipožárního systému se bečovský zámek stal v roce 2018 modelovým pracovištěm HZS 

Karlovarského kraje. Od roku 2021 je také Partnerem  FF a FDU L. Sutnara ZČU v Plzni. 

Více informací a kontakty: 

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov 

Tel.: 606 666 423, e-mail: wizovsky.tomas@npu.cz 

Mgr. Lenka Herzogová, edukátorka 

Tel: 739 918 190, e-mail: herzogova.lenka@npu.cz 

Více informací o zámku a jeho provozu www.zame-becov.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=j96co9qiqKI
https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani-skk
http://www.zamek-becov.cz/
mailto:wizovsky.tomas@npu.cz
mailto:herzogova.lenka@npu.cz
http://www.zame-becov.cz/

