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Základní identifika ční údaje: 

 
a)  Název:  

Město Bečov nad Teplou, k.ú. Bečov nad Teplou (601268)    
 
b)  Název m ěstského ú řadu:  

Městský úřad Bečov nad Teplou 
 

c) Orgány státní správy:   
Krajský úřad Karlovarského kraje v Karlových Varech 

 Obec s rozšířenou působností – Magistrát města Karlovy Vary 
 Stavební úřad – Městský úřad Toužim  
 
d) Zástupce m ěsta:  
 Olga Haláková, starostka 
 
 
 
 
 
Přihlášku zpracovali: 
 
 
Olga Haláková 
Kateřina Rozinková 
Tomáš Wizovský 
Dagmar Wizovská 
Jiří Šindelář 
Pavel Špak 
 
 
Spolupráce: 
 
Jana Dyedeková 
Kamila Prchalová 
Lenka Svášková  
Rudolf Wiszczor 
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Mapa MPZ Bečov nad Teplou 
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Mapa KPZ Be čovsko  
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Název městské památkové zóny /MPZ/:  
 

Městská památková zóna Bečov nad Teplou, č. rejst. 2131, od roku 1992  
 
Název krajinné památkové zóny /KPZ/:  
 
Krajinná památková zóna Bečovsko, č. rejst. 2490, od roku 2014  
 

 
Stručné zdůvodn ění přihlášky: 
 

Město Bečov nad Teplou je malé historické sídlo s nevelkým po čtem 
obyvatel  ovšem se značným a doposud ne zcela docen ěným potenciálem.   
Odkaz minulých sedmi století jeho existence je drahocenným pokladem, se kterým 
se zacházelo v souladu se společenskými situacemi a v závislosti na přítomnosti 
osobností, které zde žily. V posledních desetiletích nastala obnova 
architektonického, kulturního a duchovního d ědictví  tohoto města. Zlomovým 
obdobím byla přitom 90. léta 20. století, kdy se začalo připravovat zpřístupnění 
zdejšího zámku veřejnosti, ke kterému došlo dne 15. července roku 1996. Do té 
doby poklidné město zažilo v prvním roce návštěvnost turistů v počtu dvaceti 
násobku zde žijících obyvatel. Areál Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou 
(dále jen SHZ Bečov) byl tehdy první a jedinou národní kulturní památkou našeho 
regionu. V nadšeneckých devadesátých letech město znovu definovalo území 
svého centra, připravilo vyhlášení MPZ a zpracovalo Program regenerace . Od té 
doby se datuje proměna a obnova šedivého a opotřebovaného města ve smyslu 
stavebních rekonstrukcí, společenského přístupu i aktivního podnikání.  Zejména 
však nastala změna ve formulaci stávajících hodnot a nových cílů rozvoje města. 
V roce 2015 se podařilo dokončit zásadní aktualizaci Programu regenerace , 
která velmi přesně popisuje hodnoty, jež je třeba chránit, a která kromě definice 
problémů a cílů pro regeneraci MPZ a i celého města představuje významný 
korektiv pro právě zpracovávaný nový územní plán Be čova nad Teplou . Právě 
při zpracovávání této aktualizace programu regenerace byla shromážděna řada 
klíčových připomínek, jejichž zapracováním do návrhu ÚP získá město 
strategický dokument, který bude  respektovat historický p ůdorys Be čova a 
jemu odpovídající a navazující urbanistické a kraji nné skladby a který bude 
reflektovat postupnou prom ěnu m ěsta v turistickou destinaci 
celorepublikového významu , jež bude vrcholit v příštích letech otevřením celého 
areálu Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.  Především cestovní ruch  totiž 
přináší městu mnoho změn v samotném jeho prostoru. Je proto potřebné vytvořit 
takové podmínky pro život, aby zde mohli v souladu pobývat místní usedlíci i 
návštěvníci města, kteří počtem stálé obyvatele mnohonásobně převyšují.   

Jedním ze signifikantních ukazatelů vývoje situace v dnešní MPZ Bečov 
nad Teplou byl fakt, že v 80. letech 20. století došlo díky výstavbě obchodního 
domu k uzavření všech prodejen na náměstí (potraviny, textil, železářství, 
drogerie, atd.). Teprve nyní se postupně znovu do centra m ěsta vracejí a 
otevírají prodejny a provozovny  se základními službami. Především místní 
občané se osmělují v nových podnikatelských záměrech. Tento fakt se týká i 
zvyšování počtu lůžek přechodného ubytování a počtu míst ke stravování. 
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 V souvislosti s rozvojem a trvalou udržitelností cestovního ruchu došlo v 
roce 2013 k závažnému rozhodnutí města koupit pozemek a zřídit sběrné městské 
parkoviště u mostu přes řeku Teplou. K zaměření plochy m ěstského parkovišt ě 
došlo v lét ě 2015 a očekává se, že spolu s aktuáln ě zpracovávanou Studií 
organizace dopravy do budoucna (tzv. dopravní generel města) zajistí 
optimalizaci pohybu automobil ů ve městě s ohledem na pohyb turistů v jeho 
centru a odleh čí mimo řádně zatížený prostor MPZ , kterým již nyní projíždí velké 
množství automobilů. V turistické sezóně zaparkuje v MPZ 7 - 9.000 aut. 
Částečným řešením je nyní obytná zóna  dočasně 
vyhlášená v roce 2013 v centru města omezující 
dosavadní počet parkovacích míst, zvyšující bezpečnost 
na náměstí a umožňující majoritní využití tohoto 
prostoru pro pěší. Po zpřístupnění celého areálu SHZ 
Bečov je uvažováno o vyhlášení plnohodnotné pěší 
zóny v prostoru před zámkem a na námětí. V roce 2014 
se městu podařilo získat jednu z budov v areálu 
technické kulturní památky nádraží, konkrétně objekt 
vodárny, u nějž je předpokládáno další využití pro 
potřeby města zejména pro informační služby (pobočka 
IC) a také jako zázemí pro budované parkoviště a 
cyklostezku nacházející se v prostoru, který je branou 
do MPZ . 

 Dalším samostatným klíčovým úkolem v rámci MPZ je obnova objektu 
základní školy, který se nachází v MPZ a jehož čelní fasáda tvoří protipól zdejšího 
barokního zámku. Historická budova školy byla modernizována v 70. letech 20. 
století byla a v této chvíli však stavba již volá po nové rekonstrukci, která by měla 
vrátit budově její původní historickou podobu. V roce 2015 došlo k obnovení 
pomníku padlým ve sv ětových válkách,  který tvoří ústřední bod prostranství 
před budovou školy, stejně jako byl revitalizován prostor parčíku před pomníkem a 
školou.  

Mimo úpravy a údržby budov a prostranství v MPZ vedení města pořádá či 
zaštiťuje konání tradičních kulturních a sportovních akcí zejména ve spolupráci s 
SHZ Bečov  a neziskovými organizacemi  působícími ve městě. Základní škola  i 
základní um ělecká škola  se rovněž výborně zapojují do společenského života, 
navazují na tradice a zúčastňují se všech plánovaných slavností, sympózií, 
průvodů, atd.  

Intenzivní rozvoj zaznamenaly v lo ňském roce také partnerské vztahy  
města. Po belgickém Florennes  se podařilo uzavřít smlouvu o partnerství také se 
saským městem Thelheim . Mezi oběma městy došlo již během podzimu ke 
spolupráci v oblasti školství (výjezdy žáků i pedagogů). Dále pokračuje také 
spolupráce s bavorskými městy Bad Berneckem  a Thurnau a se saským 
Grünbachem . S těmito evropskými městy spolupracuje Bečov nad Teplou na 
přípravě kulturních projektů, včetně těch financovaných z EU (např. projekty 
Euregio Egrensis ). Většina velkých kulturních projektů se koná na území MPZ. 
Město Bečov nad Teplou na základě výše uvedeného usiluje o své oprávněné 
místo mezi významnými historickými městy České republiky a snaží se ze všech 
sil smazat svůj handicap postiženého regionu, který po druhé světové válce 
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zatížily geopolitické důvody. Město Bečov nad Teplou si je však zároveň plně 
vědomo náročnosti tohoto úkolu. Na regeneraci Městské památkové zóny a dvou 
desítek kulturních památek proto systematicky v rámci svých možností město 
pracuje více než 20 let. 

Rok 2015 byl p ředevším ve znamení p říprav na pokra čování 
revitalizace nám ěstí  zahájeného v minulém roce obnovou prostoru náměstí před 
historickou budovou radnice. Tento prostor s přiznanou původní barokní 
dlažbou , která se dochovala v poměrně velkém rozsahu, byl v roce 2015 úspěšně 
zkolaudován a okamžitě se stal samozřejmým místem konání prakticky všech 
významných kulturních akcí ve městě a přirozeným st ředobodem kulturního a 
komunitního života v Be čově nad Teplou. Před další fází revitalizace bylo 
rozhodnuto zadat zpracování archivní rešerše  a provedení archeologického 
výzkumu v řešeném území . Tyto kroky by měly zabezpečit co největší eliminaci 
odkladů při realizaci obnovy náměstí způsobených neočekávanými zjištěními při 
odkryvu stávajícího povrchu. Po zpracování výstupů z archivní rešerše město 
v závěru roku podepsalo smlouvu o provedení sond ve vytip ovaných 
lokalitách . 

 Další velmi významnou akcí v MPZ v roce 2015 byla rekonstrukce povrchu 
v ulicích Tepelská a Školní a vytvoření zpevněné krajnice pro chodce od budovy 
ZUŠ J. Labitzkého k náměstí. Spolu s na rok 2016 připravovanou rekonstrukcí 
Nádražní ulice tak bude fakticky dokon čena rekonstrukce všech p řístupových 
cest k nám ěstí a  logickým završením t ěchto krok ů by m ěla být revitalizace 
zbývající plochy v centru m ěsta . 
 
 
Východiska: 
  
 Město Bečov nad Teplou je sídlo s mimořádnou historickou tradicí 
vysledovatelnou až do středověkého období. Původní osada spojená ve svých 
počátcích s dějinami hradu Bečov byla na město povýšena roku 1399. Historie 
města a jeho rozvoj byly a jsou velmi úzce propojeny právě s dějinami hradu a 
později i zámku a jejich majitelů. Město se s hradem a zámkem v průběhu dějin 
pravidelně střídalo v roli hegemona blízkého okolí. Právě touto symbiózou města a 
hradu, trvající do dnešních dnů, je Bečov nad Teplou charakteristický  
Město samo je založeno na svažitém terénu obtékaném na západě řekou Teplou, 
v nejvyšší poloze lichoběžníkového náměstí je poté umístěna jedna z dominant 
města - kostel sv. Jiří. Na severu nad řekou Teplou tvoří pak další významnou 
pohledovou dominantu areál hradu a zámku.  
 Organicky utvářená MPZ Bečov nad Teplou prošla nejdramatičtějšími 
změnami v průběhu 90. let 20. století, v době udělení památkové ochrany. Od 
tohoto data se město průběžně snaží v rámci MPZ provádět jak úkony spojené 
s ochranou této zóny i jednotlivých památek, tak podnikat kroky k udržení života 
v MPZ včetně vyčleňování některých prostor v MPZ ke komunitním projektům a 
činnostem.  
 MPZ Bečov nad Teplou je charakteristická zejména velmi těsným napojením 
na historicky i architektonicky nesmírně cenný areál SHZ Be čov  (jak v ohledu 
historickém, architektonickém, tak v současné době především v rovině běžného 
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života ve městě ve vazbě na cestovní ruch a jeho rozvoj), dále na unikátní okolní 
krajinu s významnými kulturními a krajinnými hodnot ami reprezentujícími 
pozůstatky kontinuálního vývoje  („organically evolved landscape“). Dalšími 
výraznými rysy MPZ je poté velmi vysoké procento neziskových organizací  
fungujících ve vlastním městě Bečov nad Teplou, které se zaměřují na organizaci 
a rozvoj komunitního života v prostoru MPZ, stejně jako dlouhá tradice Bečova 
jako místa spjatého s rozvojem um ění (například v rámci pravidelného 
mezinárodního Kovářského sympozia, či v rámci aktivit ZUŠ Josefa Labitzkého). 
Město je garantem rozvojových aktivit v rámci všech uvedených schémat 
(spolupráce na přípravě realizace Provozně funkční studie města Bečov nad 
Teplou ve vazbě na cestovní ruch a jeho budoucí přepokládaný rozvoj, 
spoluadministrace a příprava přihlášky k prohlášení Krajinné památkové zóny 
Bečovsko, podpora neziskových organizací a jejich aktivit ve města). Centrum 
města Bečov nad Teplou ožívá i díky navracení obchod ů a živností do prostoru 
náměstí, které slouží nejen pro obyvatele města, ale v průběhu turistické sezony 
také pro návštěvníky (v prostoru náměstí se nalézají mimo jiné pekárna, obchod 
se smíšeným zbožím, řeznictví, kadeřnictví, drogerie, starožitnictví, prodejna 
uměleckých předmětů – vše s celoročním provozem, dále čtyři restaurace a 
okénko s rychlým občerstvením – cca desetiměsíční provoz, tyto služby se nadále 
rozvíjejí, např. v plánu je vytvoření provozovny sklenářství a rámařství).    
 Díky příkladné spolupráci s farností Be čov nad Teplou  a Plzeňskou 
diecézí došlo využití barokní fary u kostela sv. Jiří ke komunitním účelům 
(pravidelná činnost Mateřského a rodinného centra Cvrček a Ligy lesní moudrosti 
– kmene Strážci pokladů Bečov nad Teplou, Sdružení postižených civilizačními 
chorobami, apod., stejně jako krátkodobé akce v rámci městských slavností jako 
jsou Bečovské kvítí či Bečovské slavnosti).  
 Taktéž v roce 2014 pokračovaly konzervační práce na kostele sv. Jiří a 
prostoru mezi kostelem a farou. Jakousi logickou protiváhou tohoto centra 
společenského života za hranicemi MPZ, ale v těsné návaznosti na její rozvoj, je 
Bečovská botanická zahrada spravovaná neziskovou organizací 23/03 ZO ČSOP 
Berkut a výrazně podporovaná městem Bečov nad Teplou a NPU.  Bečovská 
botanická zahrada je jedním z plošně a kulturně významných prvků nově 
prohlášené KPZ a v roce 2014 byla p řijata do Unie botanických zahrad  České 
republiky a získala ocen ění Památkové unie ČR za příkladnou obnovu .   
 
 
Hranice m ěstské památkové zóny:       
 
 Zóna zahrnuje historické centrum města, které je vymezeno levým břehem 
řeky Teplé směrem k přemostění řeky a křižovatce ulic Plzeňská a Karlovarská. 
Po západní straně Plzeňské ulice pokračuje jižně k místu, kde pod komunikací 
podtéká Tříslový potok a podle jeho pravého břehu pokračuje na jih, k č. p. 187 /1, 
kde se lomí západním směrem, protíná ulici Plzeňskou a dále pokračuje po 
hranicích č.p. 196, 349 / 4, 565, ulicí Toužimskou k hranici č.p. 2808 / 2, 2809. 
Protíná ulici Na svahu a vede k hranici č.p. 221 / 1, 65, 64,63,61,218/2,218/1, 
k Tepelské ulici, kterou přechází k č.p. 3131 / 1, podle níž směřuje k ulici Školní a 
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č.p. 3129 / 1 , 259, 3129 / 2, 13, k mostku, po jehož západní straně překračuje 
řeku Teplou na její levý břeh, kde se hranice uzavírá. 

 
 
Hranice krajinné památkové zóny:  
 
 Hranici památkové zóny Bečovsko vymezuje k.ú. Bečov nad Teplou 
(601268), tj začíná na severu u silnice I/20 na Karlovy Vary u p.p.č. 3331/1 a 
3331/3, pokračuje podél p.p.č. 908 východním směrem, přechází řeku Teplá p.p.č. 
3204/2, železniční trať p.p.č. 3240, vede podél p.p.č. 3219. 905/1, 905/2, 
pokračuje podél p.p.č. 3175, 3064/1 na jihovýchod do sedla Nad Vodnou směrem 
k Liščí louce, vede podél p.p.č. 3169, stáčí se na jih podél p.p.č. 3168, pokračuje 
k hrázi rybníka p.p.č. 3166 a dále podél p.p.č. 3166 k rozcestí u Tří Křížů. 
Z rozcestí U Tří Křížů pokračuje hranice jižním směrem podél p.p.č. 3068/1 mezi 
Druhým a Třetím Bečovským rybníkem. Hranice pokračuje stále jižním směrem po 
lesní cestě podél p.p.č. 3112, vede podél p.p.č. 3163, přechází cestu a silnici I/20 
ve směru na Toužim p.p.č. 3164/2. Stáčí se jihozápadním směrem severně od 
zastavěného území Nových Domků a Chodova podél p.p.č. 2920/3, 2920/2, 
2920/4, přechází p.p.č. 2877/52, pokračuje podél p.p.č. 2896/5, opět 2896/1, 
2896/2, 2896/4, 2896/3 a 2897/1 k silnici III. Třídy do Teplé p.p.č. 3149/8. Dále 
hranice pokračuje směrem k vrchu Homolka podél p.p.č. 2400/31, 2400/30, 
2400/37, 2400/32, 2400/54, 2400/18, 2400/34. Před vrchem se stáčí k jihu podél 
p.p.č. 2400/45, 2400/51 a 2400/1. Hranice pokračuje dál západním směrem stále 
podél p.p.č.2400/1 a deál vede podél p.p.č. 2270, 2400/1,2254/2 a 2254/3, 
2254/1, 2247/1, 2247/2, opět 2247/1, pokračuje podél p.p.č. 2400/1, přechází 
komunikaci p.p.č. 3142, vede dál podél p.p.č. 2131/2 a 2131/4. Hranice se stáčí 
do údolí se železniční tratí Bečov nad Teplou – Rakovník, přechází železniční trať 
p.p.č. 3242, zde se stáčí k severu a vede podél p.p.č. 2128 k řece Teplé a 
pokračuje k severu korytem řeky Teplá p.p.č. 3202 až k soutoku se Zlatým 
potokem, přechází silnici II/230 na Mariánské Lázně podél p.p.č. 3201, 2115, 3198 
a pokračuje proti proudu korytem Zlatého potoka p.p.č. 3199. U střetu s p.p.č. 
2085 se hranice stáčí západním směrem, vede podél p.p.č. 2085, 3197, 2054 a 
podél p.p.č. 3196 pokračuje kolem Zelené hory severovýchodním směrem. 
Přechází vodoteč p.p.č. 3200, pokračuje podél p.p.č. 2041, přechází p.p.č. 3194 a 
pokračuje podél p.p.č. 2022/2 k silnici p.p.č. 3190/1, kterou přechází. Pokračuje 
dál podél p.p.č. 2022/1, 3190/2, 1452, 1415/2, 1415/1, 1414, 1413, 1407, 1405, 
1397, přechází komunikaci p.p.č. 3184 a pokračuje podél p.p.č. 1396/3, 3183/1, 
1395, opět vede podél p.p.č. 3183/1, pokračuje podél p.p.č. 1394/44, 1394/28, 
opět podél 1394/44, vede podél p.p.č. 1394/13, 1394/4, 1039, 1037, 1036, 1035, 
1034, 1033, 1029/1, 1028 a 1018. Kolem p.p.č. 962 a 958 klesá k silnici II/208 na 
Horní Slavkov p.p.č. 3182/1, kterou přechází. Dále přechází Dolský potok p.p.č. 
3214 a pokračuje podél p.p.čů 954/2. Kolem p.p.č. 925 pokračuje opšt dál k silnici 
II/208. Přechází tuto silnici p.p.č. 3182/2, obchází p.p.č. 934, přechází opět silnici 
p.p.č. 3182/2 a pokračuje dál podél p.p.č. 925. Vede kolem st. P.č. 499, pokračuje 
podél p.p.č. 3178/3, 3331/4,3331/2 a podél silnice I/20 p.p.č. 3178/1 a 3331/1 
pokračuje do výchozího bodu.     
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
 

Národní kulturní památky: 

Číslo rejst ř.   345, hrad v Be čově nad Teplou 

Areál hradu a zámku prošel dlouhým architektonickým vývojem s nejstarší 
doloženou stavební fází objektu hradu probíhající od konce 13. do poloviny 14. 
století. Budovy byly dále výrazněji upravovány v 16. století a počátkem 18. století 
byla vybudována nová stavba barokního zámku. V průběhu 19. Století docházelo 
k dalším významným stavebním realizacím.  Areál je od roku 1945 v majetku 
státu, k intenzivní památkové obnově 
bylo přikročeno až v průběhu 90. let 20. 
století, kdy byl  rekonstruován a 
zpřístupněn barokní zámek. 
V současné době probíhá stavební a 
památková obnova stavebně nejstarší 
části areálu pod názvem „Příkladná 
obnova hradu a přilehlých objektů pro 
prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“. Tato rekonstrukce 
financovaná z prostředků státního rozpočtu České republiky bude ukončena 
v roce 2016. Projekt konzervace a prezentace hradu Bečov obdržel v roce 2010 
prestižní ocenění Evropské unie pro kulturní dědictví / EUROPA NOSTRA 
v kategorii Projekt/Výzkum. Po zpřístupnění celého areálu vzniknou tři unikátní 
druhově odlišné prohlídkové trasy: klasická památková interiérová instalace 
v  barokním zámku, moderní muzejní expozice relikviáře svatého Maura v prostoru 
tzv. Pluhovských domů a středověký hrad prezentovaný formou edukačních 
programů. 

 

Čísl. rejst ř. 308, Ostatková sk říň sv. Maura 

Na území MPZ Bečov nad Teplou, v areálu NKP hradu a zámku Bečov je uložena 
a prezentována i movitá NKP relikviář sv. Maura. Jedná se o významný románský 
zlatnický předmět, který byl zhotoven v letech 1220 – 1230 na území dnešní 
Belgie pro relikvie světců sv. Maura, sv. 
Jana Křtitele, sv. Apolináře a sv. 
Timoteje. Na území českých zemí se 
dostal spolu s rodinou Beaufort-Spontin 
na konci 19. století. Na konci II. světové 
války byl svými majiteli ukryt pod 
podlahu hradní kaple Navštívení Panny 
Marie a byl za dramatických okolností 
vypátrán kriminalisty v roce 1985. Po 
dlouhém a náročném procesu 
restaurování byl relikviář vystaven 
v tematické expozici barokního zámku. 
V současné době je připravována jeho 
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nová tematická expozice v prostoru Pluhovských domů v dosud nepřístupné části 
areálu. Relikviář sv. Maura je velmi významným fenomén cestovního ruchu 
v Bečově nad Teplou, potažmo v Karlovarském kraji a návštěvníci jeho expozice 
tvoří zhruba 66 % celkové návštěvnosti hradu a zámku Bečov. Díky edukačním 
aktivitám správy památkového objektu se mohou prostřednictvím haptického 
modelu s touto románskou památkou seznámit i zrakově hendikepovaní. Model je 
velice užitečnou pomůckou také při zprostředkování relikviáře sv. Maura dětem, 
které se přístupnou formou seznamují s pojmy, které dané problematika nabízí, 
jako je relikviář, relikvie, světec apod. Děti se aktivně zapojují do prohlídky 
a objevují simulovaný obsah skutečného relikviáře nebo za pomoci lektora 
a animovaného filmu správně umisťují jednotlivé odnímatelné části výzdoby – 
sošky svatých a kruhové reliéfy vyprávějící příběhy z jejich životů. Díky komiksu, 
který si odnáší domů, se rovněž dozví vše o osudu této vzácné a jedinečné 
památky. Vzhledem k mobilitě modelu je možné vyjíždět i do vzdálenějších krajů, 
do škol, domovů důchodců či na veletrhy a konference. 

 

Kulturní památky: 

 

Číslo rejst ř.   26233 / 4 – 727 kostel sv. Ji ří, Bečov nad Teplou 

Jedná se o orientovaný kostel, s obdélnou lodí 
výrazně zaoblenou ve všech nárožích, s krátkým 
presbytářem užším než samotná loď. Ke středozápadnímu 
průčelí je připojena věž o čtvercové základně a pěti 
podlažích se zvonovou stolicí a hodinovými ciferníky. Před 
kostelem se nalézá jednoduchá kašna čtvercového 
půdorysu, zhotovená ze žuly. V roce 1998 došlo k opravě 
krytiny střechy kostela, v roce 2007 k opravě věže včetně 
fasády a restaurování věžních hodin, nátěru střechy a 
zrestaurování a znovu umístění nalezeného původního 
dvouramenného kříže, 
v následujících letech 
probíhaly opravy vnější 
fasády objektu.  V roce 2013 
došlo k realizaci předposlední 

etapy opravy fasády severní strany kostela a 
k restaurování hlavního oltářního obrazu. V letech 
2014 – 2015 byla provedena revitalizace zeleně 
okolí kostela a fary za podpory OPŽP. Veškeré 
práce byly provedeny odborně způsobilými osobami – došlo k provedení 
arboristických zásahů na stávajících dřevinách, k odstranění náletových a 
fyziologicky přestárlých dřevin a provedeny výsadby k zajištění udržení historické 
kompozice i ve střednědobém horizontu. K zefektivnění a racionalizaci údržby byly 
na svažitých pozemcích realizovány půdopokryvné výsadby. Z taxonomického 
hlediska došlo k výsadbě autochtonních, případně historicky používaných druhů. 
V souvislosti s obnovou kostela sv. Jiří došlo v roce 2013 rovněž ke konzervaci 
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kamenné kašny na prostranství před kostelem, která byla poté znovu zprovozněna 
a tvoří nový zajímavý vodní prvek v MPZ. V roce 2015 byl ukončen procesu 
obnovy fasády kostela a došlo k opravě věžních hodin a zahájení restaurování 
vitrážových oken.  
 

Číslo rejst ř.  19051 / 4 – 732, sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty, Be čov nad Teplou 

Jedná se o barokní plastiku na čtvercovém podezdění 
s římsou a schůdky, uprostřed stojí na dvou stupních 
hranolový čtyřboký podstavec se soklíkem a profilovanou 
římsou, členěný mělkými nikami. Na soklu se nalézá štíhlý 
sloup s táhlým kalichem z akantových listů nad patkou. Na 
vrcholu sloupu stojí na zemské sféře obtočené hadem kopie 
původní sochy Panny Marie v kontrapostu s rukama 
rozepjatýma a obličejem obráceným vzhůru. Roucho povlává 
kolem ve velkých záhybech. V 90. letech 20. století došlo 
k restaurování celého sloupu, vytvoření kopie sochy Panny 
Marie a jejímu osazení na sloup. V roce 2008 byla provedena 
úprava čtvercového podstavce a domodelovány chybějící 
části a očištěna horní část sloupu. V souvislosti s revitalizací prostoru náměstí 
před radnicí a okolo morového sloupu došlo v roce 2015 ke zpracování 
restaurátorského záměru na konzervaci podstavce sochy a jeho zpevnění. Po 
dohodě se správou SHZ Bečov, byl rovněž realizován přesun originálu sochy 
Panny Marie z dočasného uložení v provizorních prostorách na SHZ Bečov do 
mázhauzu radnice.  

 

Číslo rejst ř.   17768 / 4 – 728, radnice čp. 1, Bečov nad Teplou 

Budova radnice byla postavena v barokním 
slohu (plán a návrh fasády jsou zachovány z roku 
1760). Roku 1851 bylo sneseno zadní křídlo, 
postavené při ulici, roku 1898 byla celá stavba včetně 
fasády renovována (došlo ke změnám detailů i počtů 
oken v přízemí objektu). V roce 2008 byla zahájena 
oprava střechy radnice zaměřená na výměnu 
opotřebované střešní šindele a částečná výměna 
pozednic a nosních trámů střechy napadených 
dřevomorkou, stejně jako oprava kašny v části 
napojení na objektu, bylo provedeno odstranění 
nánosů na kamenných prvcích, roku 2009 pokračovala 
II, etapou oprava střechy, roku 2012 došlo k novému 
nátěru vnější fasády objektu. 
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 Město se dlouhodobě zaměřuje na 
udržení důstojného stavu budovy radnice 
jako logického centra města a jeho aktivit. 
V letech 2014 a 2015 došlo ke konzervaci 
kašny, která přiléhá k budově radnice, 
stejně jako k revitalizaci prostoru před 
radnicí. Po zahájení tohoto procesu došlo 
k archeologickému  nálezu historické 
valounové dlažby z období baroka a to 
v nezvykle velkém rozsahu. Stavba byla 
krátce pozastavena z důvodu nutných jednání s orgány státní památkové péče 
a uzavření dohod o následných krocích. Bylo rozhodnuto zachovat valounovou 

dlažbu v barokní kompozici v celé ploše 
a zajistit vstup do Městského úřadu dle 
současných potřeb. Původní dlažba 
se zachovala zejména v části kolem sloupu 
Panny Marie a na přístupových pěšinách. Tato 
místa byla zachována 
ve své autentické 
podobě. Zbylé části 
byly předlážděny 
novou valenou dlažbou 
v souladu s historickou 

technologií, kdy byly kladeny do suché malty. Za radnicí 
vznikl parkovací prostor pro  potřeby Městského úřadu 
Před radnicí tak povstal z popela nový prostor 
korespondující s povahou Bečova jako historického sídla 
a který se stal opět přirozeným centrem dění kulturních 
aktivit ve městě. Vzájemná komunikace a pozitivní přístup 
dotčených odborných i samosprávných orgánů dal 
vzniknout unikátnímu prostoru, kde se příkladně snoubí 
zájmy památkové péče s nároky současných potřeb 
rozvoje města. V roce 2015 došlo k přesunu a instalaci 
originálů částí mariánského sloupu do mázhauzu radnice.  

 

Číslo rejst ř.   102287, měšťanský d ům čp. 2, Bečov nad Teplou  

Jedná se o dvoupatrovou pozdně empírovou budovu, která sloužila 
historicky jako objekt soudu a městské vězení. Stavba byla již před prohlášením 
za kulturní památku částečně modernizována, především došlo k odstranění 
původního členění fasád, výměně slohových oken a dveří, schodišťových stupňů 
včetně zábradlí a původní podlahy. 

 V prostoru zůstala zachována původní dispozice se střední podélnou 
chodbou a hlavními průchozími místnostmi při hlavním průčelí. Interiéry přízemí 
jsou zaklenuty pruskými klenbami s lunetami, v patrech jsou dřevěné trámové 
stropy. Dům je hodnotným a ve hmotě autenticky dochovaným příkladem 
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klasicistní veřejné utilitární stavby 
s epmírovými architektonickými prvky. 
Pohledově velmi epxonovaný dům disponuje 
výraznou urbanistickou hodnotou v rámci 
plochy náměstí. V roce 2015 došlo k dohodě 
s majitelem památky na spolupráci a byla 
podána žádost o podporu z Programu 
regenerace na úpravu vstupního schodiště a 
reliéfu.  

 

Číslo rejst ř.  21414 / 4 – 729, měšťanský d ům čp. 16, Bečov nad Teplou 

Jedná se o v souvislé uliční zástavbě se nalézající, 
řadový, dvoupatrový zděný omítaný dům na úzké gotické 
parcele s uličním štítovým dvouosým průčelním křídlem, 
předsazeným o jednu okenní osu před líc sousedního domu. 
Střecha objektu je nízká sedlová do strmé hlavní střechy 
s hlavním podélným hřebenem a krytinou z dřevěného šindele. 
Práh vstupu je pod úrovní terénu ulice, umístěny jsou zde 
kamenné schody a opěrná zídka. Objekt byl součástí empírové 
zástavby města a dokládá rovněž jeho již gotickou parcelaci, se 
sousedními domy tvoří pohledově a urbanisticky exponovaný 
celek před branou do areálu SHZ Bečov.  

 

Číslo rejst ř.   31580 / 4 -730, měšťanský d ům čp. 17, Bečov nad Teplou  

Jedná se o původně řadový dům, v souvislé 
uliční zástavbě (v současné době již je sousední dům 
odbourán a levý štít je tak volný do proluky). Objekt je 
dvoupatrový, zděný, omítaný na širší parcele o 4 
osách v uličním průčelí a má sedlovou strmou střechu 
s námětky a podélným hřebenem, která je krytá 
dřevěným šindelem. Průčelí je členěno při stranách 
nároží svislými lizénami po celé výšce pod hlavní 
střešní římsu. Uprostřed výšky průčelí je profilovaná 
mezipatrová římsa a nad ní průběžná profilovaná 
podokenní římsa. Objekt je součástí empírové 
zástavby města na gotické parcele a se sousedními 
domy tvoří pohledově a urbanisticky exponovaný 
celek před branou do areálu SHZ Bečov a důležitou 
součást náměstí 5. Května.  
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Číslo rejst ř.   100982, měšťanský d ům čp. 27, Bečov nad Teplou 

Jde o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou 
krytou taškami. Celé přízemí zaujímal původně 
obchod, patro bylo obytné. Fasáda do náměstí se jeví 
jako krajně jednoduchá, v přízemí vedle vchodu do 
objektu je dochován litinový výkladec. Tento výkladec 
je členěn ve spodní části soklem s profilovanou patkou 
a vpadlými obdélnými poli. Z plochy soklu vystupuje 
čtveřice pilastrů s kanelovaným dříkem a korintizující 
hlavicí. Hlavice nesou kladí zdobené v souladu 
s členěním výkladce samého trojici dekorativních 
rámů, z nichž každý sestává z reliéfu středové růžice 
osazené v plastickém kruhovém rámu a dvojici reliéfů, 
vyplňujících prostor mezi středovou růžicí a okraji pole 
s reliéfem rostlinného typu. Mezi ozdobná pole je 
vložena úzká kazeta, jejímž prostřednictvím prostupují 
pilastry až do hlavní římsy, v níž se projevují 
vystouplými partiemi profilace. Architektura výkladce umožňuje pohledové 
sjednocení prostorového utváření obou výkladců ve vazbě na zapuštěný vstup ve 
střední části kompozice.  Objekt je situován v exponované poloze na náměstí 
5. Května. Architektonicky nejhodnotnějším prvkem objektu je unikátně dochovaný 
litinový výkladec, který je ukázkou vysoce kvalitní umělecko-řemeslné práce.   

 

Číslo rejst ř.   22312 / 4 – 4759, fara čp 189, Bečov nad Teplou 

Jedná se o patrovou volně stojící 
budovy obdélného půdorysu o 7 x 2 
okenních osách, s mělkými rizality o 3 
osách uprostřed vstupního i dvorního 
průčelí. Vstupní portál s kamenným 
ostěním je bohatě propracován a nahoře 
uzavřen odsazenou archivoltou se 
zdviženým klenákem. 
V roce 2007 byla opravena střecha 
objektu, v následujícím roce začala 
oprava fasády a byly provedeny nátěry 

venkovních oken, tyto probíhaly kontinuálně v období let 2009 - 2012, souběžně 
s údržbou zahrady, apod. Budova je vnímána jako komunitní centrum města 
Bečov nad Teplou a působí zde neziskové organizace jako je Mateřské a rodinné 
centrum CVRČEK, Liga lesní moudrosti – kmen Strážci pokladů Bečov nad 
Teplou, Bečovská farnost, SPCCH, apod. V letech 2014 – 2015 byla provedena 
revitalizace zeleně i v okolí fary a farské zahrady za podpory OPŽP. Veškeré 
práce byly provedeny odborně způsobilými osobami – došlo k provedení 
arboristických zásahů na stávajících dřevinách, k odstranění náletových a 
fyziologicky přestárlých dřevin a provedeny výsadby k zajištění udržení historické 
kompozice i ve střednědobém horizontu. Koncepčnost provedených úprav by měla 
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v dalších etapách vést k vytvoření kvalitního exteriérového komunitního prostoru 
se všestranným využitím. Z taxonomického hlediska došlo k výsadbě 
autochtonních, případně historicky používaných druhů. 
 
Číslo rejst ř. 15058/4-731 rodinný d ům, Bečov nad Teplou 
 

Jedná se o ve svahu při 
prudce klesající silnici volně 
stojící zčásti zděný a zčásti 
hrázděný obdélný dům, v přední 
obytné části patrový, v zadní části 
(stodola) vzhledem ke sklonu 
terénu se zvýšeným přízemím. 
Střecha je sedlová s námětky, 
krytá eternitovými šablonami. 
Přízemí obytné části domu je 
zděné, patro je dřevěné pobité 
svislými prkny na celou výšku 
patra. Štítové průčelí obytné části 

má trojúhelníkový štít, pobitý svislými dlouhými prkny ve dvou řadách nad sebou. 
V přízemí i patře štítového průčelí jsou tři dvoukřídlá členěná okna v líci. Boční 
průčelí souběžně se silnicí je od ní odděleno v přední části vyrovnávací 
přístupovou kamennou terasou (zápražím) se železným zábradlím a se schůdky, 
celkem o čtyřech osách. Jedná se o jedinečný hrázděný dům v Bečově nad 
Teplou se zachovanou původní dispozicí i konstrukcemi klasického německého 
typu venkovského hrázděného domu s obytnou a hospodářskou části pod jednou 
střechou stojícího na okraji města.    

 
Kulturní památky mimo území MPZ 
 
Číslo rejst ř.   100718, měšťanský d ům čp. 336, Bečov nad Teplou   

Jedná se o mohutný dům stojící 
na zhruba čtvercovém půdorysy, 
jednopatrový s mansardovým 
podkrovím. Vstup je orientován 
jihovýchodně v okoseném nároží. 
Objekt je postaven v duchu bohatých 
lázeňských domů v Karlových Varech 
a svého druhu představuje 
v zástavbě Bečova nad Teplou 
unikát. Jedná se o hodnotný, stylově 
výrazný příklad eklektické 
architektury z konce 19. století, 
stavba se navíc zachovala bez rušivých stavebních zásahů. Celkový stavebně 
technický stav budovy je bohužel velmi špatný, objekt je bez využití. Město Bečov 
nad Teplou usiluje o získání budovy do vlastnictví a nalezení vhodného způsobu 
jeho využití.     
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Číslo rejst ř. 10158/4-4997, železni ční stanice, Be čov nad Teplou 
 

Areál železniční stanice je situován na západním okraji města, těsně za 
hranicí MPZ, při jednokolejné železniční trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary, 
vedené z velké části členitým údolím řeky Teplé s řadou mostů a tunelů. Areál 

železniční stanice je v celku dobře dochovaným 
dokladem podoby a provozu našich železnic 
v druhé polovině 19. století. Nalézá se ve 
výjimečně vhodné poloze, na trati mezi dvěma 
světovými lázeňskými centry. Jednotlivé objekty 
mají zachovány velmi kvalitní litinové, truhlářské 
a jiné detaily. Areál je dochován v ucelené 
podobě, s minimem degradujících úprav. Město 

v současnosti spolupracuje s majitelem KP na záměru zřídit v objektu stavědla 
mini-muzeum a v té souvislosti převzalo do vlastnictví technické vybavení 
původního drážního zařízení.  
 
Číslo řejst. 101146, popravišt ě – relikt kruhové šibenice, Be čov nad Teplou  
  

Šibenice v Bečově nad Teplou, která vznikla 
v jednoduché dřevěné podobě asi ihned po získání 
hrdelního práva, tedy na počátku 15. století, získala 
zřejmě v 16. století, kdy se takovýto typ šibenice začal 
objevovat, jinou podobu z kamene. Zda starší šibenice 
stávala na stejném místě či někde jinde, není jasné. 
Svou funkci ztratila kamenná šibenice po roce 1765, 
v souvislosti s reformami Marie Terezie. Pozůstatky 
šibenice v Bečově nad Teplou jsou ojedinělou hmotnou památkou hrdelního 
soudnictví raného novověku, kterých se dodnes na našem území dochovalo 
pouze několik.    
 
Číslo řejst. 105517, Základní um ělecká škola Josefa Labitzkého, č. p. 338, 
Bečov nad Teplou  
  Budova, ve které sídlila od roku 1901 
věhlasná bečovská hudební škola, získala 
v lednu 2015 status kulturní památky. Dnes 
v ní navazují na slavnou tradici žáci i 
dospělí i v dalších uměleckých oborech. 
Kromě hudby je zde možné se vzdělávat 
také ve výtvarném oboru, díky kvalitnímu 
vybavení počítačovou technikou tu také 
probíhají vzdělávací kurzy.  Koncertní sál 
základní umělecké školy zase nabízí 
důstojné prostředí pro pořádání různých kulturních nebo společenských akcí a 
obvykle zde probíhají i zasedání zastupitelstva města. Velkou obnovou prošla 
v minulých letech knihovna, ve které se díky úsilí města podařilo vybudovat 
krásnou čítárnu, která skýtá návštěvníkům příjemné prostředí a je vhodná 
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k pořádání komorních besed či k setkávání občanských spolků. Součástí vybavení 
této historické budovy jsou mimo jiné i restaurované historické varhany a 
významný notový archiv. 
 
Mezi další KP mimo území MPZ patří ještě boží muka při silnici na Chodov (Číslo 
řejst. 11850/4-5107 ) a smírčí kříž u hájovny čp. 409 (Číslo rejst. 10209/4-4952 ).  
 

Mezi objekty, které jsou uvažovány do budoucna k prohlášení za KP patří 
dále mimo jiné letní vila rodiny Beaufort-Spontina tzv. Komtesa, most v osadě 
Vodná nalézající se na katastru města Bečov nad Teplou, prostor bečovského 
židovského hřbitova, stejně jako Bečovská botanická zahrada, soubor kamenných 
památek u hájovny směrem na Chodov, kříž s kamenným podstavcem na 
křižovatce u fary a svatojiřský kříž na pastvinách nad botanickou zahradou  
 
A.2. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci ro ku 2015 v havarijním 
stavu: 
 

   V rámci MPZ se nenalézá žádná KP v havarijním stavu, jako velmi špatný 
je možné hodnotit pouze stav některých částí KP mimo území MPZ. Jedná se 
zejména o budovu železniční stanice, kde objekt sám byl již příkladně památkově 
obnoven, nicméně okolní cenné technické památky (jako například točna, apod.) 
budou muset ještě procesem konzervace projít. Jako nejzávažnější byl zhodnocen 
stav původní budovy hotelu Central, o jehož převzetí od soukromého vlastníka 
momentálně vyjednává město Bečov nad Teplou.  
 

A.3. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci ro ku 2015 nevyužívané 
s uvedením d ůvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu:  
 

   Žádná. Všechny kulturní památky charakteru občanské vybavenosti jsou 
zcela nebo částečně využívány buď majiteli, nebo městem pro podporu 
komunitních aktivit.  
  
A.4. Kulturní památky v MPZ, jejichž oprava byla pr ovedena nebo 
dokon čena v roce 2015 se stru čným uvedením rozsahu obnovy a ú čelu 
využití:  
 

 V roce 2015 proběhla poslední etapa opravy fasády a věžních hodin kostela 
sv. Jiří a bylo zahájeno restaurování vitrážových oken.  
 
A.5. Uveďte v kolika p řípadech a u kterých objekt ů došlo v roce 2015 ke 
zrušení prohlášení za kulturní památku s uvedením d ůvodu /nap ř. havarijní 
stav, z d ůvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd. /: 
 
Žádná.  
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A.6. Uveďte v kolika p řípadech a u kterých objekt ů došlo v roce 2015  
k prohlášení za kulturní památku s uvedením d ůvodu, v kolika p řípadech 
nebylo řízení dosud ukon čeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní 
památku: 
 
 V roce 2015 došlo k prohlášení budovy ZUŠ Josefa Labitzkého za KP. Škola 
Josefa Labitzkého se řadí k vůbec nejstarším hudebním školám v Čechách, které 
slouží svému účelu permanentně od doby svého založení (1887) až po 
současnost. Nese jméno slavného dirigenta, houslisty a 
hudebního skladatele Josefa Labitzkého, který v Bečově nad 
Teplou vyrůstal. Samotná budova školy byla postavena v roce 
1901 ve střídmém historizujícím stylu, s nenáročně členěnou 
fasádou bosáží, pilastry, šambránami a římsami. Stavba se 
zachovala v původním hmotovém řešení, s historickými 

konstrukcemi i 
s nenarušenou vnitřní 
dispozicí (učebny, 
koncertní sál, zkušebna 
pro orchestr). V interiéru 
lze nalézt celou řadu 
hodnotných uměleckořemeslných prvků. 
V koncertním sále v patře budovy zůstaly 
zachovány varhany sloužící pro koncertní 
vystoupení i pro výuku. Součástí budovy je 
také významný notový archiv. 
 V současné době jsou připravovány 

následující žádosti na prohlášení za KP: vila Komtesa, židovský hřbitov, Bečovská 
botanická zahrada, pozůstatky židovské synagogy, most ve Vodné, soubor 
kamenných památek u hájovny směrem na Chodov, kříž s kamenným podstavcem 
na křižovatce u fary a svatojiřský kříž na pastvinách nad botanickou zahradou. 
Nově město Bečov nad Teplou zakoupilo budov v areálu KP nádraží / vodárnu, 
kterou chce do budoucna využít pro rozvoj cestovního ruchu ve městě.  
 
 
 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci rok u 2015 v havarijním 
stavu /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, ve řejné či 
církevní budovy, atd./ v četně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto 
stavu: 
 
Žádné.  
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla pro vedena nebo 
dokon čena v roce 2015 se stru čným uvedením rozsahu obnovy a ú čelu 
využití. 
 
U rodinného domu v atraktivní poloze západně od kostela a fary byla dokončena 
obnova fasády. V posledních deseti letech došlo k opravě většiny nemovitostí 
v území MPZ, stejně jako k výměně oken těchto budov. V roce 2008 byla 
dokončena rekonstrukce budovy penzionu a restaurace Hradní bašta, úprava 
vedlejšího činžovního domu s dole umístěným prostorem obchodu s uměleckým 
sklem a výdejním okénkem rychlého občerstvení. Mezi KP v MPZ, které prochází 
obnovou, je možné zařadit z venkovního pohledu ukončenou rekonstrukci na faře, 
či poslední etapu obnovy kostela sv. Jiří či vnější plášť Muzea hraček a motocyklů, 
dříve budova soudu. 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2015 demolovány 
s uvedením d ůvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - 
rod. domy, ve řejné či církevní budovy, atd./. 
 
Z důvodu nezájmu vlastníka i židovské obce bohužel dochází k postupné 
samovolné degradaci nadzemních pozůstatků (propadávají se sklepní prostory)  
bývalé židovské synagogy (nebývalý rozsah zachování celého půdorysu ověřil 
nedávný ZAV).    
   
 
 
C. Ostatní akce ovliv ňující stav MPR nebo MPZ: 
 
C.1. Charakterizujte sou časný stav park ů, veřejných prostranství v MPR 
nebo MPZ /nap ř. povrchy komunikací, ve řejné osv ětlení, m ěstský mobiliá ř, 
stav zelen ě apod./ do roku 2015 a uve ďte významné akce, které byly v letech 
2005 – 2015 podniknuty ke zlepšení stavu. 
 

Veřejná prostranství jsou průběžně upravovaná. Během těchto úprav byly 
mimo jiné odstraněny nebo přesazeny téměř veškeré nevhodné druhy dřevin 
(Thuja sp., Chamacyparis sp., Juniperus sp.) nalézající se na těchto 
prostranstvích, které byly vysazeny pravděpodobně spontánně bez ohledu na 
výsledný estetický vzhled i ekologické nároky. Došlo rovněž k odstran ění 
některých chybn ě použitých vegeta čních prvk ů – stříhané ploty, půdopokryvná 
výsadba, nevhodně umístěné solitérní dřeviny u radnice, apod. Postupně je na 
exteriérové plochy doplňován mobiliář (lavičky, koše, autobusová čekárna). 
Historizujícímu charakteru se přibližují i předzahrádky restaurací. Ve vegeta čním 
období jsou v centrální části MPZ s d ůrazem na prostor revitalizovaného 
náměstí umíst ěny mobilní nádoby s okrasnými rostlinami.  Forma výsadeb a 
druhová skladba navazují na počátek 20. století. Do tohoto období se dle 
schváleného závazného stanoviska bude navracet rovněž podoba zahrad areálu 
hradu a zámku, aby se veřejně přístupné exteriérové plochy města a tohoto areálu 
vhodně doplňovaly.  
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Z hlediska městského mobiliáře byly posíleny a vhodně rozmístěny počty 
laviček (náměstí před radnicí a ZUŠ J. Labitzkého), jejichž podoba lépe odpovídá 
historické hodnotě okolního prostoru. V okolí radnice bylo vybudováno též mobilní 
kotviště stožárů pro státní vlajku a slavnostní prapory, rozvaděč elektrického 
proudu pro kulturní akce či šachta pro umístění vánočního stromku. Veřejné 
osvětlení zůstává stávající, ale je v plánu jeho nové řešení, zejména z hlediska 
snížení světelného smogu. V centru města se též postupně v rámci finančních 
možností nahrazují asfaltové povrchy kamennou zádlažbou.  

Jen málo historických měst se může pochlubit tak pevným propojením 
historické zástavby a historických objektů zahradní a krajinářské architektury. 
V návaznosti na MPZ (pohledově, kompozičně, účelově a pozemkově) se nachází 
Bečovská botanická zahrada , která byla do roku 1945 nedílnou součástí panství 
držitelů hradu a zámku z rodiny Beaufort-Spontinů.  

Bečovská botanická zahrada je důležitou součástí historické urbanistické 
struktury města a je součástí jedné z nejdůležitějších kompozičních os města 
(zámek – město – botanická zahrada – rodová hrobka). Svou rozlohou 9 hektarů 
je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách.  
Přestože byla zahrada jednou z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v českých 
zemích před 2. světovou válkou, byla mezi lety 1945 – 2005 bez jakékoli údržby a 
tím se dostala téměř do stavu zániku.  Od roku 2005 je ve spolupráci Města Bečov 
nad Teplou, 23/02 ZO ČSOP BERKUT, Cesta z města, o. s. a MAS Kraj živých 
vod (dříve Náš region) prováděna záchrana tohoto díla. V roce 2013 došlo ke 
zprovoznění Bečovské botanické zahrady pro veřejnost formou komentovaných 
prohlídek, kulturních akcí a následně i volné prohlídky. Prostor slouží pro pořádání 
mnoha kulturních akcí, stejně jako volnočasových aktivit zejména pro obyvatele 
města a jeho okolí.   

Obnova areálu Bečovské botanické zahrady se těší významné pozornosti 
z řad odborné i laické veřejnosti. Zahrada od doby její obnovy obdržela již i 
některá významná ocenění. Např. roku 2006 získal Korkovník pana Kodítka 
(Phellodendron amurense) celorepublikový titul Strom hrdina od Nadace 
partnerství. V roce 2014 přibyla další významná ocenění, jako například vítězství 
v Ceně Ď pro iniciátora obnovy zahrady Ing. Jiřího Šindeláře, jeho nominaci na 
Osobnost Karlovarského kraje, vítězství zahrady v anket ě Prom ěny roku 2013, 
či přijetí do Unie botanických zahrad České republiky. V roce 2015 byla 
obnova zahrady ocen ěna celosvazových ocen ěním Českého svazu ochránc ů 
přírody . 
V srpnu se navíc v zahradě konal celostátní sněm představitelů botanických 
zahrad ČR.  Takto významná botanická návštěva se od doby slávy zahrady ve 40. 
letech 20. století ještě nekonala. Ti nejskvělejší odborníci z věhlasných 
botanických zahrad z celé České republiky se sjeli do Bečova, aby si zahradu 
prohlédli, zhodnotili další postup a byli i nápomocni jejímu rozvoji. Již od loňského 
roku díky jejich podpoře proudí do Bečova unikátní rostliny z Evropy, Ameriky, 
Asie a dokonce i Austrálie, tedy rostliny, které zcela jistě nikde jinde 
v Karlovarském kraji neuvidíte. Pro Bečovskou botanickou zahradu mělo toto 
setkání opravdu historický význam, především co se týče návaznosti na dílo 
zámeckého zahradníka Jana Koditka, který komplex zahrad v Bečově navrhl a 
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vybudoval na počátku 20. století za výrazné podpory vévody Beaufort-Spontin a 
hraběte Silva Taroucy z Průhonic.  
 
Bečovská botanická zahrada nabízí návštěvníkům: 

• ukázku unikátní zahradní a krajinářské architektury 
• expozici zajímavých a ojedinělých listnatých a jehličnatých dřevin 
• genofondový sad starých krajových odrůd ovoce Bečovska 
• každoročně realizované nové výsadby ( např. vřesoviště, vlhkomilné 

rostliny, trvalkové záhony, sbírku šeříků a listnatých keřů, letničky z výsevů) 
• volnočasový areál pro děti i dospělé (vrbové prvky, travnaté hřiště, lanovka, 

pískoviště, prolézačky) 
• odpočívadla, vyhlídky, parkové cesty 
• Korunní rybník s možností koupání a projížděk na lodičkách 
• průvodcovská činnost a komentované prohlídky 
• přednášky, workshopy, workcampy 
• kulturní a společenské akce včetně rodinných oslav 
• příměstské tábory  
• stezka litorálem 
• volnou prohlídku BBZ  
• využití 1. české bioferraty (vstup pouze s požadovaným vybavením) 
• komentované prohlídky  

 
V roce 2015 zahradu navštívilo téměř 7 tisíc návštěvníků (stoupající tendence). 
Zahrada je také zázemím pro environmentální aktivity regionu a taktéž kontaktním 
místem pro zájemce o průvodcovské služby po Krajinné památkové zóně 
Bečovsko. 
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V roce 2013 byla vypracována Studie městské zeleně v MPZ, včetně projektu 

údržby a stabilizace zeleně. Tento dokument slouží i jako příprava k založení 
městského parku u kostela sv. Jiří a před základní školou v MPZ.  

Na základě tohoto dokumentu v letech 2014 a 2015 byly realizovány práce 
financované z programu OPŽP. V roce 2015 byla taktéž dokon čena I. etapa 
obnovy zelen ě hradního parku a zahájeno budování bylinkové zahrá dky 
v hradním areálu.   
 
 
 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prost ředí v MPR nebo MPZ do 
konce roku 2015 a uve ďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 
podniknuty ke zlepšení stavu / čisti čky, prohlášení chrán ěných území, 
působení neziskových organizací a dobrovolník ů, atd./. 
 
Mezi nejvýznamnější počiny ke zvýšení kvality života v MPZ patří: 
 

1) kolaudace  revitalizované centrální plochy nám ěstí  5. května před 
radnicí a zahájení archeologického pr ůzkumu celého území v roce 
2015 s ohledem na v předchozím roce učiněný nález původní barokní 
dlažby. 
 

2) rekonstrukce povrchu Tepelské a Školní ulice a vybu dování zpevn ěné 
krajnice pro chodce od budovy Základní um ělecké školy J. 
Labitzkého k nám ěstí v roce 2015 
 

3) oprava schod ů ústících do ulice Nová a rekonstrukce zábradlí sch odů 
do Poštovní ulice v roce 2015 
 

4) obnova pomníku padlým ve sv ětových válkách v prostoru p řed 
budovou školy v roce 2015  

 
5) vyhlášení krajinné památkové zóny Be čovsko v roce 2014 
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6) obnova Be čovské botanické zahrady a její další rozvoj ve vzta hu 
k historii místa, k rozvoji turistického ruchu i ob čanské vybavenosti 
Bečova nad Teplou  

 
7) zahájení a realizace Projektu p říkladné obnovy hradu Be čov  s cílem 

zpřístupnění celého areálu veřejnosti, kromě téměř celoročního 
návštěvnického provozu se plánuje též vytvoření multifunkčního sálu 
s možností využití i pro potřeby města (konference, slavnostní akce, 
filmové a divadelní produkce, apod.) 

 
8) vytvo ření a provoz Eduka čního centra p ři SHZ Bečov (vznik a provoz 

v rámci úkolu Národní a kulturní identity)   
 

9) aktivizace spolkového života , od roku 2008 jeho přímá a plošná finanční 
podpora z rozpočtu města a zapojení do společenského dění ve městě a v 
regionu. Více než 15% obyvatel je organizovaných v místních, regionálních 
i celostátních spolcích, představitelé komunitního života jsou pravidelně 
veřejností oceňováni, například formou zisku Ceny Ď v roce 2014 pro ing. 
Jiřího Šindeláře za obnovu Bečovské botanické zahrady, na cenu 
Osobnost Karlovarského kraje byli nominováni dva představitelé 
bečovského veřejného života – Ing. Jiří Šindelář a Mgr. Tomáš Wizovský 
 

10)  konzervace kašny u budovy radnice v roce 2014 
 

11)  vytvoření naučné vícejazy čné stezky na Šibeni ční vrch  (2003) 
podrobně mapující dějiny hrdelního soudnictví, revitalizováno v roce 2013, 
v roce 2014 vytvoření unikátní mapy hrdelních památek Karlovarského 
kraje s přirozeným centrem v Bečově nad Teplou (vydáno městem Bečov 
nad Teplou za podpory Karlovarského kraje)  
  

12)  úprava ve řejných prostranství v rámci MPZ  mezi kostelem a farou a 
před ZŠ a MŠ z fondu OPŽP v letech 2014 - 2015 

 
13)  záchranné práce v prostoru hradního parku areálu SH Z Bečov  z fondu 

OPŽP v letech 2014 - 2015, jako předstupeň pro zpřístupnění prostoru 
veřejnosti v horizontu 2 – 5 let 

 
14)  dokončení obnovy židovského h řbitova  

v blízkosti vlakového nádraží, včetně 
navrácení původních náhrobků, proběhlo 
v roce 2014  

 
15)   vydlážd ění komunikace Kostelní, oprava  

komunikací Úzká a Pod zámkem  v MPZ 
(2006), financováno z prostředků EU 
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16)   na základě zpracované stavební projektové dokumentace byla      
  vydlážd ěna ulice Poštovní a nov ě vybudováno schodišt ě mezi  
náměstím a Kostelní ul., dále schody u pošty  (2010) 

 
17)   od roku 2008 probíhající oprava fasády kostela sv. Ji ří, ukončeno 

v roce  2014 
 

18)   fasáda a střecha objektu fary byly opraveny v roce 2010, poté byla fara 
pronajata městem za účelem vytvoření zázemí pro komunitní život 
 

19)   výstavba prvního veřejně provozovaného dětského h řiště v centru města   
       v letech 2010-2012 

 
20)   zpracování stavební projektové dokumentace na opravu ulice Školní v    

  MPZ, schodiště mezi Nádražní a Sráznou, Studie městského parku v   
  MPZ, Vyhledávací studie cyklostezky podél řeky Teplá částečně v MPZ,  
  Projekt kanalizace a vodovodu v Tepelské ulici v MPZ a projektová  
  dokumentace přechodových míst pro chodce na hranici MPZ v Plzeňské  
  ulici na silně frekventovaných místech 

 
21)   oprava kašny  v Kostelní ul. v roce 2013 

 
22)   obnova historické stezky u kostela  mezi náměstím a příčnou ulicí 

v MPZ 
 

23)   zastupitelstvem města schváleno vypracování Regula čního plánu  na    
            Zlatý vrch 

 
24)   realizace autobusové čekárny  na náměstí 

 
25)   rekonstrukce objektu Hradní bašta  

 
26)   vytvoření Panoramatické stezky  nabízející pohledy a seznámení 

s místní kulturní krajinou 
 

27)   založení a provoz Mateřského a rodinného centra Cvr ček a kmene 
Ligy lesní moudrosti – Strážci poklad ů Bečov  využívajících prostor fary, 
spolupráce s Edukativním centrem hrad a zámek Bečov  

 
28)   obytná zóna, příprava pěší zóny  

 
29)   dokončení procesu plynofikace v centru města 

 
30)   výstavba čističky v roce 2001 
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Mezi nejvýznamn ější závady ovliv ňující úrove ň života v MPZ, stejn ě jako její 
podobu pat ří: 
 

1) přes provedenou plynofikaci si část domů ponechala zejména 
z finančních důvodů lokální vytápění což má zejména v zimních měsících 
krátkodobě neblahý vliv na jinak vysokou kvalitu čistoty zdejšího ovzduší 
(V současné době město organizuje kampaň k využití tzv. „kotlíkových“ 
dotací sloužících ke zlepšení ovzduší v Bečově nad Teplou) 

2) nedostatek funkčních vodních a stinných prvků pro zpříjemnění pobytu na 
veřejných prostranstvích (město zadalo archeologický průzkum i v oblasti, 
ve které byla dříve kašna na náměstí) 

3) frekvence dopravy vozidel a jejich hlučnost (město pracuje na budování 
parkoviště a optimalizaci dopravního systému) 

4) stav doprovodné technické infrastruktury 
5) technický stav dožilé fasády objektu základní školy  

 
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2015 a uve ďte 
hlavní investi ční akce v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2015 /kanali zační síť, 
vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení, atd./. 
 
Obecně je možné stav technické infrastruktury ve městě hodnotit jako 
stabilizovaný. Je zavedena kanaliza ční síť, proběhly částečné opravy veřejné 
kanalizační sítě a přípojek, a to na náměstí 5. května. Bylo rovněž zavedeno 
dálkové automatické hlášení hladiny splašků, které chrání rodinné domy před 
znečištěním. V rámci vodovodního řádu je díky členství města ve VSOZČ 
umožněna každoroční investice, která zajišťuje jeho dobrý stav. Město bylo 
plynofikováno průběžně od roku 1998, plynofikována byla mimo jiné radnice, 
základní škola a sokolovna, základní umělecká škola, převážná část rodinných 
domů v centru města, část areálu hradu a zámku, apod. V 90. letech 20. století 
proběhla v MPZ částečná kabelizace m ěsta , tedy v rámci elektrického vedení 
jsou v MPZ vedeny kabelové rozvody a v této souvislosti byly nově umístěny 
lampy veřejného osvětlení, v roce 2013 byly doplněny rovněž v Toužimské a 
Školní ulici a v roce 2015 došlo k rozmístění několika dalších lamp VO. Byl uložen 
rozvodový kabel na naučné stezce na Šibeniční vrch a byla elektrifikována 
Bečovská botanická zahrada. Došlo k opravám kanalizace v blízkosti objektu ZŠ a 
MŠ – výměna kanalizačních těles a rozvodů v zadním traktu objektu školy, 
likvidace septiků u objektu školy, odstranění podmáčení objektu odvodem 
povrchových vod, oprava povrchového odvodnění komunikace mezi náměstím a 
Sráznou ulicí, oprava přípojky kanalizace ve Školní ulici. Z výše uvedeného 
vyplývá, že v Bečově nad Teplou dochází ke každoročním opravám a rozšířením 
elektrických rozvodů a veřejného osvětlení. 
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D. Péče o obyvatele a návšt ěvníky MPR nebo MPZ: 
 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2005 v MPR nebo v MPZ:  
  
V městě Bečov nad Teplou žilo k 31.12.2005 975 stálých obyvatel, z toho cca 212 
v MPZ.    
   
Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR nebo v MPZ:  
  
V městě Bečov nad Teplou žije k 30. 11. 2015 965 stálých obyvatel z toho cca 266 
v rámci MPZ.  
 

 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí 
návšt ěvníkům, jakou má provozní dobu atp. 
 
Ve městě Bečov nad Teplou bylo v roce 1998 zřízeno IC provozované Městskou 
společností Bečov s.r.o. Toto IC bylo technicky vybaveno pomocí dotace z EU. 
Následně však z politických důvodů a vzhledem ke změně vedení obce došlo k 
pozastavení jeho činnosti. Nicméně funkce IC jsou v současnosti suplovány 
následujícími způsoby: 1) kontaktní místo  na pokladně SHZ Bečov včetně typů 
na výlety, časů odjezdů spojů hromadné dopravy, WI-FI připojení k internetu, 
služeb v rámci programu „Cyklisté vítáni“ (úschovna kol, možnost dobíjení 
elektrokol, sada první pomoci pro cyklisty), apod.  2) informace o městě jsou 
podávány pomocí audiopanelu  s českou i cizojazyčnými mutacemi u vstupu do 
areálu SHZ Bečov 3) informace o prohlídkách a otvírací době SHZ Bečov, stejně 
jako odkazy na zajímavé kulturní akce ve městě a okolí jsou nově od roku 2014 
umisťovány do nové exteriérové vývěsky vedle audiopanelu při vstupu do areálu 
SHZ Bečov 4) základní informovanost občanů a návštěvníků města zajišťuje 
Městský ú řad, Městská knihovna  a taktéž soukromé prodejny a restaurace. V 
roce 2013 byla započata realizace umístění informačního kiosku před Městskou 
knihovou, pro zajištění rychlejšího přenosu informací ve veřejném prostoru MPZ. 
Počítačové vybavení knihovny včetně projektoru, kamery apod. bylo v posledních 
letech realizováno díky dotacím MK.  
Ve stávajícím volebním období plánuje vedení města vybudování nového 
kontaktního místa v prostoru p řízemí historického objektu radnice , kde dnes 
sídlí kanceláře městského úřadu, které by měly být přesunuty do jiných prostor.  
 
 
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zp řístupn ěny ve řejnosti v MPR 
nebo MPZ v roce 2015 a s jakým zam ěřením /kulturn ě výchovným, 
spole čenským, atd./. 
 

Mezi zpřístupněné KP v prostoru MPZ patří zejména areál hradu a zámku , 
který kromě běžného turistického provozu nabízí i mnohé kulturní a vzdělávací 
aktivity a akce. 
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V roce 2012 se Státní hrad a zámek stal jedním ze sedmi eduka čních 
center Národního památkového ústavu.  Během následujících let byla do stálé 
nabídky památkového objektu  zařazeny dva 
lektorské prohlídkové okruhy určené 
speciálně školám či rodinám s dětmi. V roce 
2012 to byl program Relikviá ř pro každého  
využívající haptického modelu, v roce 2014 
pak program určený dětem ve věku 3 – 6 let 
s názvem Procházka minulostí . Tato 
prohlídka je propojena s aktivním využitím 
publikace Pohádka o bečovském 
dávnosnění, která je turistickým průvodcem 
pro nejmenší, zprostředkovávajícím přístupnou formou příběhy a zajímavosti 
nejen z historie hradu a zámku, ale i města a jeho okolí.   Na hradě probíhají 
pravidelně exkluzivní technologické prohlídky  na různá témata (např. 
archeologie, krovy, tesařství, středověké omítky, erby, arboristika) věnované 
stavebně historickému vývoji hradu a procesu probíhající památkové obnovy. 
Navázána byla pravidelná spolupráce s místní Základní školou (škola se účastní 
nabízených akcí a spolupracuje při pilotním ověřování připravovaných programů) 
či Rodinným centrem CVRČEK, více než tři roky fungoval při SHZ Bečov dětský 
kmen ligy lesní moudrosti Strážci poklad ů zaměřený na poznávání města i okolí 
a jeho historie včetně pořádání letních pobytových táborů v Bečovské botanické 
zahradě. Během školního roku 2013/14 byl realizován komunitní projekt 
propojující žáky školy s místními pamětníky. Projekt Škola na zámku Be čov  si 
kladl za cíl zmapovat v rámci možností dosud málo známé osudy bečovského 
zámku v letech 1952 až 1975, kdy zde provizorně sídlila místní základní škola. 
Využíval k tomu nejen dostupných obrazových a textových materiálů, ale 
především stěžejních svědectví pamětníků. Výsledky byly zpracovány a 
prezentovány formou brožurky a výstavky, která byla umístěna nejprve v areálu 
SHZ Bečov, poté v prostoru před ZUŠ Josefa Labitzkého a na závěr v zahradě 
ZŠ. Projekt podpořila Plzeň 2015, o.p.s.   Probíhaly další mimořádné pilotní akce 
na zakázku škol, např. na téma středověké literatury, epigrafiky, německo-české 
spolupráce mezi studenty apod. Veškerá tato činnost byla konzultována 
s odborníky z pedagogických fakult Karlovy a Masarykovi univerzity a 

podporována Metodickým centrem pro 
vzdělávání v Telči. Spolupráce 
s Pedagogickou fakultou UK v Praze 
vyvrcholila dokonce podpisem dohody a 
SHZ Bečov se stal fakultním památkovým 
objektem . Významnou akcí, na které se 
během zimy 2024/2015 SHZ Bečov rovněž 
podílel, byla výstava Hrady a zámky 
objevované a op ěvované , na které byl jako 
jeden z nejvýznamnějších exponátů 

prezentován rovněž relikviář sv. Maura. I u této příležitosti proběhlo několik 
vzdělávacích programů pro školy. V roce 2015 proběhly v zámeckých zahradách 
výstavy Památky nás baví  (s doprovodným programem pro rodiny s dětmi) a 
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Velká hradozámecká inventura  (s mimořádným programem Objevte tajemství 
zámeckých depozitá řů). V listopadu 2015 mohli návštěvníci v rámci oslav 30. 
výročí od vypátrání relikviáře sv. Maura absolvovat program Prožijte p říběh 
relikviá ře a shlédnout výstavu v Krajské knihovn ě Karlovy Vary  zaměřenou 
jednak na historii této památky ve světle písemných pramenů, jednak na její 
budoucnost formou prezentace architektonických návrhů přihlášených do soutěže 
o prostorové řešení vznikající nové expozice věnované relikviáři v nově 
obnovovaných Pluhovských domech. 

   
 
V současné době areál SHZ Bečov navštíví ročně mezi 50 – 60 000 

registrovanými návšt ěvníky , ačkoli je zpřístupněn z pouhé jedné třetiny. 
Z tohoto počtu čítá kolem 4 500 účastníků aktivit a akcí s prvky edukace či 
edutainmentu.  Tito návštěvníci se automaticky stávají rovněž návštěvníky města 
Bečov nad Teplou, jehož celková návštěvnost města jako takového je vyšší, cca 
70 000 osob za rok.   

Areál hradu a zámku prochází v současné době procesem památkové 
obnovy v rámci projektu „Příkladná obnova hradu Bečov a přilehlých objektů pro 
prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“. Po celkovém 

zpřístupnění obnoveného areálu a 
uvažovaném celoročním provozu je 
možné předpokládat nárůst 
návštěvnosti na 75 – 85 000 
registrovaných návšt ěvníků.  

Dalšími zpřístupněnými 
památkami v rámci MPZ jsou poté 
prostory kostela sv. Jiří a fary, kdy 
kostel  slouží po domluvě jak běžné 
turistické prohlídce, příležitostným 
koncertům, tak zejména své základní 

funkci, kdy jsou zde pravidelně pořádány mše. Přilehlá budova fary  se stala 
centrem komunitního života ve městě, pravidelně jsou zde pořádány akce jak pro 
děti, tak pro dospělé a významná část pravidelně pořádaných městských slavností 
nalézá své tradiční místo konání právě na faře a v jejím bezprostředním okolí. 
Barokní budova fary je jedním z příkladů ideálního nalezení nové a důstojné 
funkce pro kulturní památku, která z historických důvodů a společenských změn již 
neslouží svému původnímu účelu.  

Historická budova radnice  je otevřena občanům jako Matrika a Městský 
úřad, sídlí zde úřad starostky města, je zde obřadní síň, která je využívána 
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víceúčelově, mázhauz radnice slouží jako prostor pro menší kulturní akce např. 
výstavy, přijetí skupinových návštěv apod. Bude zde též umístěn originál sochy 

Panny Marie. V roce 2014 a 2015 se 
prostor budovy radnice a následn ě 
revitalizovaný prostor p řed radnicí 
stal místem konání mnoha kulturních 
akcí  jako Bečovské kvítí, Bečovské 
slavnosti, Rozsvěcení vánočního 
stromu. V příštích letech vedení m ěsta 
chce p řesunout t ěžiště kulturního a 
spole čenského života práv ě do 
tohoto obnoveného historického 
prostoru.   

Mezi další využívané památky patří Muzeum hraček a motocyklů v budově 
bývalého soudu, stejně jako penzion a restaurace Hradní Bašta.  
   
    
 
D.4. Charakterizujte ob čanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, 
stravovací, obchodní sí ť, zdravotnická, t ělovýchovná, kulturní za řízení, 
dopravní obslužnost, parkování a další – uve ďte obecn ě jejich p řírůstky 
nebo úbytky v hodnoceném období/. 
 
 Občanské vybavení je v Bečově nad Teplou na velmi dobré úrovni, navíc se 
v posledních letech daří navracet živnosti a drobné obchody zpět do centra města, 
tedy do MPZ. V Bečově je rozvinutá obchodní síť (3 x prodejna potravin, pekárna 
s cukrárnou, suvenýry, drogerie, řeznictví), stejně jako možnost stravování a 
ubytování (7 restaurací a hospod, 4 z nich poskytují rovněž ubytování). Kapacita 
ubytovacích lůžek je dostatečná, do budoucna bude nezbytné zajistit ubytování 
levnější kategorie pro skupiny mládeže a studentů. To by mělo být zajištěno 
zejména díky projektu obnovy a využití historické vily Komtesa, která je nyní 
stavebně obnovována a od roku 2016 by měla začít fungovat jako ubytovací 
zařízení. V budoucnu je plánováno prohlášení objektu za KP. V prostoru náměstí 
byl navíc v roce 2012 zřízen bankomat  sloužící jak turistům, tak zejména místním 
obyvatelům. Z další občanské vybavenosti je nutné uvést ordinaci praktického 
lékaře, služebnu Policie ČR, Poštu, Základní a Mateřskou školu a Základní 
uměleckou školu Josefa Labitzkého s městskou knihovnou. Pro sportovní rekreaci 
slouží historický objekt Sokolovny s venkovním sportovištěm revitalizovaným 
v roce 2012, prvním veřejně provozovaným dětským hřištěm a dále kompletně 
fotbalové hřiště rekonstruované v roce 2008.  
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D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webo vých 
stránkách obce /m ěsta/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek,  
nacházejících se v obci /m ěstě/, na webových stránkách obce /m ěsta/ - 
informace pro návšt ěvníky MPR nebo MPZ; informace ob čanům obcí a m ěst 
s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové pé če včetně program ů na 
obnovu kulturních památek. Uve ďte odkaz na p říslušné stránky: 
 
 Informace o dění ve městě, stejně jako 
v rámci MPZ jsou uveřejňovány na webových 
stránkách města www.becov.cz. Zde je 
založena speciální záložka věnovaná 
problematice MPZ. V souvislosti s budoucí 
podobou MPZ jsou od roku 2008 pořádána 
pravidelná veřejná setkání  a konference 
s občany Bečova nad Teplou, na kterých byla 
diskutována podoba obnovy centra jak 
s odbornou, tak s laickou veřejností. Občané 
jsou dále pravidelně informování o  aktuálních 
událostech pomocí informačních SMS, 
vývěsky a také díky Bečovskému zpravodaji  
shrnujícímu dění ve městě a reflektujícímu 
široké spektrum témat. Tiskovina přinášející 
kompletní informace o usneseních 
zastupitelstva, připravovaných strategiích, 
kulturních, sportovních a společenských 
akcích ve městě prošla v posledních letech 
výraznou proměnou. Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska probíhá rovněž napojení na novodobé systémy propagace – 
vyhledávání informací o místech cestovního ruchu a jejich atraktivitách síti mobilů 
a propojení přes internetovou síť.   

Informace pro návštěvníky 
města je možné nalézt na 
následujících webových stránkách 

www.zamek-becov.cz, 
www.castlebecov.eu, www.shscms.cz,. 
Informace o kulturních akcí jsou 
pravidelně umisťovány na 
specializované servery jakou jsou 
www.kudyznudy.cz, www.zivykraj.cz 
apod. Ze své povahy jsou zcela 

unikátní interaktivní web pro nejmenší návštěvníky památek http://prodeti.zamek-
becov.cz a web věnovaný hrdelnímu soudnictví v Bečově nad Teplou a okolí. 
www.cestujme.cz/sibenice.  

V rámci propagace Bečova nad Teplou se daří každým rokem vydat tištěné 
materiály jak samostatné tak i v rámci regionálních tiskovin. V roce 2014 byly 
spouštěny nové webové stránky Bečovské botanické zahrady 
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www.becovskabotanicka.cz a byl uveřejněn článek na Wikipedii odkazující na toto 
zajímavé dílo krajinářské a zahradní architektury 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Botanická_zahrada_v_Bečově_nad_Teplou .   
 V roce 2014 zahájila jak správa SHZ Bečov, tak vedení města Bečov nad 
Teplou v souvislosti s některými probíhajícími projekty obnovy v MPZ pořádání 
pravidelných workshopů a přednášek věnovaných konkrétním tématům, jako byla 
záchrana a obnova vegetačních prvků v prostoru tzv. Hradního parku, či prostoru 
mezi kostelem sv. Jiří a farou, nebo probíhající konzervace pomníku padlých ve 
světových válkách. Významnou devízou těchto akcí je možnost setkání občanů 
Bečova nad Teplou s odborníky na daná témata, restaurátory, památkáři, 
projektanty, dendrology, apod.  

V roce 2014 navíc město Bečov nad Teplou zorganizovalo ve spolupráci se 
Státním hradem a zámkem Bečov mezinárodní konferenci s názvem „7. století 

Bečova“ k p řipomenutí 615 let od 
udělení m ěstských práv . Na 
konferenci byly prezentovány poznatky 
z průzkumů provedených v posledních 
letech a připomněly například 
významnou bečovskou hudební tradici, 
význam městského centra, dějiny 
místního školství, představily čerstvě 
vyhlášenou krajinnou památkovou 
zónu, apod.   
 

 
 

E. Společenský život: 
 
E.1. Vyjmenujte místní ob čanská sdružení, nadace, spolky, um ělecké 
soubory p ůsobící v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich 
prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2014. 
  
Sdružení BOSArcha  – podíl na vydání propagačních materiálů k výročí 600 let 
Bečova nad Teplou, spoluorganizátor veřejných setkání 
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 
Spolek postižených civiliza čními chorobami  – spoluúčast na veřejných akcích 
ve městě 
Mateřské a rodinné centrum Cvr ček – organizace přednášek zaměřených na 
děti a aktivity s dětmi 0 – 5 let, organizace akcí a volnočasových aktivit 
zaměřených na děti ve věku 0 – 10 let 
Liga lesní moudrosti – kmen Strážci poklad ů – organizace volnočasových 
aktivit zaměřených na děti a mládež ve věku 3 – 18 let s cílem poznat a 
ochraňovat historii a krajinu místa, kde žijeme  
23/02 ZO ČSOP Berku t – obnova Bečovské botanické zahrady, pořádání 
kulturních akcí s ekologickou a enviromentální tématikou, podíl na přípravě 
přihlášky návrhu na vyhlášení KPZ Bečovsko 
TJ Slavoj Be čov nad Teplou  – organizace sportovně laděných akcí a aktivit 
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KČT Slavoj Be čov nad  Teplou  – organizace tradičních turistických setkání 
Terra Incognita o.s . – příprava naučné stezky po židovských památkách, vydání 
brožury Židovský hřbitov v Bečově nad Teplou, spolupráce na přípravě návrhu na 
vyhlášení KPZ Bečovsko 
SRPDŠ – organizace tradičních akcí v MPZ – Masopust, Májové slavnosti, Den 
dětí 
JSDH – organizace Mikulášské zábavy, tradičního plesu, vedení kroužku mladých 
hasičů, atd.  
 
E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obn ovy kulturních památek 
z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a r ozvíjejí místní tradice 
/trhy, sout ěže, setkání rodák ů, pout ě, oslavy místních svátk ů, atd./. 
 
Vybrané kulturní a spole čenské akce: 
 

• Bečovské slavnosti 
• Výstup na Homolku 
• Tříkrálová sbírka 
• Masopustní průvod – Společnost rodičů a přátel dětí školy a další NNO 
• Den památek 
• Květinové slavnosti „Bečovské kvítí“ k svátku sv. Jiří 
• Dětský den organizován společně místními NNO a institucemi 
• Ekofestival Zázračná planeta Země 
• Dny Evropského kulturního dědictví 
• Mezinárodní kovářské sympozium 
• Lampionový průvod 
• Maškarní plesy 
• Koncerty pořádané ZUŠ Josefa Labitzkého  
• Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 
• Oslavy Dne železnice na významné historické železniční trati Tepelské 

dráhy, mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi 
 

Vybrané sportovní akce: 
 

o Běh okolo tří rybníků 
o Bečovská chůze 
o Pochod za minerálními prameny – TJ Slavoj Bečov  
o Oslavy Bečovské botanické zahrady – kulturní a sportovní akce v průběhu 

celého roku 
 
Jiné vybrané akce: 
 

� Projekt „Umění a řemesla“ – založen v rámci záměru pořádání akcí 
uměleckých řemesel v MPZ v široké škále významu, od řemesla, přes 
obrazy, grafiku, keramiku po hudbu atp.    
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� Výměnné pobyty a zájezdy do partnerských měst v Sasku – Thalheim, 
Grünbach, Bavorsku - Thurnau a Bad Berneck a Belgie - Florennes  

 
� Výměnné pobyty žáků a učitelů mezi školami z Bečova nad Teplou a 

Eschenburgu v SRN, kde žijí bývalí rodáci a vzájemné návštěvy  
 

� Příměstský tábor kmene Ligy lesní moudrosti – Strážci pokladů v Bečovské 
botanické zahradě určený dětem z Bečova nad Teplou a okolí 
 

� Festival svateb 
 
 

 
E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití m ístních 
významných památkových  objekt ů/zda se podílí na financování jejich 
obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity v četně výše podílu soukromých 
prost ředků na obnov ě památek v roce 2015 - konkrétní objekty s vyzna čením 
finan čních náklad ů/. 
 
Místní podnikatelé se podílejí na obnově zdejších památek i na rozvíjení 
komunitního života ve městě spíše formou materiálního sponzorství, v menší míře 
také sponzorstvím a to zejména 
spolufinancováním předem konkrétně 
definovaných projektů zaměřených na 
cestovní ruch a kulturu. Podnikatelé mají 
přirozeně z logiky předmětu jejich podnikání 
velký zájem na technickém vzhledu 
městské památkové zóny, jejím 
organizačním fungování a pořádání 
kulturních akcí v jejím prostoru. V budovách 
kulturních památek sídlí v rámci MPZ různé 
podnikatelské subjekty, jako restaurace, 
penziony, obchody. V současné době probíhá revitalizace areálu bývalé vily 
Eleonory Beaufort-Spontin, která byla vystavěna v druhé polovině 20. let 20. 
století, která bude provozována jako rekreační středisko. V současné době je 
podán i návrh na prohlášení této budovy KP. Vila Komtesa se nalézá v území KPZ 
Bečovsko, v bezprostřední blízkosti hranice MPZ.   

 
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnov ě památkových objekt ů v 
roce 2015: 
 
F.1. Částka z rozpo čtu obce /m ěsta/, věnovaná na obnovu památek v roce 
2015 a v kolika p řípadech (údaje uve ďte zaokrouhlen ě): 
 
V roce 2015 bylo v rozpočtu města investováno do obnovy památek celkem 
150 000,- Kč, z nichž většina byla použita na dokončení obnovy kostela sv. Jiří a 
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konzervaci kašny u radnice. Tyto akce byly spolufinancovány z prostředků 
poskytnutých MK ČR.  
 
Uveďte v % vyjád ření kolik částka z rozpo čtu obce /m ěsta/, věnovaná na 
obnovu památek v roce  2015  činí z celkového rozpo čtu obce.   
 
Uvedená částka představuje cca 1,25 % z celkového rozpočtu města Bečov nad 
Teplou.  
 
F.2. Částka z rozpo čtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace  
MPR a MPZ v roce 2015 s uvedením konkrétní akce (ro zepište samostatn ě), 
jako p řílohu uve ďte tabulku rekapitulace akcí obnovy p řipravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015, která byla p řílohou 
Anketního dotazníku na rok 2015. 
 
Finance na obnovu kostela sv. Jiří - 171.000,-Kč. 
   
F.3. Částka z jiných zdroj ů /kraj, stát, EU/ - uve ďte zda bylo požádáno na rok 
2015 o finan ční prost ředky z jiných zdroj ů a zdali byly finan ční prost ředky 
získány a využity. 
 
 
 
 
G. Koncep ční příprava regenerace: 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schvá lení/: 
 
10. července 2006 schválena ÚPD. Návrh nového územního plánu byl zadán, 
dokončeny jsou Doplňující průzkumy a Návrh je před zapracováním připomínek z 
pořizovatele.  
 
G.2. Regula ční plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo M PZ 
/stav rozpracovanosti, datum schválení zastupitelst vem/: 
 
Zastupitelstvo města dne 24. 06. 2011 schválilo záměr pořízení regulačního plánu 
na lokalitu Zlatý vrch.  
 
Datum schválení aktualizovaného Programu regenerace MPZ zastupitelstvem dne 
1. dubna 2004. 
 
Dne 23. září 2011 bylo zastupitelstvem města Bečov nad Teplou schváleno 
zadání zpracování nového Programu regenerace MPZ a v 2013 bylo zadáno jeho 
zpracování. Momentálně je diskutováno se stavebním úřadem v rámci zpracování 
územně analytických podkladů.  
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V návaznosti na výše uvedené body je nutné zmínit, že v roce 2012 byl zpracován 
návrh Krajinné památkové zóny Bečovsko, kde byly ve spolupráci s NPU v Lokti 
formulovány následující regulativy, které mají svou platnost i pro prostor MPZ. 
KPZ i s těmito regulativy byla prohlášena v roce 2014.  
 
Urbanistické regulativy (doporu čené podmínky pro ÚPD): 

       
Při zpracování územně plánovací dokumentace bude zohledněno následující: 
Respektování stávající urbanistické struktury a krajinného reliéfu území 
navrhované KPZ.  
Respektování charakteru a měřítka dochované historické zástavby, tj. 
respektování historické parcelace a půdorysné struktury města včetně uliční čáry, 
hmotové skladby historické zástavby, historických kompozičních vztahů, výškové 
hladiny zástavby a způsobu umístění staveb v daném prostředí. 
Respektování pohledových historických vazeb a horizontů v přímém optickém 
kontaktu s historickými dominantami, nevytváření nových pohledových dominant.  
Upřednostňování umisťování novostaveb na historicky zastavěné plochy a 
hmotově a půdorysně respektování doložené historické zástavby. 
Potlačování novodobých architektonických dominant a předcházení obdobným 
novým zásahům. 
Stavební akce budou posuzovány z hlediska jejich dopadu na historickou hodnotu 
objektů ve vztahu k dochovaným historickým konstrukcím a prvkům. 
Umísťování prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) tak, aby jejich 
management nebyl v kolizi se specifickými hodnotami KPZ. Pokud je nezbytné 
prvky ÚSES umístit na plochy s historickou zemědělskou činností nebo na lokality 
zahradní a krajinářské architektury je nutno v režimu biocenter a biokorodorů 
upřednostnit památkový zájem i co se týče druhové skladby. Stejně platí pro 
umístění jiných zvláště chráněných území přírody. 

 
Architektonické regulativy:  

Respektovat historickou zástavbu ve prospěch pravidelné údržby, oprav a 
rehabilitační obnovy objektů. 
Opravy objektů budou prováděny tradičními technologiemi a za použití tradičních, 
místně užívaných stavebních materiálů. 
Obnova i nová výstavba v území KPZ se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., O státní 
památkové péči a vlastník je povinen svůj záměr konzultovat s orgány státní 
památkové péče. Interiéry objektů nejsou v zásadě předmětem ochrany, pokud tak 
nestanoví jiný předpis (NKP, KP, MPZ). Mimo jádrová území jsou posuzovány 
pouze změny hmot a vnějšího pláště, pokud vedou k zásahům do nosných 
konstrukcí. Záměry nové výstavby je nutno konzultovat v předstihu v režimu 
dokumentací pro umístění stavby a to včetně staveb pro energetiku. 
 
Při obnov ě a nové výstavb ě je nutno zejména respektovat: 
 
Architektonické a stavební detaily, charakteristické pro zástavbu KPZ Bečovsko, 
respektive regionu Tepelsko a Slavkovský les. 
Tradiční formáty oken a umístění vstupů. 
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Historickou barevnost fasád a střech. 
Tradiční tvar střech včetně sklonu (obvykle 37˚ – 47˚).    
Hmotové členění nových objektů musí odpovídat charakteru místně tradiční 
zástavby. 
 

Krajiná řské regulativy:  

 
V území respektovat a zachovat významné krajinářské prvky, vazby a osy. 
Respektovat historické průhledy, vyhlídkové body a jednotlivé prvky vně i uvnitř 
zóny. 
V území respektovat pozůstatky historické lidské činnosti formující krajinu jako 
jsou plužiny, terasy, opěrné a terasové zídky, trasy starých cest k zemědělským 
plochám i do okolních lesů, trasy vycházkových a turistických cest, odpočívadla, 
kamenolomy a hliniště, vodní plochy atd. 
Chránit lokality zahradní a krajinářské architektury (Bečovská botanická zahrada, 
areál NKP SHZ Bečov, okolí vily Komtesa, hřbitovy, okolí kostela sv. Jiří a fary). 
V území respektovat dochovanou trvalou mimolesní krajinnou a urbanistickou 
zeleň a organicky ji doplňovat a udržovat včetně zamezení rozšiřování náletových 
dřevin a ruderální vegetace.  
Při hospodaření v lesích a při zalesňování pozemků respektovat dochovanou 
strukturu a prvky – udržovat a doplňovat lesní aleje, křižovatky lesních cest a 
plochy lesního bezlesí. Způsob zabezpečení integrovat do lesních hospodářských 
plánů. 
 
 
 
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum  schválení 
zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace/:   
 
Od roku 1992 je kontinuálně zpracováván Program regenerace města Bečov nad 
Teplou. V roce 2008 byl rozšířen v rámci aktualizace rovněž o Analýzu revitalizace 

centra města a Studii revitalizace centra města v textové, 
mapové a fotografické podob. Data jednotlivých 
schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem 
jsou: 1. dubna 2004 a 2. prosince 2008. Dne 23. září 
2011 bylo schváleno zastupitelstvem zadání zpracování 
nového Programu regenerace a v roce 2013 bylo zadáno 
jeho zpracování. Dne 15. prosince 2015 byla 
zastupitelstvem schválena jeho poslední aktualizace . 

Materiál, kterému byla věnována maximální pozornost a který byl na půdě Výboru 
pro MPZ a pracovní skupiny opakovaně podrobně diskutován, je obohacen 
v tabulkové části o mechanismus umožňující jeho využití jako manuálu pro 
projektovou přípravu stavebních akcí. Vzhledem k pot řebám, p ředstavám a 
ambicím p ři obnov ě MPZ bylo nutno také p řesně vymezit hodnoty, které je 
třeba v řešeném území chránit , což se díky poctivému přístupu při zpracování 
programu podařilo jeho zpracovatelům vtělit do textové části tak, že město 
disponuje dokumentem, který svým významem odpovídá územnímu plánu. Spolu 
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s již vytvo řenými a velmi detailními 
architektonickými studiemi a analýzami 
centra m ěsta (za pomoci anketních 
dotazník ů) a na jeho území probíhajícími 
archeologickými pr ůzkumy je m ěsto tém ěř 
připraveno na zásadní krok spo čívající 
v dokon čení revitalizace celého nám ěstí .  
 
V roce 2009 se město přihlásilo do soutěže o 
cenu Programu regenerace MPZ a obhájilo 2. 
místo v Karlovarském kraji , stejně jako v roce 
2003 obdrželo m ěsto Be čov nad Teplou 
cenu Moderní obec roku.   
V roce 2014 zvít ězilo m ěsto Be čov nad 
Teplou v krajském kole soutěže o cenu 
programu regenerace MPZ či MPR a v rámci 
celostátního kola obdrželo cenu časopisu 
Moderní obec.  

 
G.4.  Program rozvoje obce, v četně začlenění regenerace území MPR nebo 
MPZ /stav rozpracovanosti, datum schválení/.  
 
 Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla schválena zásadní 
aktualizace Programu regenerace MPZ . Při jeho zadání a tvorbě byl však kladen 
velký důraz na jeho úzké propojení s obnovou a rozvojem celého města. Takto 
koncipovaný program se tak stává jakousi mapou budoucnosti Be čova nad 
Teplou a jeho okolí . Jeho priority vycházejí z kombinace výjimečných faktorů, 
kterými se naše město vyznačuje a které tak předurčují směr jeho rozvoje. 
Zachovalost kompaktní p ůvodní m ěstské zástavby obklopené prstencem 
nádherné p řírody, Státní hrad a zámek Be čov s unikátním relikviá řem sv. 
Maura, obnovená Be čovská botanická zahrada, to jsou všechno atributy, 
které sm ěřují k p řerodu našeho m ěsta ve významnou turistickou destinaci 
nejen v rámci České republiky . Využití tohoto potenciálu musí jít samozřejmě 
ruku v ruce se zvýšením občanské vybavenosti Bečova, což zároveň představuje 
přínos pro jeho občany a také velkou příležitost pro místní podnikatele. 

Strategie, která Programem regenerace prostupuje, spočívá v důrazu na 
komplexní a zároveň vyvážené využití potenciálu města s ohledem na historickou 
tradici i moderní dobu. Doporučuje obnovu historických stezek v centru města a 
současně počítá s vybudováním cyklostezky na okraji MPZ. Poukazuje na využití 
proluk při budoucí výstavbě v historickém jádru města, které v sobě skrývá šanci 
pro rozšíření působení podnikatelského sektoru při postupném zvyšování nároků 
na poskytování služeb související s očekávaným nárůstem cestovního ruchu 
v Bečově. Mezi další priority programu samoz řejmě patří obnova kulturních 
památek, návrat p ůvodních povrch ů komunikací v MPZ . Nedílnou součástí je 
též nastavení údržby a stabilizace zeleně a infrastruktury v intravilánu města. 
Výsadba zeleně v okolí kostela a fary, která probíhá od konce roku 2014 a která 
vhodně navazuje na obnovu hradního parku, je v souladu se záměry radnice 
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koncipována jako městský park, který nabídne podmínky pro relaxaci v samém 
centru města. Po velmi zdařilém dokončení obnovy pomníku padlým, který byl 
v minulém roce v rámci Bečovských slavností odhalen v podobě, ve které byl po 
první světové válce vytvořen, patří mezi další plánované akce na jižním konci 
náměstí obnova vodní plochy před historickou budovou školy a rekonstrukce této 
budovy.  

Velké investice si v minulém období vyžádaly opravy kostela sv. Ji ří. 
Přestože objekt je v zásadě z pohledu jeho exteriéru rekonstruován, když v roce 
2015 byla zahájena  obnova jeho vitrážových oken, budou v kostele probíhat i 
další drobnější opravy - konkrétně sanktusníku, věžních okenic, případné 
vybudování zádveří a zajištění vstupu do věže kostela. V dalších fázích se počítá 
také s o odvlhčením zdí kostela, úpravy v interiéru, restaurování unikátní křížové 
cesty, dokončení restaurování hlavního oltářního obrazu sv. Jiří, podél areálu SHZ 
Bečov na Karlovy Vary, součástí programu je tedy i kultivace souvisejícího území 
podél uvažované stezky. Cyklostezka má funkci nejen ve smyslu rekreačním, ale 
také umožní instalaci výstupů uměleckých městských projektů.  

Vzhledem k velké dopravní zátěži a tlaku podnikatelů na umístění 
předzahrádek v MPZ, bylo náměstí v roce 2013 prohlášeno dočasnou obytnou 
zónou . V prosinci 2013 byla také schválena zastupitelstvem města Obecně 
závazná vyhláška o veřejném pořádku (noční klid, zákaz konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství a pravidel pro majitele psů).  
 S programem souvisí nové systémové zpracování kroniky města (v roce 
2013 získala 1. místo za rok 2013 v Karlovarském kraji), která zaznamenává 
stěžejní podklady regenerace dle zákona o kronikách a souběžně s tím je 
kompletována fotografická dokumentace a taktéž početné mediální zprávy. 
 
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané p ři realizaci regenerace MPR 
nebo MPZ /nap ř. plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, 
strategický plán Leader, integrovaný plán rozvoje m ěsta apod./. 
 
V roce 2015 se město intenzivně věnovalo přípravě dalších strategických 
materiálů a realizaci infrastrukturních akcí, které by umožnily dokončit přerod 
Bečova nad Teplou ve skutečné centrum cestovního ruchu se všemi jeho atributy. 
Byla zadána Studie organizace dopravy, došlo k zaměření nového městského 
parkoviště a rekonstrukcí povrchu Školní ulice byla dokončena desetiletí trvající 
obnova všech přístupových cest do centra města. Dále byla zpracována archivní 
rešerše  jako podklad pro následné dokončení revitalizace celého náměstí. 
Výstupem z tohoto dokumentu byl seznam archeologických sond , jejichž 
provedení bylo v listopadu 2015 schváleno zastupitelstvem. V MPZ a na její 
hranici je také situována plánovaná cyklostezka a z a zahájení 1. etapy jejího 
budování lze považovat zadání projektové dokumentac e na most p řes řeku 
Teplou , který umožní její napojení na Bečovskou botanickou zahradu. Dále byla 
v oblasti bezpečnosti aktualizována studie na městský kamerový systém a byly 
zahájeny přípravy na zavedení digitálního povodňového plánu a výstražného 
systému. 
V předchozích letech město pracovalo na nové ÚPD – byly schváleny 3 změny 
stávající ÚPD (změna č. 2 území MPZ přeměněno ve významné ploše na 
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smíšenou městskou) dále zpracovalo Pasporty dopravního značení, Pasport 
komunikací, Pasport veřejného osvětlení, Studii údržby a stabilizace městské 
zeleně, Vyhledávací studii cyklostezky a stavební projektové dokumentace na 
revitalizaci MPZ. Ve spolupráci s NPÚ je připravena Metodika pro MPZ (pravidla 
postupu obnovy KP atd.). Zastupitelstvo napravuje vlastnické vztahy, kdy 
například pomníky (včetně sloupu Panny Marie před 
radnicí) či historický most ve Vodné neměly vlastníka 
a město uvedené kulturní památky převádí do svého 
vlastnictví z důvodu záměru restaurování a 
rekonstrukcí. V roce 2015 byl obnoven pomník 
bečovským občanům, padlým v 1. světové válce. 
Podoba pomníku byla vrácena do návrhu původní 
realizace v roce 1932. Tento pomník je 
nejvýznamnějším válečným pomníkem v Bečově 
nad Teplou a za dobu své existence prošel 
změnami, které byly poplatné společenské situaci a 
době, bez ohledu na výtvarnou a architektonickou 
myšlenku, která předcházela vzniku pomníku. 
Nekvalitní dobové zásahy vedly k znehodnocení tohoto díla. V letošním roce byl 
tento stav napraven a na původní místo byla vrácena jména padlých, reliéf meče a 
pomník prošel restaurátorskými opravami. Slavnostní odhalení se konalo v rámci 
XII. Bečovských slavností. 
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H. Závěrečný komentá ř: 
 

Již dvě desetiletí prochází město Bečov nad Teplou cestou prom ěny  od 
nevýrazného sídla s chátrajícím hradem. Pod touto šedivou slupkou se však 
skrýval nesmírně cenný poklad. Symbolicky se jím stal relikviář sv. Maura, jehož 
nález dal městu na konci minulého století šanci na vzestup. Skutečným 
pokladem se ale ukazuje být práce lidí, kte ří ve zlatém lesku jeho krásy 
uvid ěli obraz budoucího Be čova a začali hledat cestu k jeho znovuobnovení . 
O každý krok na ní je nutné bojovat a je proto důležité nacházet a sdružovat se 
s lidmi, organizacemi a partnery, kteří mají podobné cíle. Spolupráce se správou 
SZH Bečov nad Teplou, Bečovskou botanickou zahradou a podnikateli, kteří se 
podílejí na návratu předválečné historické tváře městu je základním stavebním 
kamenem, na němž lze v dlouhodobém horizontu vystavět nový Bečov jako 
centrum více než regionálního významu . 
Bečov nad Teplou  v historii byl a nyní se opět stal, tak jako tomu bylo i 
v minulosti, lídrem území příznačně označovaného jako Bečovsko  a to i přes to, 
že se nachází v situaci nesrovnatelné s velkými m ěsty (např. zajištění správy 
města a přilehlých osad je realizováno miniaturním Městským úřadem se dvěma 
zaměstnankyněmi). Tuto obtížnější situaci v zajištění rozvoje způsobují mimo jiné 
finanční důvody, stejně jako vysoké procento obyvatel v důchodovém věku (až 2/3 
z celkového počtu). I tyto překážky se však daří postupně překonávat zejména 
díky aktivizaci bečovské veřejnosti a zapojováním se do partnerských svazků 
s evropskými městy. Ze setkávání 
s těmito partnery je zřejmý zájem o 
spolupráci na projektech směřujících 
k využití potenciálu našeho města 
v oblasti cestovního ruchu. 
Bečov nad Teplou se nachází 
v mimořádně obtížné situaci, která 
není zohledněna v rozpočtovém 
určení daní, kde část provozních 
nákladů souvisejících s mimořádným 
cestovním ruchem dopadá přímo na 
občany města. Město disponuje 
vzhledem k počtu obyvatel velmi malým rozpočtem, který z velké části bohužel 
slouží k splátkám nekoncepčních dílčích dluhů z předchozího období či k řešení 
zejména havarijních problémů v oblasti infrastruktury. Z důvodu dlouhodobé 
technické zanedbanosti stavu města bylo nutno přistoupit k nastavení 
systémových pravidel postupné obnovy infrastruktury  (kanalizace, vodovod – 
chybějící i v MPZ), údržb ě a oprav ě komunikací, mostků, hřbitovních zdí, 
pomníků a dále významných kulturních památek a dominant města, jakými jsou 
radnice, kostel sv. Jiří, barokní fara, kašny, sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty, atd. Založený fond obnovy majetku města je jedním z mála nástrojů 
určených ke kumulaci finančních prostředků pro obnovu významných objektů 
v MPZ. Finanční zdroje na obnovu kulturních památek však město získává také 
intenzivní dotační politikou, stejně jako dalšími formami fundraisingu.  
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Přes uvedené obtíže se pravideln ě a koncep čně snažíme přistupovat 
k ochran ě a správ ě památek  a znásobit potenciál kulturního d ědictví  na svém 
území. Domníváme se, že za poslední desetiletí bylo učiněno mnoho pro obnovu 
MPZ historického města Bečov nad Teplou, zejména pak pro:  
 
1) revitalizaci historického městského centra  
  
2) ochranu kulturních památek 
 
3) zpracování strategických studií rozvoje  
 
4) oživení komunitního života a plošnou finanční podporu neziskových 

organizací včetně zajištění prostoru pro jejich činnosti 
 
5) zahájení obnovy historického objektu ZS a MŠ Bečov nad Teplou 

(architektonická protiváha budovy zámku)  
 
6) uspořádání majetkových vztahů vlastnictví památek   
 
7) organizaci nových kulturních a sportovních událostí regionálního významu a 

navázání partnerských vztahů s příhraničními městy v Sasku a Bavorsku 
 
8) uzavření Smlouvy o deklaraci partnerství s belgickým městem Florennes a 

vzájemnou spolupráci na projektech financovaných z EU 
 
9) zkvalitnění přenosu informací obyvatelům města mimo jiné prostřednictvím 

tištěného Bečovského zpravodaje, webových stránek a novou formou 
kronikářských záznamů 

 
10)  pravidelné pořádání veřejných setkání, kulatých stolů a konferencí na různá 

témata (historie, historická fotografie, kronika, vznik publikací propagujících 
město, bezpečnost obyvatel, MPZ, atd.) 

 
11)  ochranu kulturní krajiny 
 
 
Město Bečov nad Teplou mělo po druhé světové válce do jisté míry smůlu, neboť 
jeho umístění v oblasti bývalých Sudet a v blízkosti vojenského prostoru Prameny 
neskýtalo mnoho příležitostí pro jeho kontinuální pozitivní rozvoj. V současné době 
však má Bečov nad Teplou štěstí spočívající v přítomnosti zde žijících výrazných 
osobností a spolupráci s erudovanými a zanícenými odborníky zastoupenými ve 
spolupracujících institucích. Zástupci města jsou navíc členy významných 
sdružení regionálního i celorepublikového významu, jako je například Euregio 
Egrensis  (starostka je členka Kontrolního výboru), Sdružení historických m ěst 
Čech, Moravy a Slezska , Svaz měst a obcí , Nadace Georgia Agricoly 
Slavkovský les  (starostka je členkou správní rady), MAS Náš region , Svazek 
obcí Slavkovský les, apod. 
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Z výše uvedených důvodů a za významné podpory místních obyvatel jsme se 
rozhodli usilovat o ocen ění těchto snah v  rámci prestižní Sout ěže o cenu 
Programu regenerace  MPZ. Jakákoli forma ocenění by byla pozitivním signálem 
všem, kteří pomáhají a ovlivňují  obnovu Městské památkové zóny Bečov nad 
Teplou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Haláková  

 

starostka města Bečov nad Teplou 

 
 
 
 

 
Poděkování:  
 
Dovolujeme si poděkovat za spolupráci následujícím institucím a organizacím: 
 
Správa SHZ Be čov – za aktivní účast v komisích a výborech, za spolupráci na 
kulturních a společenských akcích a rozvoji města 
Karlovarský kraj  - za spolupráci na obnově města 
Czechtourism – za cílenou podporu cestovního ruchu  
Národní památkový ústav  – za vytváření posudků, metodik a poradenství pro 
MPZ a KPZ 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta  – za příkladnou spolupráci 
s SHZ Bečov na udělení statutu Fakultní památkový objekt v roce 2013 
Policie ČR – za podporu při organizaci kulturních a mimořádných akcí 
Klášter premonstrát ů Teplá  – za obnovu a rozvoj duchovního života ve 
městě 
Federace židovských obcí České republiky  – za spolupráci při obnově 
židovského hřbitova a popularizaci problematiky židovského osídlení 
Vydavatelství Fornica Graphics  – za spolupráci na přípravě publikací 
Vydavatelství M-Plan  – za spolupráci na přípravě publikací 
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Dále děkujeme místním a regionálním sdružením: 
 
Sdružení BOS Archa  
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 
Spolek postižených civiliza čními chorobami   
Mateřské a rodinné centrum Cvr ček  
Liga lesní moudrosti – kmen Strážci poklad ů  
23/02 ZO ČSOP Berkut   
TJ Slavoj Be čov nad Teplou  
KČT Slavoj Be čov nad Teplou 
Terra Incognita o.s .  
SRPDŠ  
JSDH 
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Velikonoční návštěva zástupců města Bečov nad Teplou v novém partnerském 
městě Thalheim, u příležitosti zahájení příprav budoucích společných projektů 
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Ministr kultury D. Hermann, ministr zemědělství M. Jurečka a poslanec 
Parlamentu ČR J. Mihola při prohlídce kostela sv. Jiří a pomníku padlým 

 
 

           
 
 
 
 
 
 

Ministři a poslanci Parlamentu ČR ve sborovně ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou 
(13. 10. 2015) 
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Poslankyně M. Wernerová v základní škole a europoslanec T. Zdechovský 
na zámku při svých návštěvách v Bečově nad Teplou 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Spisovatel V. Vondruška při úspěšné besedě o historii a literatuře v nově 
prohlášené kulturní památce ZUŠ J. Labitzkého 
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Spisovatel V. Vondruška s dětmi z Mateřského a rodičovského centra Cvrček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavé přednášky v Bečově přednesli R. Tomíček o Solné stezce a K. Bublák 
o plavbě po Jeniseji 
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Populární televizní hlasatelka K. Moučková 
na návštěvě města. 
 
J. Zimovčák na startu akce Pomozte dětem 
na bečovském náměstí. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

     

Bečov nad Teplou – tradice, um ění, komunita, život  
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Spolek postižených civilizačními chorobami na přednášce o zdraví 
a na předvánočním setkání 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
Slavnostní otevření čítárny v městské knihovně s nově rekonstruovanou podlahou 

a novým zařízením 
 
 

 
 
 


