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JAK NA TO 

Co to je:  Hledací hra, jejímž cílem je projít danou trasu, hledat indicie a nakonec vyřešit tajenku. V rámci 
Bečova nad Teplou je cesta zaměřena zejména na poznání jednotlivých rodin vlastnících areál hradu a zámku a 
významných kulturních památek ve městě a jeho okolí. 

Co potřebuji k absolvování: Tento leták s popisem cesty, tužku, otevřené oči a bystrou mysl. 

Jak dlouho mi to bude trvat: Projít celou trasu bečovské hledačky pohodlnou chůzí zabere asi 70 - 90 min. 

Jsou na cestě nějaká omezení: Na plánované cestě jsou několikery schody, četná stoupání a klesání, místy 
může být pro některé hledače trasa fyzicky náročná (krátké strmé stoupání po nerovném a nezpevněném 
terénu). 

Hledačka je v provozu dle otevírací doby zámku Bečov. 

Po stopách urozených pánů bečovských

PRVNÍ BEČOVSKÝ QUESTING

Chceš se vydat na poznávací cestu?

Tak se teď chvíli věnuj questu!

www.zamek-becov.cz
prodeti.zamek-becov.cz

www.facebook.com/BecovOziveny

APLIKACE BEČOV: 
audionahrávky nebo texty o relikviáři svatého Maura, speciální výklad 
pro děti, podrobný popis areálu a jeho historie, v češtině, angličtině, 

ruštině a němčině, vše doplněno bohatou fotografickou dokumentací, 

stahujte ZDARMA na Google play nebo App Store.

V rukách držíte velmi starou 
mapu k pokladu. 

Je tak stará, že zakreslená 
trasa vedoucí k cíli úplně vybledla 
a zmizela. 

Naštěstí jste původní cestu 
díky veršované 
nápovědě, která 
se zachovala, objevili...

Dokážete do mapy 
trasu zakreslit?

Které z navštívených míst se vám 
líbilo nejvíce nebo nejméně?

Budeme rádi, když se s námi a dalšími turisty o své 
dojmy z návštěvy města podělíte prostřednictvím 
návštěvní knihy v pokladně.

Víte, do jakých velkých měst Vás
dovedou žluté silnice?

Uměli byste umístit do mapy
šipkou a pojmenovat
nejzajímavější památky měs-

ta (obrázky vpravo dole)?



Vyrazte tam, kde nad ostatními stojí, 
vítězka nad hadem ve svém postoji,
kolem hlavy hvězdy jí září
v prosluněné svatozáři. 

Ve svém nadýchaném růžovém šatu
Prosta běžného života spěchu - chvatu
Pyšně se všem na očích tyčí
I když ta auta pořád kol fičí.

Kdysi bojoval s drakem a zvítězil slavně
Dnes pomáhá však rozjímání hlavně
Patron toho místa pln rytířských ctností
Památné stromy jsou mu společností

Teď vydej se po staré odsouzenců stezce 
Ty však neváhej, vyraz a jdi po ní lehce
Následuj čtverec přeťatý v půli
Stoupej až nahoru ke svému cíli. 

Rozverné komtesy letní sídlo na kraji lesa
Cesta Tvá směrem dolů zase klesá
Až k rozcestí silnice a štěrkových cest
Vybrat můžeš si, která bude Tě vést

Místo tichého odpočinku navštiv po cestě dolů
Zde Marie Adelheid a její dvě děti leží spolu
Věnuj vzpomínku jejich duším
Prokaž jim úctu tak, jak se sluší

Skrze hřbitov projdi na druhou stranu
Pak doprava se dej a uvidíš místa bránu
Kde ve znaku lyry se umění pěstí
Slyšíš tu bubny, flétny i žesti.

Tato kulturní památka byla stejně jako budova 
zámku vybudována rodinou Questenbergů na po-
čátku 18. století. Na této památce najdi letopočet, 
vezmi třetí číslici a dosaď ji na první pozici čísel-
ného kódu v závěru tohoto textu.

V této kulturní památce z roku 1760 sídlí 
Městský úřad Bečova nad Teplou. 

Uvnitř této další kulturní památky byli pohřbíváni 
členové rodiny Pluhů z Rabštejna, která vlastnila 
bečovský hrad v letech 1495 – 1547.

Napiš, jméno muže, po kterém je památka pojme-
nována. Pokud nevíš, nápovědu najdeš na kovaném 
zábradlí. Světec se česky jmenuje

____________________________

Po výstupu po cestě naučné stezky si prohlédněte 
kulturní památku a zajímavou archeologickou 
lokalitu na jejím konci.

Na rozcestí silnice mezi Bečovem nad Teplou 
a Teplou a naučné stezky je možné využít ještě 
prostřední cestu  a vydat se na vyhlídku Zlatý 
vrch, odkud se skýtají výhledy na celou Městskou 
památkovou zónu Bečov nad Teplou i velkou část 
Krajinné památkové zóny Bečovsko. Cestou zpět 
je možné zahlédnout letohrádek Komtesa, který  
vystavěla roku 1928 sestra posledního vévody 
Heinricha Beaufort-Spontina Eleonora.

V tomto areálu jsou přeneseny ostatky některých 
členů rodiny Beaufort-Spontin, zejména Marie - 
Adelheid rozené Sylva-Taroucca, která byla posled-
ní vévodkyní žijící na Bečově a jejích dvojčat, která 
zemřela při porodu v roce 1922.

Významným bečovským rodákem je rovněž Josef 
Labitzký, který se stal prvním dirigentem lázeňské-
ho symfonického orchestru v Karlových Varech. 

Padli ve válkách a my na ně myslíme
Když se tu učíme, když kolem chodíme. 
Jména si přečti a kratičkou chvíli
vzpomínej na ty, co život položili.

Cestou jdi, jež dle názvu u nádraží končí
Uvidíš tam číslici 138 jasnou zvenčí
Před mostem přes Teplou však zahni do leva
Jdi tam, kde zahradník pilný své skvosty zalévá

Cestou podél řeky zpět vydej se hbitě,
Vždyť voda zde kdysi dodávala elektřinu do sítě
Z náhonů starých však dnes již mnoho nezbývá
A tak stezka tvá vzhůru kol kovářských děl zahýbá

Ve stínu Davidovy hvězdy zde Boha zdravili
Žili tu společně, smáli se, radovali a modlili
Dnes jen kousek jedné zdi je po nich památkou
Na dny, které zůstanou pouhou vzpomínkou.

Průjezdem v domě na staré náměstí vydej se zpět
Vejdi bránou do zámku a vpravo hleď
Až nápis POKLAD uvidíš, tam sedí jeho strážkyně
Použij číselné heslo a odměna tě nemine

Tato památka byla v posledních letech obnovena a 
slavnostně požehnána během léta roku 2015. 

Vezmi první číslici z čp. bývalého pivovaru a dosaď 
ji na druhou pozici číselného kódu v závěru tohoto 
textu.

Další zastavení bylo vybudováno v prvních desetile-
tích 20. století díky iniciativě posledního bečovského 
vévody Heinricha Beaufort-Spontina a jeho zahrad-
níka Johanna Koditka. Dle časových možností je 
možné místo navštívit.

Z čísla mostu přes řeku Teplou vezmi první dvoj-
číslí a dosaď je na třetí a čtvrtou pozici číselného 
kódu v závěru tohoto textu.

První písemné zmínky o bečovských židovských 
obyvatelích se objevují již na počátku 14. století, 
tím se židovská komunita v tomto městě stává nej-
starší v západních Čechách. Tato, v pořadí druhá, 
synagoga byla zrušena v roce 1930, zůstal zacho-
ván pouze vchod.

Ukaž číselný kód v pokladně zámku a bude ti 
vydán kousek z bečovského pokladu.

Tajný číselný kód:

________     ________     ________     _________


