
1.1 Hrad a zámek Bečov nad Teplou 

 

Obrázek 1 - Celkový pohled 

Hrad a zámek leží přímo v centru obce. Hrad a zámek spolu sousedí. Hrad bude opravován a 

pro veřejnost uzavřen až do roku 2019. 

 

 

 

Obrázek 2 - Parkoviště 

Parkování je možné hned u vstupní brány do areálu. U vstupu do areálu zámku je viditelně 

označený zvonek, kterým si handicapovaný návštěvník může přivolat asistenci.  



 

Obrázek 3 - Přístup ke zvonku 

Mezi parkovištěm a zvonkem je asi 1 metr dlouhý, mírně se zvyšující kamenitý povrch, který 

návštěvníkům na vozíku přístup ke zvonku mírně komplikuje.  

 

Obrázek 4 - Práh 

Prohlídka zámku probíhá v 1. a 2. patře, kde se vozíčkář sám kvůli schodům nedostane. Po 

překonání této překážky s asistencí, je již poté mezi všemi dveřmi jen 1 cm vysoký práh a 

žádné další překážky, které by bránily užívat si prohlídku exponátů, které jsou vhodně 

umístěny v samé blízkosti návštěvníků.  



 

Obrázek 5 - Pohled na exponáty 

Na zámku probíhá několik různých prohlídkových okruhů. Absolvoval jsem, a to 

individuálně, prohlídku pro nevidomé s výkladem, "Relikviář Sv. Maura". Haptický model 

relikviáře je ve skutečné velikosti. Během výkladu si nevidomí maketu relikviáře ohmatávají, 

mají tak možnost prostorové představy a také mohou zkoumat kvalitu provedení sošek a 

reliéfů. Relikviář se skládá ze 14 odlitků sošek a 12 reliéfů, jak ukazuje fotografie níže. 

 

Obrázek 6 - Haptický model relikviáře 



 

Obrázek 7 - Přístup k toaletám 

Toalety vyhrazené pro handicapované návštěvníky na zámku nejsou. Přístup k toaletám je po 

schodech a s několikerými úzkými dveřmi. Pro tělesně postižené návštěvníky jsou přístupné 

jen s asistencí.  

Trasy prohlídek zámku jsou bohatě doplněny informačními cedulemi, pro neslyšící 

návštěvníky to znamená příjemnou možnost doplnit si prohlídkou získané vědomosti. 

Přístup k návštěvníkům je důležitou částí celkových dojmů, které si z prohlídky kulturních 

památek návštěvníci odnášejí. V případě zámku Bečov musím zdůraznit velmi ochotný a 

vstřícný, vysoce profesionální přístup obou mých průvodkyň, které se mi během mé návštěvy 

zámku věnovaly.  

V blízkosti zámku je možné si prohlédnout šibenici a muzeum žehliček. Zámek je umístěn na 

náměstí, je zde možnost občerstvit se v několika restauracích. Zámek a hrad jsou ve státním 

vlastnictví.  

Tabulka 1 - Zhodnocení přístupnosti zámku Bečov 

 

Tělesné postižení 
Zrakové 

postižení 

Sluchové 

postižení 

Mentální 

postižení 
Vozíček Snížená pohyblivost 

Parkování 1 1 1 1 1 

Cesta k památce 1 1 1 1 1 

Pohyb po památce 2 2 1 1 1 

Toalety 3 3 1 1 1 

 


