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Každý návštěvník II. prohlídkového okruhu státního zámku Bečov nad Teplou bude mít od 

18.4.2009, při příležitosti Mezinárodního dne památek možnost zhlédnout také budovy, 

které mu jsou fyzicky nepřístupné. Tuto možnost mu zprostředkuje nově instalovaný papírový 

model celého rozlehlého komplexu dvou zámků, hradu a jejich bezprostředního okolí. Díky 

tomuto mimořádnému počinu se budou moci návštěvníci přenést do míst, která jsou bohužel 

prozatím před nimi uzavřena. Prostory nacházející se za zámeckou budovou nejsou bohužel 

vzhledem k probíhajícím stavebním a rekonstrukčním pracím způsobilé běžnému 

návštěvnickému provozu. Správa objektu se ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, Věznicí 

Horní Slavkov, snažila vyjít vstříc poptávce návštěvníků, "otevřít zámeckou bránu" a 

zpřístupnit hradní nádvoří, alespoň takovýmto způsobem. Zároveň tento nový mobiliář 

velkorysých rozměrů poslouží jako pomůcka k názornému výkladu stavebního vývoje 

bečovského sídla. Dne 18.4.2009 bude v místnosti instalována kolekce fotografií 

dokumentující průběh originální výroby. 

Záměr vytvoření a instalace modelu se zrodil již před několika lety, ovšem nebylo v silách 

správy objektu tento projekt financovat. Pomocnou ruku podalo vedení Věznice Horní 

Slavkov, jejichž odsouzení pod vedením vychovatele pana Radka Jirsy se již v této oblasti 

úspěšně angažovali. Výroba takovéhoto trojrozměrného modelu není sama o sobě 

jednoduchá. Zhotovitelé bečovského modelu to měli o to složitější, že pracovali pouze na 

základě nesčetného množství fotografií a nemohli se osobně s areálem seznámit. Model je 

zhotoven v měřítku 1:40, jeho půdorysné rozměry jsou 3 x 1,65 m. Samotné práce byly 

zahájeny 7.1.2009, na výrobě strávili 4 odsouzení dohromady přibližně 1000 hodin. Jako 

výraz poděkování zašle správa zámku autorům modelu drobné dárky v podobě propagačních 

materiálů a také několik volných vstupenek pro ty, kterým končí výkon trestu v letošním roce, 

či pro přátele nebo příbuzné autorů. 

Model areálu bude stálou součástí prohlídkového okruhu zámeckých interiérů. 

Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov nad Teplou 

Alena Švehlová, vedoucí návštěvnického provozu 

Radek Jirsa, vychovatel OTV, Věznice Horní Slavkov 
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