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TISKOVÁ ZPRÁVA  
Haptické pomůcky pro zámek Bečov 
Praha, Bečov nad Teplou, 14. 2. 2011 

Projekt studentů z Přírodní školy o.p.s. v Praze je zaměřen na vytvoření speciální 
prohlídky pro nevidomé v interiérech zámku v Bečově nad Teplou. Jako výstup 
z projektu vzniká maketa relikviáře sv. Maura v měřítku 1:1, která bude osazena i 
soškami a dalšími prvky výzdoby.  

Uvnitř jsou haptické pomůcky evokující reálný obsah relikviáře (látky, usně, autentika, 
relikvie). Maketa bude umístěna na mobilním vozíku s texty v Braillově písmu a s 
přehrávačem hudby (kramářská píseň na motivy příběhu relikviáře sv. Maura). Ačkoli je 
maketa primárně koncipována pro nevidomé, využívat ji budou rovněž běžné školní skupiny 
pro edukativní aktivity související s relikviářem. Správa památky plánuje především 
programy zabývající se restaurováním, umělecko-řemeslným popisem předmětu a ikonografií. 
Vzhledem k charakteru pomůcky bude možné edukativní programy provádět i mimo areál 
hradu a zámku v Bečově nad Teplou, například na půdě základních škol.  

Výroba vozíku a makety je realizována ve spolupráci s věznicí v Horním Slavkově, v tamní 
modelářské dílně, kde se na vzniku pomůcky podílejí odsouzení ve výkonu trestu.  

Použité materiály:   

 maketa jádra – borové dřevo, povrchová úprava moření 

 vozík – dřevo 

 sošky, reliéfy – polyuretan, povrchová úprava zlacení 

 obsah – textil, kůže, kov, umělá hmota 

Poslední úpravy na vozíku by měly proběhnout v prvním únorovém týdnu roku 2011. Od 
počátku dubna 2011 se vozík stane stálou součástí revitalizované expozice relikviáře sv. 
Maura v Bečově nad Teplou. Vznik haptické pomůcky je realizován díky grantu společnosti 
VODAFONE „V pohybu“. 
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