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 https://www.hrad-bouzov.cz 

Popis  

Hrad z přelomu 13. a 14. století je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i 

na míru vyrobeným nábytkem. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které jsou 

v provozu jen při slavnostních příležitostech. Na hradě bylo natočeno přes 30 pohádek a filmů. 

Hrad nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů, vč. speciálního okruhu pro děti. Základní 

okruh představuje reprezentační prostory hradu, jako stará kancelář, obývací jídelna pro hosty, knížecí 

pokoje, lovecká síň, rytířský sál, kaple, zbrojnice aj. Prohlídka probíhá s průvodcem a trvá 50 minut. 

Hrad je otevřený od března do listopadu.  

Přístupnost  

Přístup k hradu a vstup do hradního areálu    

❖ Z parkoviště, které se nachází zhruba 400 m od vstupní brány, vede ke vstupu do hradního parku 

asfaltová cesta, další část cesty je štěrková, ta pokračuje mírně do kopce (sklon do 6 %). Cesta 

vede parkem, který obklopuje hrad. Je dobře značená.   

❖ Vstupní brána do areálu hradu je dostatečně široká a bez bariér.  

❖ V průjezdu druhé brány se nachází pokladna. U vstupu je jeden vyšší schod do chodby + 4 další 

schody k pokladně. 

❖ Vstup do hradu: široká brána, která se dá otevřít celá, ale běžně se prochází malými dvířky 

v bráně, s vysokým prahem (20 cm). Ke vstupní bráně vede most přes příkop s prudkým podélným 

sklonem (přes 20 %), délka cca 30 m.  

Vnitřní prostory   

❖ Většina chodeb v hradním paláci je široká min. 150 cm.  

❖ Povrch komunikačních cest je pevný a nekluzký.  

❖ Expozice je rozmístěna do několika pater, která jsou přístupná pouze po schodištích různých 

parametrů. Schody a vysoké prahy se nachází i na jednotlivých patrech při přecházení mezi 

místnostmi. Na základním prohlídkovém okruhu se nachází kolem 200 schodů. 

❖ V interiéru jsou odpočinková místa k sezení.   

❖ Exponátů není možné se dotýkat. Většinou je však možné prohlížet si je z bezprostřední blízkosti.  

❖ Prohlídky probíhají s průvodcem, proto se v interiéru nenacházejí popisky exponátů ani 

informační panely. 
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Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Venkovní prostory   

❖ Venkovní areál hradu je volně přístupný. Zahrnuje nádvoří a park. Kolem celého hradu je hluboký 

příkop, přes který vedou dva dlouhé mosty. 

❖ Trasy v parku jsou široké min. 150 cm a jsou v rovině až mírně zvlněním terénu (sklon do 6 %) se 

zpevněným a rovným povrchem (bez výrazných defektů). Trasy mají zpevněný mlatový povrch. 

❖ Venkovní trasy v areálu hradu jsou také dostatečně široké, mají ale nerovný povrch a velký 

podélný sklon (až 20 %) – úseky na mostech přes příkop. Nádvoří se nachází v rovině. Povrch tras 

a nádvoří: hrubý kámen.  

❖ Ve venkovním areálu jsou umístěny informační tabule a historicko-přírodní naučná stezka s místy 

k sezení 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení – lavičky se stoly na nádvoří a před vstupní branou. 

Bezbariérová toaleta  

❖ K dispozici je pouze běžné WC. 

❖ Přebalovací pult je k dispozici. 

Služby a vybavení  

❖ Individuální návštěva hradu je možná bez předchozí domluvy. Pro skupiny (nad 15 osob) je 

doporučena rezervace prohlídky.   

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem. 

❖ Možnost parkování cca 400 m od hradu.  

❖ Hmatový model hradu ze dřeva a plastu.  

❖ Speciální prohlídkový okruh pro děti – trasa s průvodcem v kostýmu, obsahově přizpůsobena 

dětem (3-6 let). 

❖ Hřiště pro děti (u parkoviště). 

❖ Prohlídky v cizím jazyku – v angličtině a němčině. Nutno objednat předem. 

❖ Tištěný výklad průvodce v cizím jazyce pro individuální návštěvníky.  

❖ V objektu nejsou instalovány indukční smyčky. 

Datum zpracování: 11/2022 

 


