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Abstrakt 

Hrad Karlštejn patří mezi turisticky nejoblíbenější památky České republiky. Tato 

diplomová práce se proto zaměřuje na jeho památkové využití zejména ve druhé 

polovině 20. století a 21. století. Na základě dostupných archivních dokumentů jsou 

popsány proměny expozic v návštěvnicky přístupných prostorách hradu. Dále práce 

pojednává o prohlídkových trasách a vývoji návštěvnosti. Na závěr jsou uvedeny 

minulé i současné akce pořádané na hradě a jiné „taháky“ na přilákání návštěvníků. 

V úvodní části se práce zabývá i otázkou vlastnictví hradu a snahou o začlenění 

mezi památky UNESCO.  



 
 

Abstract 

Karlštejn Castle is one of the most popular tourist sights in the Czech Republic. 

This thesis therefore focuses on the use of this conservation area, especially in the 

second half of the 20
th

 century and all the 21
st
 century. Based on the available 

archival documents, in the thesis there are described changes of the expositions in 

the castle’s rooms that are opened to the visitors. The thesis is also focused on the 

tour routes and development of the visitors' turnout. Last of all, in this thesis there 

are mentioned past and present events held in the castle and other "crowd-pullers" 

that are attractive to the visitors. In the first part the thesis also deals with the issue 

of the castle's ownership and the effort for the integration among the UNESCO 

sights.  
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ÚVOD 

Karel IV.: „Musím vyhlížeti z okna vozu, kraj stokrát procestovaný novou mne láká 

lahodou a tisícerými dýše půvaby! Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet 

„Ostrého“ a zadumanou stráň „Plešivce“, stopuji břeh řeky, znám každou trhlinu 

ve skalách, kde hnízdí jiřičky! Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před 

sebou, ale tuším jej nablízku, pánové, čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona 

lesnatých vrcholů a kdy kmitne střecha kostela svatého Palmatia mezi stromy! 

Konečně jsem tady, kde všecko jest moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející!“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 24) 

Karlštejn, jenž díky své funkci střežit nejcennější říšské klenoty bývá dáván 

do souvislosti s bájným Montsalvage, který podle středověkých pověstí ukrývá 

Svatý grál, je, jak praví úvodní citát, opravdu dobře schován nad obcí Budňany 

(dnešní městys Karlštejn) mezi vrchy Javorkou, Haknovcem, Kněží horou a 

Plešivcem. Stejně jako jiné hrady je i tento opředen mnohými záhadami, ať už jde o 

místní strašidla, ukrytý poklad nebo tajné chodby. I jeho vznik je zahalen 

tajemstvím. Ač se běžně uvádí jako rok jeho založení 1348, je možné, že zde už 

dříve stála kamenná stavba. Svědčí o tom zápis v Kronice české Beneše Krabice 

z Veitmile o vysazování vinné révy na jaře právě roku údajné výstavby hradu. Ale 

ať je pravda, jaká chce, nemění to nic na faktu, že na Karlštejn každý rok proudí 

statisíce návštěvníků, kteří na sebe chtějí nechat dýchnout kousek české historie. 

Hrad Karlštejn svou promyšlenou koncepcí a uchvacující výzdobou kaple, 

jež v Evropě nemá obdoby, láká návštěvníky už dvě staletí. Cílem diplomové práce 

je proto podrobně prozkoumat, co hrad nabízel příchozím v průběhu 20. a 21. 

století. V centru zájmu je zejména to, co mohli návštěvníci vidět přímo při 

prohlídce hradu, tedy vystavovaný mobiliář.  

Na úvod práce budou krátce popsány všechny místnosti hradu, které jsou 

přístupné veřejnosti, aby bylo možné při čtení dalších kapitol na ně odkazovat. 

Největší část práce se pak bude týkat expozic hradu Karlštejna od doby vzniku 

hradního muzea až po současnost. Bude tak vlastně zachycena cesta od muzejně 

pojaté expozice k expozici náznakové interiérové, která návštěvníkům ukazuje 

původní funkci místností za využití dobových exponátů. S touto kapitolou úzce 
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souvisejí proměny návštěvnických tras, tedy jaké místnosti si mohl návštěvník 

prohlédnout a v jakém pořadí. Zájem o hrad se odráží v další kapitole v podobě 

analýzy návštěvnosti. V závěru práce budou popsána i největší turistická lákadla a 

akce pořádané na hradě. Jedna kapitola bude věnována i vlastnictví hradu, neboť 

tato otázka překvapivě neměla dlouhou dobu jasnou odpověď. 

Hned na samém počátku práce je však třeba upozornit na to, že vzhledem 

k velkému množství informací jsou v práci vynechána některá témata, která jsou 

sice důležitá a zajímavá, ale nezapadají do koncepce této práce. Jedná se buď o 

látku běžně dostupnou, jako historie hradu, která bude ovšem částečně nastíněna 

v kapitole o vlastnictví hradu, nebo témata, která jsou natolik obsáhlá, že by vydala 

na samostatnou práci, jako rekonstrukce hradu nebo restaurování nástěnných maleb 

a obrazů. 

Zdrojem diplomové práce se staly především archivní dokumenty uložené 

v Národním archivu ČR v Praze ve fondu Státní památková správa, dále 

v Národním památkovém ústavu a v archivu hradu Karlštejna. Jedná se tedy o 

badatelskou práci, která využívá především metody popisné, a to za pomoci 

syntézy, analýzy a komparace. Vzhledem k této skutečnosti, že práce vychází 

z archivních materiálů, nejsou některé uváděné údaje kompletní, například nejsou 

dostupná data týkající se návštěvnosti za všechny roky. 

Mezi archivní dokumenty uložené ve fondu SPS a SPS-d v Národním 

archivu patří dopisy nejrůznějších institucí nebo správy hradu, výroční zprávy 

hradu, zápisy ze schůzí a přehledy návštěvnosti. Tyto dokumenty postihují období 

do začátku 60. let 20. století. Na ústředním pracovišti Národního památkového 

ústavu v oddělení hradů a zámků je uložen scénář expozice z roku 1960 a popis této 

expozice z roku 1972, dále technický scénář prozatímní expozice z roku 1981, 

průvodcovský text pro rok 1984 popisující instalaci provedenou roku 1978. Kromě 

toho je zde k dispozici pasportizace z roku 2000. Co se týče návštěvnosti, jsou 

v NPÚ dostupná data od roku 1965 do 1999. Údaje za 80. léta jsou vedena 

v příslušných ročnících časopisu Památky a příroda. V archivu hradu Karlštejna 

jsou stejně jako v Národním archivu uschovány rozličné dopisy a dokumenty, ale 

také soupis zařízení z roku 1946, služební řád vydaný v roce 1905, přehledy 

návštěvnosti od 1905 do 1915 a nepublikovaný strojopis Viléma Václava Kremera 

o dějinách hradního muzea. 
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Jedinečnost práce by měla spočívat v tom, že dosud nebyla vydána žádná 

podobná studie shrnující veškeré poznatky o expozicích a návštěvnosti hradu. 

Doposud vyšlo několik článků zabývajících se stejnou tématikou, ovšem postihující 

kratší časové období. Ty ovšem také napomohly při vzniku této diplomové práce, 

společně se starými průvodci popisujícími tehdejší podobu hradu. Nezbytností byla 

i osobní prohlídka hradu, aby byla zajištěna aktuálnost sdělovaných informací. 

V neposlední řadě byly zdrojem i internetové články, a to zejména pro kapitolu o 

akcích pořádaných na hradě. Zpravidla se jedná o články, jejichž autorem je 

zástupce kastelána hradu Karlštejna Lukáš Kunst. Také údaje týkající se 

návštěvnosti za posledních několik let pocházejí z internetového zdroje, a to ze 

serveru Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, které 

v současné době vede statistiky návštěvnosti namísto NPÚ. 

„Každý národ, ať velký či malý, má v dlouhé řadě svých pověstí a tradic 

chvíle, které z bezpočtu střídavých událostí bezvýznamných a všedních září jako 

skvostné paprsky. K nim s láskou a vřelým srdcem lne syn drahé vlasti, kochá se 

jimi a vroucně je uctívá. Takový zlatý paprsek nalézá Čech v době panování svého 

velikého krále Karla Prvního, v řadě římských císařů Čtvrtého.“
1
 Tento citát jasně 

vystihuje, proč je právě Karlštejn považován za perlu mezi českými hrady a je 

místem, které český národ vyhledává i v době nejtěžší. Tento hrad se může 

každoročně těšit velkému přílivu návštěvníků, i když se musí vyrovnávat 

s konkurencí v podobě zahraničních dovolených a adrenalinových zážitků. Tak jako 

každý muslim musí alespoň jednou za život podniknout pouť do Mekky, měl by 

každý Čech nejméně jedenkrát zavítat na Karlštejn a pokochat se jeho neotřelou 

krásou. 

 

  

                                                           
1
 HEBER, Franz Alexander: Hrady, zámky a tvrze. Díl 4. Střední Čechy. Praha: Argo, 2012. ISBN 978-
80-257-0665-7, s. 93 
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1. HRAD A JEHO ČÁSTI 

Karel IV.: „Karlštejn jest celý dílo mé, zde provádím své vlastní návrhy, a věř, že často i 

k nelibosti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 24) 

„V dokonalém funkčním rozmístění jednotlivých částí a budov hradu do 

terénu je nápadná vzestupná linie, výtvarná i významová. Od obsahově nejméně 

významných částí, jakými jsou studniční věž a purkrabství, řešené ve skromnějším 

měřítku a vybavení, pokračuje v souhlase s terénem vzestupná křivka přes vyšší a 

mohutnější Císařský palác a kostelní věž až k Velké věži, významově nejzávažnější 

části hradu, v jejíž monumentální hmotě gradace jednotlivých částí vrcholí.“
2
 Ač 

v 19. století proběhla rekonstrukce pod vedením architekta Josefa Mockera, která 

značně změnila podobu hradu, a to nejen vzhledově ale i dispozičně, hrad si 

zachoval svoji výjimečnou ideovou koncepci. Postupuje se tedy od nejnižší části, 

kterou je Císařský palác jako sídlo císaře Svaté říše římské a jeho dvora, přes 

Mariánskou věž s duchovní správou hradu, která reprezentuje duchovní poslání 

císaře jako nejvyšší světské hlavy křesťanské církve, až do Velké věže, která v kapli 

sv. Kříže schraňuje korunovační klenoty a svátostiny a je místem nejhlubšího 

zasvěcení a posvěcení vládce říše. 

VSTUPNÍ ČÁST HRADU 

Původně se do hradu vstupovalo přes bránu s padacím mostem, zvanou 

Voršilka, která se nacházela nad příkopem. Při pozdně gotické přestavbě se však 

vstup do hradu posunul. Zůstal zachován ze severní strany, avšak dnešní první 

brána je položená níže než původní Voršilka. Druhou branou se pak vchází na 

nádvoří hradu. 

Purkrabství 

Během rekonstrukce hradu v 19. století byla větší část budovy purkrabství 

obklopující první nádvoří asanována. Dnes zbylo pouze jižní křídlo, které je dnes 

                                                           
2
 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 4. Západní Čechy. Praha: Svoboda, 
1985, s. 134 
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využíváno zejména jako sídlo správy hradu, nachází se v něm byt kastelána a 

přízemí slouží pro svatební obřady a jiné slavnostní události.  

Studniční věž 

Uvnitř studniční věže se nalézá osmdesát metrů hluboká studna se zcela 

jedinečným zachovalým zařízením na vytahování vody. Okov ze studny se 

vytahoval velkým kolem pohybovaným chůzí lidí uvnitř něho. Studna musela být 

plněna vodou z Mořinského potoka pod hradem. To byla také jediná slabina hradu, 

protože nepřítel mohl vodu otrávit. Tato informace se proto držela v tajnosti a 

vědělo o ní jen pár vyvolených. 

CÍSAŘSKÝ PALÁC 

Z původní třípatrové budovy zbyla po rekonstrukci pouze její střední část. 

Každé patro paláce mělo kdysi svůj speciální účel. V prvním patře byly původně 

hospodářské místnosti jako stáje, sklady, spíže, také se zde nacházel kočár určený 

k převozu říšských korunovačních klenotů. Prostory ve druhém patře obýval císař. 

Jedná se nejen o prostory soukromé, ale i reprezentační.  Třetí patro bylo určeno 

výhradně císařovně.  

Dvořenínská síň 

V dvořenínské síni se shromažďoval císařův doprovod. Od podoby, kterou 

měla místnost za doby Karlovy, se ta dnešní liší tím, že chybí dřevěné obložení stěn 

a ty jsou pouze bílé.  

Manská síň (rytířská, bílá) 

Tato síň sousedící s dvořenínskou světnicí byla taktéž určena pro císařovu 

družinu. Její název je odvozen od rytířských manů, kteří na hradě vykonávali různé 

práce, například zametání nádvoří, otevírání brány, zvonění na zvon v kostele, 

držení stráže. V arkýři této místnosti se nacházela kaple sv. Mikuláše s freskou 

znázorňující zázrak, který se odehrál s ostatky tohoto světce. Z kaple se po 

rekonstrukci dochoval pouze oblouk, který je k vidění v hradním lapidáriu. 

Současná výzdoba kaple se omezuje na oltář s gotickou plastikou sv. Mikuláše. 

Nicméně funkce kaple zůstala zachována a je zde sloužena svatodušní mše. 
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K vybavení manské síně náležejí malované manské skříně na výstroj a zbraně. 

Konstrukce skříní pocházejí zřejmě z 19. století a do nich byly vsazeny výplně ze 

16. století se znaky manů. V síni je rovněž vystaven gotický obraz sv. Václava a sv. 

Palmácia, který ale původně náleží kostelu sv. Palmácia v podhradí.     

Kapitulní děkanství 

Ačkoli byla karlštejnská kapitula založena už za vlády Karla IV., dvě 

místnosti náležející k Císařskému paláci využívá až od 16. století. Právě proto jsou 

tyto místnosti, které zřejmě dříve patřily císařově osobní stráži, nyní zařízeny 

renesančním nábytkem a obrazy umělců humanistického období.  

Ložnice Karla IV. a kaple sv. Václava 

Ve druhém patře Císařského paláce se nachází soukromá místnost s vlastní 

oratoří určenou výhradně císaři. Kaple je přímo nad kaplí sv. Mikuláše a vedlo z ní 

schodiště do ložnice císařovny. Kapli zdobí diptych Madony s dítětem a Krista 

Trpitele od Tommasa da Modena z roku 1355. Pro Karlovu ložnici byla zhotovena 

kopie středověké textilie nalezené v Karlově hrobce na Pražském hradě. Látka je 

zdobena zvířecími a rostlinnými ornamenty a pochází pravděpodobně ze severní 

Itálie. Dále k výzdobě ložnice patří plastika sv. Kateřiny, patronky studentů, učenců 

a učitelů. 

Audienční síň 

V audienční síni byly přijímány návštěvy a konala se zde politická jednání. 

„Audienční síň, nazývaná ještě v 16. století „světnicí, v které císař Karel pobýval“, 

si jako jedna z mála místností hradu zachovala původní charakter do dnešní doby. 

Má bohaté dřevěné táflování a kazetový strop. Strop byl malován modře, střed 

každé kazety byl zdoben zlatým knoflíkem.“
3
 V místnosti chybí pouze arkýř na 

vladařský trůn, který byl při rekonstrukci nahrazen okny. 

Sál předků (Lucemburský) 

„Sál, na kterém rod císaře Karla vymalován byl“, neboli sál předků, byl 

věnován genealogické posloupnosti Karlova rodu. Na nástěnných malbách byl 

                                                           
3
 KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999. ISBN 80-85094-38-
X, s. 19 
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znázorněn rodokmen od biblických postav přes Karla Velikého až k Lucemburkům. 

Malby zanikly v 16. století. Aby se zachoval původní charakter sálu, nachází se 

v něm čtyřicet obrazů skutečných i fiktivních Karlových předků. Sbírka začíná 

biblickým Noem a končí zde podobiznou Václava III., Karlova strýce. Z hodovní 

síně sem byl přesunut obraz Karla IV. s Karlštejnem v pozadí. 

Hodovní síň 

V hodovní síni navazuje chronologicky galerie panovnických portrétů 

Lucemburky a dalšími českými panovníky, až po Ferdinanda III. Habsburského. Jak 

je z názvu patrné, místnost sloužila ke stravování, proto je vybavena nádobím, a to 

jak kopiemi historických číší, tak originálními dřevěnými miskami a lžícemi 

z období gotiky a renesance. 

MARIÁNSKÁ VĚŽ 

„V souladu se současnými názory historiků, kteří se domnívají, že právě ve 

druhém patře Mariánské věže se mohla nacházet Karlova soukromá klenotnice, 

byly věnovány interiéry prvního patra prezentaci zachovalých předmětů, které svým 

charakterem náleží právě do klenotnice.“
4

 V první místnosti nazývané hradní 

pokladnicí jsou vystavena roucha kněží karlštejnské kapituly z 15. a 16. století, 

transfery nástěnných maleb ze schodiště Velké věže a zejména tzv. karlštejnský 

poklad. V klenotnici se pak nachází předměty náležející do kaple sv. Kříže, repliky 

několika deskových obrazů mistra Theodorika a kopie svatováclavské koruny. 

Červenka 

Jako Červenka jsou označovány prostory pod Mariánskou věží, které 

sloužily zejména ke skladování potravin, ale také jako vězení. Ve vstupní místnosti 

jsou zde proto vystavena pouta a okovy a jsou zde patrny nápisy vězňů jako např. 

„kdo zde dlouho sedí, ten rád z vokna hledí; s pravdou do zámku nechoď, 

neobstojíš“
5
. Druhá místnost slouží jako prodejna suvenýrů, kde lze zakoupit 

repliky historických předmětů. 

                                                           
4
 KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999. ISBN 80-85094-38-
X, s. 22 

5
 CHYSKÝ, Čeněk: Karlštejn. Praha: Orbis, 1946, s. 25 
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Kostel Panny Marie 

Ve druhém patře Mariánské věže se nachází kostel Panny Marie, který je 

unikátní díky gotickým nástěnným malbám, ač se nedochovaly v plném rozsahu. 

Malby zobrazovaly život Ježíše Krista a Panny Marie a biblickou Apokalypsu. 

V době renesance zanikla severní zeď s malbou znázorňující část Apokalypsy. 

Příčka (ovšem bez nástěnných maleb) byla obnovena až v 19. století a prostoru se 

tak vrátilo původní rozdělení na kapli a sakristii. Nejstaršími malbami jsou tzv. 

Ostatkové scény, jejichž autorem je Mistr lucemburského rodokmene – anonymní 

malíř, který vymaloval Karlův rodokmen v sále předků a zřejmě i kapli sv. 

Kateřiny, někdy bývá ztotožňován s Mikulášem Wurmserem ze Štrasburku. Na 

těchto scénách je vyobrazen Karel IV. s ostatkem Kristova kříže. „Pod figurami je 

znázorněn hluboký prostor vystavěný z arkád a sloupů. Symbolicky tak vznikla 

dvoupatrová kaple.“
6
 V pásu pod stropem byly další malby, které byly bohužel 

přemalovány během rekonstrukce. V něm byli vymalováni apoštolové a první tři 

Karlovy manželky. Kromě nástěnných maleb je součástí výzdoby kaple 

inkrustovaný kříž z polodrahokamů, gotické sanktuárium a oltář se soškou Panny 

Marie s dítětem, zřejmě z dílny Petra Parléře. „Kostel Panny Marie je místem 

připomínajícím církev bojující uprostřed světa plného válek, nemocí a utrpení. (…) 

Apokalypsa znamená odhalení. Katastrofy, které popisuje, jsou ve skutečnosti jen 

porodními bolestmi nového světa, jenž přichází. Tím je její poselství aktuální i pro 

nás.“
7
 

Kaple sv. Kateřiny 

Z kostela Panny Marie je úzkou chodbou přístup do kaple sv. Kateřiny, 

soukromé císařovy kaple. Této kaple se nedotkla Mockerova rekonstrukce, proto 

patří k nejvzácnějším památkám. Stěny jsou zdobeny drahými kameny a 

nástěnnými malbami, které znázorňují sedm zemských patronů a Madonu s dítětem, 

u níž klečí Karel IV. s manželkou Annou Svídnickou. Ti jsou také vyobrazeni nade 

dveřmi, jak drží zlatý ostatkový kříž. Na oltářní menze je vyobrazeno ukřižování 

Ježíše Krista, které se dochovalo také na barevných vitrážích v oknech. Z boku 

menzy se dochovala podobizna sv. Kateřiny. Strop je klenutý a jeho žebra jsou 

                                                           
6
 BONĚK, Jan, BONĚK, Tomáš: Karlštejn. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-315-5, s. 104 

7
 Detto, s. 111 
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pozlacená. Kaple sloužila také jako pokladnice, o čemž svědčí dvoje dveře okované 

železnými pláty. „Význam kaple dokládají i svorníky v klenbě. Jsou zhotovené ze 

zlatého plechu pokrytého 36 drahokamy, ve středu jednoho z nich je vsazena 

obrovská kamej z řezaného namodralého chalcedonu s vyobrazením Medúzy.“
8
 

Tato gema je v současnosti uložena v pokladnici v Mariánské věži a patří ke 

karlštejnskému pokladu. 

VELKÁ VĚŽ S KAPLÍ SV. KŘÍŽE 

Do Velké věže je přístup přes krytý dřevěný můstek, který byl vystavěn 

v 19. století namísto původního. Vzhledem k tomu, jaké podklady měla Velká věž 

střežit, má věž své vlastní opevnění a stržením můstku by v případě nutnosti vznikla 

samostatná jednotka. 

Kaple sv. Kříže se nachází ve druhém patře věže a vede k ní schodiště 

s nástěnnými malbami znázorňující legendu o sv. Václavu a sv. Ludmile. „Tato 

volba se dá jistě vysvětlit Karlovou láskou k Čechám i jeho úctou ke sv. Václavovi, 

jemuž věnoval korunovační korunu českých králů. Navázal tak na staré 

přemyslovské přesvědčení, že skutečným vládcem Českého království je sv. Václav 

a že žijící král je jen jeho dočasným zástupcem.“
9
 Legendy se čtou vždy po levé 

straně, proto legendu o sv. Václavu čteme cestou nahoru a legendu o sv. Ludmile 

cestou dolů. Malby jsou ovšem původní pouze zčásti; během rekonstrukce hradu 

byly doplněny či přemalovány.  

Kaple byla nejposvátnější místem hradu, čemuž odpovídá i její umístění. „V 

kapli sv. Kříže se konaly jen zvlášť významné mše a směli je sloužit pouze 

arcibiskupové a karlštejnský děkan. Sám Karel IV. na důkaz své úcty vstupoval do 

prostoru bos. Přístup do této svatyně byl možný jen se souhlasem císařovým, 

později s povolením stavovského sněmu.“
10

 

Kaple sv. Kříže je nejcennější památkou hradu. Byla vybudována k uložení 

říšských korunovačních klenotů, později zde byly i české. Zdobení kaple je opravdu 

velkolepé, neboť ho tvoří drahé kameny, zlato, benátské sklo, nástěnné malby a 

                                                           
8
 BONĚK, Jan, BONĚK, Tomáš: Karlštejn. Praha: Eminent, 2007. ISBN 978-80-7281-315-5, s. 95 

9
 Detto, s. 113 

10
 KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999. ISBN 80-85094-
38-X, s. 34 
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původně sto třicet deskových obrazů (dnes je jeden ztracen). Prostor kaple je 

rozdělen na dvě části (presbytář a loď) zlacenou mříží s obloukem. Oblouk 

symbolizuje bránu do nebeského Jeruzaléma a podobizny na stěnách pak Kristovo 

nebeské vojsko. 

Výzdoba kaple probíhá ve třech pruzích jdoucích po obvodu celé kaple. 

Spodní pás je imitací mramoru, nad nímž se nalézá zlacený pruh s hroty, které podle 

Bohuslava Balbína
11

 sloužily jako držáky na svíčky. Prostřední pás tvoří 

polodrahokamy inkrustované do zlaceného štuku s reliéfy českého lva, říšské orlice, 

české a císařské koruny a Karlova monogramu (písmeno k s korunou). Kameny 

jsou poskládané do různě velkých křížů. Zlacený štuk pokrývá i klenutý strop; zde 

jsou do něho zasazeny skleněné hvězdy. Nad pásem s drahými kameny se nacházejí 

až čtyři řady deskových obrazů z dílny mistra Theodorika. Ten je zřejmě také 

autorem nástěnných maleb, které jsou ideově provázané s obrazy deskovými. 

„Nástěnné malby v okenních záklencích představují jakési dějiny spásy, které se 

odvíjejí od Kristova ‚prvního příchodu‘ (Zvěstování Panně Marii, Ukřižování) a 

vrcholí v ‚druhém příchodu‘ Boha (Zjevení apokalyptického Boha a Klanění 

čtyřiadvaceti starců).“
12

 Stěna s oltářem, kde byly uloženy korunovační klenoty, je 

věnována obrazům Krista a jeho apoštolům. Nad oltářním výklenkem je triptych 

Madony s dítětem, sv. Václava a sv. Palmácia od Tommasa da Modena. Na dalších 

obrazech jsou zpodobněni svatí mučedníci a rytíři, svaté vdovy a panny, biskupové 

a papežové, svatí vládcové včetně Karla Velikého. 

„Bez kaple sv. Kříže by dnes hrad Karlštejn byl nejspíš zříceninou. Kaple a 

její umělecká výzdoba byly totiž v historii hlavním argumentem při rozhodování o 

přidělení státních finančních prostředků na opravu hradu.“
13

 V letech 1981 až 2000 

prošlo schodiště Velké věže a kaple restaurací, protože velké množství návštěvníků 

škodilo její výzdobě. Na půdu schodiště byla umístěna speciální klimatizační 

jednotka, která v kapli zajišťuje správné klimatické podmínky. 

  

                                                           
11

 FAJT, Jiří, ROYT, Jan, GOTTFRIED, Libor: Posvátné prostory hradu Karlštejna. Praha: Národní 
památkový ústav – územní pracoviště středních Čech, 2010. ISBN 978-80-86516-34-9, s. 22 

12
 Detto, s. 29 

13
 FAJT, Jiří, CHUDÁREK, Zdeněk, ADÁMEK, Jan, MLÁZOVSKÝ Vít. Stavební obnova kaple sv. Kříže. In: 
Architekt: Nezávislý měsíčník architektů. 2000, roč. 46, č. 9, s. 16. 



 

17 

2. VLASTNICTVÍ HRADU KARLŠTEJNA 

Karel IV.: „Nuž buďte všickni vítáni na mém hradě! Pravím na mém, neboť Čechy 

patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i myšlenkou!“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 24) 

Dnes určitě nikdo nepochybuje o tom, že Karlštejn je vlastnictvím státu. Po 

druhé světové válce se ale vyskytly jisté pochybnosti o tom, zda je hrad Karlštejn 

opravdu majetkem české země. Proto dal v roce 1947 Zemský národní výbor 

v Praze vypracovat zprávu, která by dokazovala, že hrad patří Čechům. Autory 

tohoto dokumentu, který se mimo jiných stal zdrojem této kapitoly, byli čeští 

historici a archiváři dr. Zdeněk Zenger a dr. Otakar Bauer, ředitel Archivu země 

České.  

Pro jasné zdůvodnění otázky vlastnictví je nutné začít od samotného Karla 

IV. Je známo, že Karlštejn byl postaven jako pokladnice na klenoty a svátosti, proto 

mu byla věnována velká péče. Hrad byl spravován hejtmany, které stanovil sám 

král. Ostatními statky, které král nevyužíval, byli odměňováni purkrabí po dobu 

svého setrvání v úřadu. V Majestas Carolina jsou statky děleny na tři druhy: 

nezastavitelné a nezcizitelné, zastavitelné na 10 let a ty, kterými může král volně 

disponovat
14

. Karel IV. zařadil Karlštejn do první kategorie, tedy statků 

nezastavitelných a nezcizitelných. Také jej prohlásil za statek náležející králi.  

Za krále Zikmunda byl Karlštejn podle zápisu v zemských deskách v rukou 

nejvyššího purkrabí Menharta z Hradce a následně jeho syna Oldřicha. Během 

interregna využily příležitost stavy, aby dokázaly, že Karlštejn je majetkem země. 

Za vlády Jiřího z Poděbrad se vyskytla snaha jednoty panské o svěření Karlštejna 

některému z pánů, ale nakonec hrad zůstal nadále v moci krále.  

Změna nastala za Jagellonců. Vladislav a po něm i Ludvík uvedli 

v zemském zřízení, že Karlštejn nesmí být nikomu svěřen bez souhlasu rady, která 

sestávala z pánů, rytířů a měst Pražských. Z toho je jasné, že šlo o zemský majetek, 

protože jinak by se jednalo o velký zásah do majetkových práv. Do té doby 

spravoval Karlštejn vždy jeden purkrabí, na konci patnáctého století už byli voleni 

                                                           
14

 Národní archiv ČR v Praze (dále jen NA), fond Státní památková správa (dále jen SPS), karton 237, 
Zenger, Zdeněk, Bauer, Otakar: O vlastníka hradu Karlštejna, s. 11. 
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dva purkrabí, jeden ze stavu panského, druhý z rytířského. V zemských zřízeních 

Ferdinanda I. a Maxmiliána II. byly vymezeny povinnosti purkrabího takto: „aby 

jeden z pánuov a druhý z vladyk, a to spolu zámek Karlštejn držeti a chovati mají a 

ti nám (králi) mají přísahu učiniti i budúcím králuom českým i vší koruně a obci 

království Českého podle práva a obyčeje starodávního.“
15

 

Během husitských válek byl hrad obléhán a poté začal chátrat, proto byly 

nutné opravy, které probíhaly za Rudolfa II. na zemské náklady. Tyto opravy vyšly 

na 3000 kop grošů.
16

 Král tedy vlastníkem nebyl, pouze stavy tvořily jakési 

břemeno. Jejich právo se vztahovalo na všechny změny týkající se karlštejnských 

statků, ty mohly proběhnout pouze s jejich svolením. Toto platilo až do bitvy na 

Bílé hoře v roce 1620. Když se poté vlády ujal Ferdinand II., zrušil karlštejnské 

purkrabství a hrad s celým panstvím věnoval římské císařovně, své manželce. I 

nadále měl být Karlštejn vždy v držení českých královen. Eleonora Medicejská, 

manželka Ferdinanda II., však hrad zastavila za padesát tisíc rýnských zlatých Janu 

Kafkovi z Říčan
17

, v jehož rodině hrad zůstal až do počátku 18. století.  

Ze soukromého vlastnictví hrad naštěstí vykoupil za 150 000 zlatých
18

 hrabě 

Norbert Libštejský z Kolovrat a vrátil ho do věna královen. Hrad byl poté 

pronajímán dvorskému sudímu Grimmichovi, přesto ale hrad chátral. Nájemníci se 

totiž starali pouze o obytné místnosti. Marie Terezie pak důchody hradu věnovala 

Tereziánskému ústavu šlechtičen v Praze, ponechala ovšem zemi možnost vzít si ho 

zpět a nahradit jiným statkem. Zajímavé je, že hrad byl spravován nadačním 

výborem, ale samotný hrad nadaci nepatřil. 

V šedesátých letech 19. století byl hrad ve velmi zchátralém stavu, proto se 

o něj začal zajímat zemský výbor. V roce 1853 vznikla ve Vídni Centrální komise 

pro ochranu památek, která dohlížela na následnou renovaci hradu. Ten tedy prošel 

složitou rekonstrukcí, která vyšla na 240 000 zlatých, z nichž jednu polovinu platila 

česká země a druhou rakouská vláda.
19

 Po jejím dokončení v roce 1919 byl zřízen 

správní výbor hradu, který se skládal ze zástupců státu a zástupců české země. 
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 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 4. Západní Čechy. Praha: Svoboda, 
1985, s. 137 

16
 Detto, s. 136 
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 NA, fond SPS, karton 237, Zenger, Zdeněk, Bauer, Otakar: O vlastníka hradu Karlštejna, s. 6 
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Vznik republiky sice znamenal zrušení i zavedení řady právních opatření, ale 

Karlštejna se žádné přímo nedotklo, protože se v postatě navázalo na dobu 

předbělohorskou (nesouhlas s habsburským absolutismem). Až v roce 1943 došlo 

ke změně vlastníka, když se za něj označili němečtí okupanti. Po válce ovšem 

zemský národní výbor, který fungoval jako vykonavatel vůle země, toto nařízení 

zrušil. V platnosti tedy zůstal záznam v pozemkovém katastru z roku 1894, kdy byl 

Karlštejn převeden z vlastnictví ústavu šlechtičen do vlastnictví Erár c. k., které 

v roce 1918 přešlo pod Československou republiku. 

Ačkoli se zdá, že existuje dostatek materiálů, které dokazují, že Karlštejn je 

vlastnictvím státu, s určitostí to víme naposledy o roce 1618. V tomto roce byla 

majitelem Česká země a stavové. Palacký a Rieger uvádějí jako vlastníka Českou 

korunu. Zde nastává problém s výkladem tohoto pojmu, který může označovat 

celou říši, nebo pouze České království, mohla by to ovšem být i královská stolice, 

tedy samotný král. Od 15. století se však vychází z toho, že statky jsou králi pouze 

propůjčovány od státu jako výhoda spojená s jeho postavením, vlastníkem tedy 

není. Král Vladislav pak ve svém majestátu uvedl, že králové nesmějí jakkoli 

manipulovat s přidělenými statky bez souhlasu sněmu. 

Ještě v roce 1947 si ale stát nebyl jistý, zda je skutečným vlastníkem. Nechal 

proto tuto záležitost prošetřit historiky. V roce 1949 se spor o vlastnictví opět 

otevřel, protože v zemských deskách byl stále zapsán Damenstiftsfond (ústav 

šlechtičen).
20

 Zemský národní fond to označil za pouhý omyl a chtěl, aby byl jako 

vlastník uveden československý stát, což by ovšem znamenalo, že se česká země 

tohoto jmění vzdala. Podle § 39 zákona č. 280/48 Sb. Ministerstvo vnitra spravuje 

veškeré jmění české země, tedy i Karlštejn. Aby mohl být majetkem 

československého státu, muselo by ho Ministerstvo vnitra na stát převést.
21

 

Po roce 1918 měl správu hradu na starosti Správní výbor hradu Karlštejna, 

který se skládal ze čtyř členů – jeden z Ministerstva veřejných prací (později 

techniky), druhý z Ministerstva školství a národní osvěty, třetí ze zemského výboru 

království Českého (později zemský národní výbor) a čtvrtý z technicko-

uměleckého oboru, kterého vyberou tyto tři úřady společně. „V 2. odst. cit. 
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pravidel
22

 uvádí se, že správnímu výboru přísluší vykonávati dozor nad správou a 

udržováním hradu Karlštejna atd. se zřetelem na zvláštní význam hradu a jeho 

památek, jakož i na nutnou potřebu přísné hospodářské správy.“
23

 Předsedou 

výboru měl být vždy zástupce Ministerstva veřejných prací, které mělo také 

dohlížet na kastelána hradu. Za doby Protektorátu Čech a Moravy byl Karlštejn 

převeden do vlastnictví okupační mocnosti, což bylo po skončení války opět 

zrušeno a Karlštejn dále vedl jeho správní výbor. 

V roce 1948 měla Národní kulturní komise v Praze ve své správě na padesát 

českých hradů a zámků. „Tato odborná instituce spravovala nejvýznamnější hrady a 

zámky Československé republiky a vytvořila z nich soubor památkových objektů 

reprezentujících jednotlivá historická slohová období. Soubor hradů a zámků byl 

určen pro zpřístupnění veřejnosti.“
24

 Začalo se proto uvažovat také o převedení 

Karlštejna. Aby k tomu mohlo dojít, chtělo Ministerstvo školství, věd a umění 

Karlštejn prohlásit za státní kulturní majetek. V únoru 1949 už byl stanoven plán, 

podle kterého bude Karlštejn označen za státní kulturní majetek v rámci revize 

první pozemkové reformy (zákon č. 142/48).
25

 Téhož roku v lednu došlo k novému 

vyměření celého objektu hradu, protože některé parcely se staly součástí 

hospodářského lesa a přešly do vlastnictví katastrálního úřadu v Budňanech, Hlásné 

Třebáni, Mořince, Srbsku a Poučníku.
26

 Posléze 27. dubna 1950 převzala hrad do 

správy a užívání Národní kulturní komise v Praze od správního výboru hradu 

Karlštejn jako státní kulturní majetek.
27

 

Právním nástupcem Národní kulturní komise byla Státní památková správa. 

Ta pak 13. května 1959 předala správu hradu Krajskému domu osvěty v Praze. 

Jednalo se ovšem pouze o nemovitosti, nikoli o vnitřní zařízení. Spolu s pozemky 

dostal nový správce také nájemní smlouvy – o pronájmu svatební síně s Místním 

národním výborem Budňany, o pronájmu pozemku k postavení prodejního stánku 

s Jednotou, spotřebním družstvem v Karlštejně, a o pronájmu pozemku ke zřízení 
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 Pozn.: pravidla pro dozorčí a správní službu 
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 NA, fond SPS, karton 237, č. I-6a-811-1947, 31. 5. 1947, Převzetí hradu Karlštejna do vlastnictví 
země České, s. 2 
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 Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav - ústřední 
pracoviště, 2010. ISBN 978-80-87104-75-0, s. 63 

25
 Archiv hradu Karlštejna, č. j. 9.209-IV/3-1949, 26. 2. 1949, Hrad Karlštejn – převzetí do vlastnictví 
státu a prohlášení za státní kulturní majetek 

26
 Archiv hradu Karlštejna, č. 235808/V-1/1948, 28. 1. 1949, prohlášení za státní kulturní majetek 

27
 NA, fond SPS-d, karton 74, č. j. 6277/60I/2 (4304/59), 15. 10. 1959, Protokol o předání knihovně 
dělitelných částí objektu státního hradu Karlštejn 
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přírodního divadla se Závodním klubem ROH sdružených závodů Karlštejn.
28

 Další 

jednostranné opatření o odevzdání správy proběhlo v prosinci 1960 Krajskému 

středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze. 

Hodnota předávaných parcel byla vyčíslena na 157 134 Kč
29

. Kulturní mobiliář 

dostal v roce 1962 na starosti Okresní národní výbor v Berouně.
30

 Tento rok byl 

hrad Karlštejn prohlášen za národní kulturní památku. 

Jak již bylo řečeno na začátku, dnes je Karlštejn majetkem státu a jeho 

správou je pověřen Národní památkový ústav, díky němuž je hrad přístupný 

veřejnosti.  

Na závěr stojí za zmínku jedna kuriozita, a to prodej Karlštejna. Hrad byl 

údajně prodán několikrát. Zejména Američané měli o tento český „klenot“ velký 

zájem. Nejznámějším prodejcem Karlštejna se stal ve 30. letech 20. století Harry 

Jelínek a provedl to opravdu velkolepě. Lobkovicové chtěli prodat obrazy ze své 

galerie, aby jejich dcera měla vhodné věno. Právě zde se Jelínek, který byl přizván 

na pomoc jako zdatný obchodník, seznámil s americkým manželským párem. Hned, 

jak se manželé zmínili, že by rádi koupili nějaký hrad včetně šlechtického titulu, 

využil Harry Jelínek situace a označil se za dědičného barona Karlštejna. Aby 

Američany nalákal, uspořádal pro ně na hradě malé představení s pážaty 

v dobových kostýmech, hostinou a šlechtickými poctami. Kastelána Slámu 

přemluvil, aby mu dovolil na Karlštejně v pondělí, kdy je hrad uzavřen pro 

návštěvníky, uspořádat filmovou slavnost. Manželé byli nadšeni a rozhodli se hrad 

koupit, proto hned dali Jelínkovi jako zálohu šek na třicet tisíc dolarů. Protože se 

bál, aby se na jeho podvod nepřišlo, než manželé odjedou zpět do Ameriky, vydal 

se raději Jelínek ukrýt do Splitu. Shodou okolností zde potkal právě americký pár, 

který zatím nic netušil. Chopil se proto příležitosti a za dalších deset tisíc dolarů jim 

prodal půjčenou jachtu. Když se v dalším přístavu majitel dožadoval své jachty, 

manželům došlo, že byli podvedeni. Jelikož americký průmyslník nechtěl, aby se 

rozneslo, jak byl napálen, Harry Jelínek vyvázl bez žaloby.
31
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3. ZAPSÁNÍ HRADU KARLŠTEJNA NA SEZNAM SVĚTOVÉHO 

DĚDICTVÍ 

Petr, král cyperský a jeruzalémský: „Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století 

je tento Karlštejn.“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 10) 

Na začátku 90. let 20. století usiloval hrad Karlštejn o zapsání na seznam 

památek UNESCO. V roce 1991 byla podána příslušná žádost Mezinárodnímu 

výboru pro ochranu kulturního a přírodního dědictví. V ní byla nejprve popsána 

přesná poloha hradu, za vlastníka byl určen stát, jenž správou pověřil Ústav 

památkové péče středních Čech. Od roku 1962 je hrad národní kulturní památkou, 

proto je mu zajištěna nejvyšší forma památkové ochrany. Po historickém průřezu 

důležitými událostmi, spojenými s Karlštejnem a jeho podobou, následoval popis 

hradu a jeho místností, a to jak jejich původního, tak současného vzhledu. Další bod 

se týkal toho, jak je Karlštejn zakotven ve vědomí veřejnosti. Nejvíce je hrad 

spojován s uložením českých korunovačních klenotů. Pouto k hradu, který patří 

k nejnavštěvovanějším památkám, bylo vytvořeno během národního obrození, kdy 

se ke Karlštejnu lidé obraceli jako k symbolu státnosti. V části týkající se stavu 

objektu je uvedeno, že dobrý vliv měla rekonstrukce v 19. století, díky které nebyly 

později třeba velké opravy. Vysoká návštěvnost ovšem zapříčinila poškození 

výzdoby kaple sv. Kříže, proto byla nutná restaurace její výzdoby a obrazů. 

„Karlštejn představuje unikátní výtvor, který vznikl ve výjimečném duchovním 

klimatu vytvořeném osobností svého zakladatele, který k jeho realizaci soustředil 

vynikající umělce schopné uskutečnit osobitě vyhraněnou představu opřenou o 

promyšlený ideový program. Karlštejn vedle mimořádné výtvarné úrovně své 

výzdoby a ojedinělosti své koncepce umožňuje zároveň ojedinělý vhled do 

myšlenkového světa výrazné osobnosti evropského středověku.“
32

 V závěrečném 

hodnocení byl vyzdvižen význam hradu v době středověku a jeho výjimečná 

koncepce.  
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Ač je hrad Karlštejn považován za jednu z nejcennějších památek České 

republiky, zejména vzhledem k jeho unikátní výzdobě, přesto se na tento český 

skvost mezi světově chráněné památky nedostal. Důvodem je právě Mockerova 

přestavba, která změnila vzhled hradu v duchu purismu. Právě to bylo v závěru 

nesmyslně vypíchnuto: „Stopy dílčích pozdně gotických úprav části opevnění a 

renesanční přestavby hradu na sklonku 16. století byly většinou odstraněny za 

rozsáhlých restauračních prací na hradě mezi lety 1887 – 1902. I když tato akce 

způsobila újmu na vypovídací hodnotě hradu a pozměnila částečně jeho vzhled, 

nezasáhla vážněji do jeho nejpodstatnějších součástí.“
33

 

„Nejnavštěvovanější český hrad Karlštejn je vlastně pseudogotickým 

paskvilem, který UNESCO odmítlo, když ho Česko navrhovalo zapsat na seznam 

celosvětově chráněných památek. Jen o něco lépe je na tom klenot Pražského hradu 

katedrála svatého Víta, jejíž západní průčelí dokončoval, stejně jako Karlštejn, 

architekt Josef Mocker. ‚Na druhou stranu si uvědomme, že pokud by k podobným 

a ve své době kritizovaným opravám nedošlo, Karlštejn by už možná nestál, protože 

byl v roce 1886 v dezolátním stavu,‘ připomíná přední český architekt Zdeněk 

Lukeš.“
34

 

Stejného názoru je i kastelán Karlštejna Jaroslav Kubů, který na otázku, zda 

má Josefu Mockerovi za zlé jeho rekonstrukci, odpověděl takto: „Ne, jemu to vůbec 

nemám za zlé, protože on hrad stavebně zachránil. Ale mám to za zlé těm lidem, 

kteří psali do USA žádost a posudek. Podle mého názoru až příliš vypíchli tuto 

mockerovskou rekonstrukci ve stylu purismu a novogotiky a málo se soustředili na 

téma originální výzdoby. A ač všichni tehdy považovali zápis Karlštejna na 

prestižní seznam UNESCO za samozřejmost, nebylo vyhověno.“
35

 Tuto záležitost 

však nepovažuje za uzavřenou a stále vidí šance na zapsání hradu na Seznam 

světového dědictví, který by hradu jistě přinesl zvýšení návštěvnosti a zejména lepší 

péči, kterou by určitě uvítal. Národní památkový ústav, jenž hrad spravuje a 
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přerozděluje utržené peníze za vstupné mezi jednotlivé hrady a zámky, totiž určil 

rozpočet 12 milionů korun
36

, který podle kastelána stačí na pokrytí provozu, ale ne 

na potřebnou rekonstrukci. Přidělená částka je přitom nelogicky nízká v porovnání 

s výší tržeb, kterou hrad utrží za rok – v roce 2011 tržby za vstupné činily 38 

milionů korun.  

K tomu, že ještě existují pro Karlštejn šance na získání titulu památky 

UNESCO, se vyjádřil už v roce 2006 tehdejší zástupce kastelána Tomáš Řehoř: 

„Dneska jsme o mnoho chytřejší, protože za těch 16 let se udělalo velmi mnoho 

stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, které ukázaly, že hrad je 

zachován mnohem lépe a ve větší autenticitě, než se předpokládalo v 90. letech.“
37
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4. EXPOZICE 

„Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, 

v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní! Pro ostatky svatých 

zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty.“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 10) 

VZNIK HRADNÍHO MUZEA A PRVNÍ EXPOZICE (1906 – 1919) 

Počátky vytvoření muzea na Karlštejně se váží už k Mockerově přestavbě 

hradu. Ta byla ukončena v roce 1898 a pozornost v té době začala být věnována 

vybavení interiérů. Za starší náznaky muzeálního zařízení můžeme považovat 

úpravu dvořenínské síně, kterou nechala provést Marie Terezie. Mezi první 

exponáty muzea patřily kopie schodištních maleb z Velké věže pořízené malířem 

Vilémem Kandlerem a Karlem Lhotou. V roce 1837 se už začalo dbát na ochranu 

hradu a jeho vybavení, a byly proto vydány i příslušné instrukce. 

Jak byl hrad vybaven na konci 19. století, popisuje August Sedláček v 

šestém díle své knihy Hrady, zámky a tvrze Království českého. V kapli sv. 

Mikuláše stála dřevěná socha téhož světce a Hellichovy obrazy sv. Mikuláše, sv. 

Václava a sv. Ludmily. Dále zmiňuje, že v sále předků bylo uloženo „starožitné 

nářadí“ jako zbytky dvou kočárů z doby Rudolfa II., dvoje dveře s vymalovanými 

erby, lavabo a dveře z manských skříní. V kostele Panny Marie se nacházela soška 

Matky Boží z mramoru, oltář náležející původně do kostela sv. Palmácia a mešní 

roucha. Přilehlá kaple sv. Kateřiny obsahovala před oltářem klekátko a stolici, navíc 

zde byla pouta a tři články řetězu. V kapli sv. Kříže stálo čtrnáct truhel obsahujících 

berní registr, mimoto ještě vzácná mešní roucha, pulpit, torza křišťálových lamp a 

část gotické visuté lampy. Z dalšího mobiliáře autor uvádí tři sošky, svícny, stříbrný 

knoflík, pouzdro z vosku na svátosti, ale také zbraně (samostříl, hákovnice) a 

zkamenělá lebka ještěra. Sedláček a rovněž i Melichar ve svém průvodci hovoří o 

tom, že v kapli byla k vidění postel prezentovaná jako postel sv. Ludmily
38

, zatímco 

postel Karla IV. byla odvezena do Laxenburgu. Melichar se navíc zmiňuje ještě o 
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zbytku pancéřové košile sv. Václava a kousku Karlova purpurového pohřebního 

pláště.
39

 

„Když kolem roku 1896, jak uvádí soupis karlštejnské literatury, si počali 

památek hradních všímat i významní další umělečtí historikové, vznikla konečně 

myšlenka vytvoření skutečného muzea v hradních prostorách. (…) Podáním ze dne 

18. října 1898 učinil k výzvě pražského místodržitelství Josef Mocker první 

písemné dobrozdání o tom, jak by si představoval novou úpravu hradních síní 

karlštejnských.“
40

 Muzeum se mělo nacházet v prostorách Císařského paláce a 

Červenky. Kaple měly nadále sloužit výhradně pro bohoslužby.  

Podle Mockerova návrhu měl být v dvořenínské síni seznam karlštejnských 

purkrabí a jejich podobizny. Do manské síně pak měly přijít přesné kopie třinácti 

manských skříní a na zeď středověké zbraně, brnění a erby. Kapli sv. Mikuláše, 

nacházející se v arkýři manské síně, zdobil Hellichův oltář sv. Mikuláše. Místnosti 

ve druhém patře Císařského paláce, tedy audienční síň, ložnice a jídelna byly 

zamýšleny jako výstavní prostory. Zde by byly umístěny plány a obrazy hradů a 

kostelů vystavěných v době Karla IV. a středověký nábytek. Předměty, které byly 

nalezeny na Karlštejně během rekonstrukce, měly být k vidění v prvním patře 

Mariánské věže spolu s mešními rouchy a oltářem z kostela sv. Palmácia 

v Budňanech. Dále Mocker plánoval využít prostory ve Velké věži, a to přízemí 

jako lapidárium a síň ve druhém poschodí pro odlitky bust z triforia chrámu sv. 

Víta, Václava a Vojtěcha. Výklenek nad oltářem v kapli sv. Kříže měl patřit kopiím 

korunovačních klenotů (meč sv. Václava, lombardská koruna, svatováclavská 

koruna, korunovační žezlo), které se měly ukazovat v den Karlova narození a v den 

jeho úmrtí. Mockerův návrh však zůstal po jeho smrti nedořešen.
41

 

Roku 1901 po své návštěvě na Karlštejně nechal František Josef I. vrátit 

tabulové obrazy, které byly z hradu odvezeny do Vídně. Další návrh hradního 

muzea připravil roku 1903 profesor Chytil. Ovšem než mohl být realizován nápad 

zřídit muzeum, musely se nejprve stanovit povinnosti hradního strážce, který měl 

zajistit bezpečnost vystavovaných předmětů. Podle služebního řádu z roku 1905 
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„strážce ručí za předměty jemu ku střežení svěřené“
42

. Mezi povinnosti hradního 

strážce patřilo uklízení hradu, provázení návštěvníků při prohlídce hradu (včetně 

vybírání vstupného) a třikrát denně zvonění na zvon. Při prohlídkách musel dohlížet 

na to, aby se nikdo nedotýkal exponátů, žádný neponičil nebo nezcizil. Strážce 

podával i výklad podle předem schváleného textu. 

Vznik karlštejnského muzea se pojí se jménem profesora Bohuslava 

Matějky. Ten navrhl v roce 1905 instalaci předmětů na místo, kde se nacházely 

původně. Část expozice umístil i do sakristie Mariánského kostela. Součástí 

prohlídky mělo být i první patro Velké věže s renesančním nábytkem. Zamýšlel 

také vytvořit hradní lapidárium, a to v otevřeném prostoru pod dvořenínskou síní. 

V jídelně plánoval Matějka vystavovat knihy a dokumenty o Karlštejně, včetně 

plánů a map.  

„Bohumilu Matějkovi bylo vytýkáno, že jeho návrh nedostatečně plnil 

myšlenku zřídit na hradě muzeum, jak komise požadovala, i za cenu, že by byly 

chybějící originální předměty nahrazeny kopiemi.“
43

 Přesto byla Matějkova 

instalace s malými úpravami podle členů restaurační komise K. Chytila a O. 

Hostinského provedena v letech 1906 – 1907 a setrvala až do roku 1920. V nově 

vytvořeném lapidáriu byly umístěny původní trámy z paláce, dlažba z kostela Panny 

Marie a kamenné úlomky z Velké věže. Ve dvořenínské síni se vystavovaly 

pamětní knihy. Ve vedlejší rytířské síni stály manské skříně na zbroj z roku 1583, 

Hellichův oltář sv. Mikuláše a zlomky malovaného oblouku, který se původně 

nacházel nad kaplí sv. Mikuláše. V jídelně ve druhém patře našly své místo plány 

Schmidta a Mockera týkající se rekonstrukce hradu, které byly zakoupeny od vdovy 

po Josefu Mockerovi. Pro audienční síň byly zhotoveny odlitky soch, a to Karla IV. 

a Václava IV. podle soch ze Staroměstské mostecké věže, dále kopie Lucemburků 

podle triforia chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a busta Václava IV. z kaple sv. 

Václava ve Svatovítském chrámu. Dále zde byly vystaveny kopie oltáře z Roudnice 

a kříže ze svatovítského pokladu. V ložnici se nacházel diptych Tommasa da 

Modena, oltář sv. Palmácia, soška Panny Marie s jezulátkem, paramenta a lavice 

s klekátkem. Do bytu kanovníků Matějka umístil barokní památky a jiné drobné 

předměty, do děkanského bytu mešní knihy a do sakristie pak fragmenty maleb 
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z kostela Panny Marie. Ve Velké věži se exponovaly různé stavební zlomky a kopie 

schodištního cyklu.
44

  

EXPOZICE 1920 – 1950 

V roce 1918 byl ustanoven nový správní výbor hradu, který rozhodl o tom, 

že hradní muzeum bude muzeem lucemburským. Roku 1920 proto nahradila 

Matějkovu expozici nová expozice vytvořená Zdeňkem Wirthem. Barokní nábytek 

se přesunul do manské síně, soška Panny Marie, které přibyl skleněný poklop, a 

diptych Tommasa da Modena do síně audienční. V jídelně byly nově vystavovány 

drobné předměty. Oltář sv. Antonína a Jana byl přesunut z kostela Panny Marie do 

kaple sv. Mikuláše. V kapli sv. Kateřiny byl na okno umístěn zbytek původního 

okna.  

Expozice se postupem času zdokonalovala (např. pořízení nových vitrín) a 

doplňovala. Roku 1922 byly v lapidáriu vystaveny kamenné části, které byly 

doposud na půdě Velké věže. Téhož roku se také správnímu výboru podařilo získat 

kapitulní děkanský archiv, který byl uložen na faře v Praskolesích. Sbírky muzea se 

rozrostly i o další předměty, které hradu darovali jednotlivci. Většinou se jednalo o 

knihy nebo obrazy, ale mezi dary se objevil i dřevěný pluh, ostruhy nebo šípy. 

Z Mockerovy pozůstalosti muzeum získalo kompletní restaurační návrhy. Doplněna 

byla i sbírka odlitků soch, a sice o Pannu Marii ze Staroměstské radnice v Praze. 

Hradní lapidárium bylo obohaceno o původní táflování z audienční síně. Zvláštností 

v hradní sbírce se staly skici pro tisk nových známek, na kterých se vyskytlo chybné 

označení hradu jako Karlova Týnu. V roce 1937 projevilo mnoho firem a 

jednotlivců zájem na Karlštejně fotografovat. Za povolení fotografování žádal 

správní výbor tři exempláře každého snímku, tak přišlo muzeum k řadě fotografií 

hradu.  

Hradní muzeum mělo být také muzeem českých hradů, proto správní výbor 

nakoupil obrazy jiných českých hradů (např. Točníku a Žebráku). V následujících 

letech byly do muzea postupně dokupovány další obrazy a fotografie Karlštejna, 

například jihozápadní pohled na hrad po restauraci od M. Alexe, Karlštejn od H. 
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Ullika nebo K. Grubera, vnitřek Mariánské kaple E. Oshmema. Národní muzeum 

navíc zapůjčilo grafické listy znázorňující Karlštejn. V roce 1926 nabídlo 

ministerstvo školství, aby byl na Karlštejně vystaven obraz Emanuela Dítěte Stavba 

hladové zdi v Praze; ten byl poté umístěn do císařské ložnice. V roce 1927 

ministerstvo odkoupilo pro Karlštejn 73 obrazů s karlštejnskou tematikou a 25 

s motivem jiných českých hradů.
45

 Následující rok se sbírka rozšířila o několik 

rytin, litografií a tyto olejomalby: Kunětická hora a Střekov od B. Havránka, od 

neznámých malířů Zvíkov, Střekov, Pernštejn, Křivoklát, Zelená hora. Dalšími 

přírůstky byly: Vyšehrad od Maxe Kollera, sedm olejů na lepence, 17 rytin a 

litografií od Hugo Ullika, čtyři olejomalby Julia Mařáka (Karlštejn, Hradčany, 

Zvíkov, Křivoklát). Většinu obrazů nakupovalo ministerstvo školství, a na 

Karlštejně tak bylo mnoho mobilních předmětů, které nebyly ve vlastnictví 

hradního muzea. Mezi tyto obrazy patřil i Würbsův akvarel s Karlštejnem z roku 

1845, Ullikův Karlštejn, Kokořín a Frýdlant. Dalších třicet jedna obrazů zapůjčilo 

Městské muzeum hlavního města Prahy.
46

 

V roce 1939 byl proveden soupis majetku, v němž se zjistilo, že osmdesát tři 

kusů obrazů je ve vlastnictví ministerstva školství a na Karlštejně je pouze 

deponováno, a to buď v rytířské síni, nebo v hradním archivu. Do inventáře hradu 

patřilo 98 kreseb určených pro Sedláčkovu publikaci o českých hradech (73 kreseb 

Karlštejna a 25 zobrazujících jiné hrady), 44 jiných kreseb, 13 nárysů, 4 plány, 2 

řezy, 3 rysy, 18 litografií, 8 ocelorytin, 2 mědirytiny, 1 kamenotisk, 6 dřevorytů, 1 

rytina, 29 olejomaleb, 15 leptů, 1 akvatinta, 11 akvarelů, 1 tempera, 83 fotografií a 

50 pohlednic. Dále hrad vlastnil bohoslužebná roucha, kalich, kropenku a kropáč, 

kaditelnici a oltářní pultík.
47

  

Wirthova expozice vydržela prakticky v nezměněném stavu třicet let. Podle 

seznamu zařízení z roku 1946
48

 a průvodce Čeňka Chyského
49

, vydaného téhož 

roku, a průvodce od Dobroslava Líbala
50

 vypadala instalace následovně:  
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Expozice v dvořenínské síni zahrnovala fotografie, reprodukce, rysy, plány, 

malby a náčrty hradu Karlštejna. Celkem tu bylo rozvěšeno 44 kusů různých děl – 

13 olejů a jeden akvarel na západní straně, 4 oleje a 11 rysů (Mocker, Schmidt) na 

severní straně a na straně východní 3 oleje, 2 akvarely, 2 náčrtky tužkou, 3 řezy 

hradem (Mocker, Schmidt), 3 půdorysy hradu (Mocker, Schmidt), jeden celkový 

nákres hradu podle Schmidta; dalších 9 obrázků bylo umístěno ve vitríně. V přední 

části síně stál sloupek s osmi skleněnými otáčivými deskami, na kterých si 

návštěvníci mohli prohlédnout 54 fotografií hradu a jeho interiérů, včetně detailů 

z výzdoby. 

Obrázek 1: Dvořenínská síň 1920-1950 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V rytířské síni stálo šest manských skříní, které byly nově zhotovené a měly 

pouze původní dveřní výplně se znaky a jmény manů. Kromě těchto skříní zde byly 

uloženy tyto předměty: část rohové skříně ze sakristie kostela Panny Marie, varhany 

z Mariánského kostela z roku 1854, vyřezávaný portál (1780), vyřezávaná kazatelna 

(1780), dubové zábradlí, dřevěné sloupy z oltáře kostela Panny Marie, dvě barokní 

sochy andělů, sedadlo kostelní lavice, dva mosazné renesanční svícny, tříhranná 

dřevěná stolice, mramorová kropenka ve tvaru mušle, železný otáčecí svícen, 

cínová křtitelnice ze 16. století, umývací stolek ze 17. století s věšákem na ručník a 

nádobkou na vodu, dubové nástěnné umývadlo, dva barokní oltáře, dva cínové 

svícny, dveře od manských skříní, dveře od kaple sv. Kříže se znakem Jana Bořity 

z Martinic a s nápisem: „Pan Kristus nejmocnější Pan, racz těchto klenotuov 
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ostřihati sam až do nejposlednějšího dne.“, socha sv. Mikuláše z konce 14. století 

připisovaná Karlu IV., cínové lampy na věčné světlo, pět obrazů: Kristus na kříži 

(dvakrát), sv. Jan Nepomucký, sv. Salvátor, sv. Josef na úmrtním loži. 

Obrázek 2: Manská síň 1920-1950 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V Lucemburské síni se nacházely odlitky soch z triforia katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha. Byly rozmístěny takto: na východní stěně šest poprsí direktorů 

stavby chrámu, z nichž odlitek sochy Petra Parléře byl nad vchodem do audienční 

síně; na jižní straně poprsí Elišky Přemyslovny, Jana Lucemburského, Blanky 

z Valois, Anny Falcké, Karla IV., Anny Svídnické, Alžběty Pomořanské, Václava 

IV. a Johany Bavorské; na západní stěně nad vchodem do jídelny Matyáš z Arrasu; 

na severní straně vévoda Václav Lucemburský, markrabě moravský Jan Jindřich a 

arcibiskupové Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi a Jan z Jenštejna. Dále u 

západní stěny stály kopie sochy sv. Václava ze Svatovítského chrámu a soch Karla 

IV. a Václava IV. ze Staroměstské mostecké věže; na sloupu uprostřed síně visela 

socha Madony z arkýřové kaple Staroměstské radnice v Praze. V síni byla i část 

muzeální sbírky ve stolové vitríně, kde byl uložen fragment okna z kaple sv. Kříže 

s 99 kamínky, část dobového trámu z roku 1004 zřejmě z hradu Tetín, dřevěná 

lampa z kaple sv. Kříže, 24 kousků polodrahokamů z kaple sv. Kříže a kostela 

Panny Marie, 8 úlomků hvězd a ornamentů z klenby kaple sv. Kříže, 6 úlomků 

krystalů, 24 modrých sklíček, 2 konzoly, 4 kusy rámů, 15 kusů lišt a kousky 
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prkének z kaple sv. Kříže. V dalších osmi vitrínách byly k vidění pamětní knihy, 

knihy z archivu kapitulního děkanství, misály a pergamenové listiny. 

Obrázek 3: Lucemburský sál 1920-1950 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Jídelna byla pojata čistě muzeálně, kolem stěn bylo umístěno jedenáct vitrín 

s různými historickými předměty týkající se hradu Karlštejna a jeho okolí. První 

vitrína skrývala brokátovou roušku sošky Madony a Jezulátka, brokátový kvadrátek 

s našitým stříbrným křížkem a stříbrnou lemovkou a brokátové oltářní antipendium 

s Kolowratským znakem a letopočtem 1704. Tři vitríny na jižní stěně obsahovaly: 

1) železné předměty (sekyrka, vidlice, kladiva) a dřevěné hřeby, 2) dvě vyřezávané 

nohy renesanční postele, hrací karty, pergamen se znaky českých pánů, tiskařský 

kámen se znakem Jindřicha z Hradce, nože, vidličky, jehly, kostěné kostky, 

rychtářské právo spletené z býkovců, otisk antické kameje z kaple sv. Kateřiny, 3) 

úlomky dlaždic a kachlů. V první vitríně na severní straně bylo uloženo 95 úlomků 

gotických a renesančních kachlů a ve druhé vitríně dřevěné nádoby, kožené 

podešve, dřevěné pouzdro s hliněnými kuličkami, dřevěný podstavec svícnu, různé 

skleněné předměty, kovové přezky, jehly, knoflíky, cihly z příčky z Mariánského 

kostela se zbytky maleb, bronzové a dřevěné držadlo, papírová krabička 

s aksamitovým náhrdelníkem s červenými a bílými skleněnými kamínky, rolnička, 

skleněné kamínky, úlomek kostěného držadla. Nízká vitrína na východní straně 

pojímala úlomky renesančních kachlíků a střepy různých nádob, talíře a džbánu. 

Vedle ní stály dvě stupňovité vitríny. Spodní část první z nich zahrnovala mince, 
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kování z knižních desek, pozlacené růžice ze dveří, skleněné úlomky, stříbrný 

relikviář, dva bronzové křížky, přívěsek s Ježíšem Kristem a Madonou, přívěsek se 

sv. Benediktem, bronzové knoflíky, růženec, úlomky ostruhy, modrý korál, oválový 

relikviářek, úlomky skleněných okenních kotoučků, okénko z kaple Panny Marie, 

úlomek skleničky s obrázkem krále Davida, zvonek, cínový podnos s dvěma 

bronzovými konvičkami, dvě barokní truhličky; ve vrchní části byly uloženy dva 

gotické bronzové svícny, dva renesanční modře smaltované svícny, mešní bronzový 

zvonek, dva svícny z jalovcového dřeva, stříbrný pozlacený gotický kalich, gotická 

lampa, stříbrný renesanční kalíšek, dvě koruny s imitacemi perel a drahokamů. Ve 

spodní části druhé vitríny byly vystaveny čtyři renesanční zámky od kaple sv. 

Kříže, gotický visací zámek od brány i s klíčem, další zámky (od truhlic, od věže, 

audienční síně), zástrčky, okenní uzávěrky, klíče, gotické dveřní závěsy. Poslední 

dvě vitríny byly věnovány keramice (hrnce, džbány, hrneček, prejzy, břidlice, 

šindel, střešní tašky, kachle) a zbraním (kuše, štít, vepřovice, pažby od hákovnic, 

tarasnice, šípové hroty, kousky drátěné košile, dělové koule, železný kruh, 

zrezavělý řetěz, podkovy, kusy dveřní závory, píka, kus sekery, zlomky ostruh, 

kousky koňských uzd, část krunýře). 

Audienční síň zdobily dvě skříně z roku 1612, které měly na dveřích ze 

dřeva vyskládané nápisy Status Regni FF a Mathias I. Regnante, dále gotická soška 

Madony z alabastru na dřevěném podstavci s barokními dřevěnými korunkami, 

dvoukřídlý gotický skládací oltář od Tommasa da Modena uložený v zasklené 

skříni na dřevěném podstavci. Další památky byly uloženy v zasklené kovové 

skříni, a to šest kusů bohoslužebných rouch, dvě barokní pozlacené a postříbřené 

monstrance, barokní ciborium, kalich a relikviář s ostatky sv. Václava a sv. Jana 

Nepomuckého. 

Obrázek 4: Audienční síň 1920-1950 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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V ložnici Karla IV. byla ke zhlédnutí dřevěná soška Madony ze 14. století 

uložená na dřevěném podstavci pod skleněným poklopem, skládací budňanský oltář 

z konce 15. století zobrazující uprostřed Krista, sv. Palmácia a sv. Václava, na 

pravém a levém křídle výjevy z Kristova života (Zvěstování, Obětování, Kristus na 

hoře Olivetské, Mučení Kristovo, Narození Páně, Tři králové, Ukřižování, 

Zmrtvýchvstání). Ve třech nástěnných vitrínách bylo vystaveno šest ornátů. 

V místnosti stála renesanční kostelní lavička a v kapličce tři dřevěná kostelní 

klekátka. Dále zde byly k vidění dvě vyřezávané sošky Krista z lipového dřeva, 

dřevěný křížek, šest bronzových renesančních svícnů, socha sv. Václava od prof. 

Josefa Kastnera a mramorová kropenka (zasazená do stěny u otvoru na světlo). 

Obrázek 5: Ložnice 1920-1950 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V místnostech děkanství byly instalovány předměty, které nebylo možné 

umístit jinam. První místnost se tedy stala úložištěm pro tři truhlice na staré spisy ze 

16. Století. Dále zde byla malovaná truhlice na mešní roucha z 18. století, 

renesanční klekátko, renesanční kostelní lavička, železný kříž ukončený nahoře 

pozlacenou hvězdou, lebka krokodýla, kusy trámů, fošen, konzole ze zdiva 

purkrabství a část dřevěného obložení audienční síně. Druhá místnost obsahovala 

zbytky renesanční postele, části kočáru z doby tereziánské, rozebraný mramorový 

oltář, dvě tabernákula, truhlice na mešní roucha, části kostelní lavice, šestery dveře, 

kusy ozdobného trámce, korouhvičky z kostela Panny Marie, úlomky lišt a prkének 

z kaple sv. Kříže, zpovědnici, tříhrannou stolici, dřevěný pluh, klekátko, prapor, 

vojenskou míru z doby tereziánské, zelenou desku z bukového dřeva s nápisem 

Ferdinandus I. Imperator Austriea Rex Bohemiae, která stála v kapli sv. Kříže 

namísto triptychu. 

Byt kanovníků nebyl součástí návštěvnické trasy, nicméně v něm byly 

umístěny obrazy českých hradů od různých autorů (Ullik, Havránek, Mařák, 
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Stromeyer, Skála, Reidl, Seykora, Kaltreynek), a sice Bezdězu, Kunětické hory, 

Hrubé skály, Žebráku a Točníku, Křivoklátu, Zvíkova, Kostomlat, Střekova, 

Bezdězu, Vyšehradu, Hradčan, Valdeku, Blatné, a sedmnáct tištěných obrázků 

hradů a zřícenin. 

„Expozice představující ‚karlovskou‘ historii hradu opomíjela skutečnost, že 

Karlštejn byl především jedním ze sídel panovníka – císaře a krále, jeho rodiny a 

doprovodu. Zpřístupněné místnosti proto (logicky) plnily původně jak obytnou, tak 

i reprezentační funkci, kterou muzejně koncipovaná expozice nijak 

nezohledňovala.“
51

 Dalším problémem této expozice bylo, že v místnostech byly 

umístěny i předměty odjinud, které neměly s hradem žádnou spojitost, například 

oltář sv. Palmácia umístěný v císařově ložnici.
52

 

Během války byl Karlštejn vybrán jako úložiště pro svazky z Národní a 

Univerzitní knihovny v Praze. „Doufali jsme, že zde budou naše poklady v bezpečí, 

snad více z důvodů citových než rozumových. Věřili jsme prostě, že Karlštejn, 

který býval pevnou schránou nejslavnějších klenotů království, bude stejně 

bezpečnou záštitou i pokladům kulturním. Bylo to, jako bychom doufali, že 

zakladatel hradu i vysokého učení a jeho knihovny, bude nad nimi držeti svou 

ochrannou ruku.“
53

 Evakuace nejcennějších svazků byla připravována už po 

květnové mobilizaci roku 1938, ale došlo k ní až v zimě roku 1942. Nejprve se 

odvážela jen bohemika a nejvzácnější svazky cizojazyčné. Transporty probíhaly až 

do konce roku 1944. Celkem Karlštejn schraňoval na 12 tisíc písemných památek – 

3164 rukopisů, 1476 listin a 7318 tisků. Těmto památkám se dostalo nejvyšší 

možné ochrany, neboť byly uloženy ve Velké věži, která nikdy před tím nebyla 

dobyta, přímo v kapli sv. Kříže. Po skončení války se během pěti měsíců vrátily ve 

čtrnácti transportech zpět na své místo. 
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REINSTALACE 1954 – 1956 

O nové instalaci uvažoval už Zdeněk Wirth k šestistému výročí založení 

hradu v roce 1948, jeho návrh ovšem nebyl realizován. Reinstalace, která proběhla 

v letech 1954 až 1956 (kolaudace 18. dubna 1956), byla zlomem ve způsobu 

prezentace interiérů hradu, neboť změnila muzejní instalaci na památkovou 

interiérovou instalaci. Autory této expozice se stali Ema Charvátová, Břetislav 

Štorm a Drahoslav Makovička, kteří spolupracovali i s dalšími odborníky, mimo 

jiné i se zmiňovaným Zdeňkem Wirthem. Proměna se týkala zejména místností 

Císařského paláce. „Tato instalace v náznaku představila jednu z možných podob 

obydlí císaře s předpokládanými funkcemi místností tak, jak je její tvůrci na základě 

tehdejších znalostí reálií doby Karla IV. vnímali a jak si je, vycházejíc z dostupných 

dobových informací, představovali.“
54

 

Hlavní myšlenkou nové instalace bylo vyjádřit vnitřní obsah hradu, neboli 

dosáhnout toho, aby byl vytvořen dojem původního vzhledu a funkce místností, a to 

zejména té nejintimnější – tzv. ložnice Karla IV. s kaplí sv. Václava. Aby bylo 

možné tohoto záměru dostát, musely být z reprezentativních místností odstraněny 

všechny předměty, které přímo nesouvisely s Karlštejnem, jako oltář sv. Palmácia 

nebo bohoslužebná roucha a nářadí, a měly je nahradit kopie dobového nábytku. 

Vzhledem k tomu, že se roku 1955 očekávala vysoká návštěvnost z důvodu konání 

první celostátní spartakiády, bylo zapotřebí zařídit prázdné místnosti. Řešení se 

našlo u Československého státního filmu, odkud byl vypůjčen nábytek, který byl 

zhotoven podle podkladů Václava Mencla pro film Jan Hus režiséra Otakara Vávry 

z roku 1954. Mezi zapůjčenými kusy byly tři sedačky, dvě křesla, dvě truhly, skříň, 

lavice a stůl
55

. 

Se zřetelem ke zjištění, že ve středověku byly zdi soukromých místností 

opatřovány látkou, snažili se autoři vyřešit problém, jakou tkaninu zvolit, jaké barvy 

a vzoru. Tato dekorační látka bývala zavěšena na kovových knoflících těsně pod 

stropem a sahala až na zem. Ema Charvátová uvažovala o hnědofialové látce 

podobné šamlatu (tj. látka z velbloudí srsti), která byla doložena například v kostele 
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sv. Linharta v Praze jako součást inventáře ve 14. století. Další variantou, jejímž 

zastáncem byl Emanuel Poche, byla napodobenina látky vyzvednuté z královské 

hrobky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ovšem jelikož se jednalo o látku 

vzorovanou, bylo by její vytkání velmi náročné a nákladné. Zvažovalo se sice o 

zapůjčení takové látky opět od Československého státního filmu (vyrobené k filmu 

Jan Hus), ale nebylo k dostání takové množství, jaké bylo třeba k dekorování všech 

stěn.
56

 Také nebylo jisté, zda byl tento vzor používán rovněž pro závěsy a ne pouze 

na oděvy, proto Ema Charvátová byla proti použití této vzorované látky.
57

 Proti 

vystoupil i Zdeněk Wirth, který zároveň upozornil, že použitá látka musí být měkká 

a těžká, aby vytvářela sklady.
58

 Jako nejvhodnější se nakonec ukázal samet 

hnědofialové barvy podle oděvu sv. Palmácia, v jakém je vymalován na oltáři 

z Budňan.
59

 

„Většina místností si nadále zachovávala svůj tolik kritizovaný ‚muzejní 

charakter‘. Naznačuje to jak průvodcovský sylabus pro hrad Karlštejn, schválený 

Státní památkovou správou dne 24. 8. 1956, vypracovaný Drahoslavem 

Makovičkou pro ‚novou instalaci Karlštejna‘, tak soubor černobílých fotografií 

interiérů hradu fotografa Vladimíra Hyhlíka z roku 1957.“
60

 

Instalace podle Břetislava Štorma
61

: 

Z dvořenínské síně byla vyklizena původní ikonografická sbírka hradu, 

protože podle nového záměru měla být chápána jako vstupní síň, kde začíná výklad 

a návštěvníci se na něj potřebují soustředit. Dominantou síně se stala kopie sochy 

Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže na štukové konzole, které byla umístěna 

na severní stěně. Na jižní straně viselo sedm praporců světských a duchovních 
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kurfirstů Svaté říše římské (Čechy, Falcko, Sasko, Braniborsko, arcibiskupství 

mohučské, kolínské a trevírské), které zhotovil Český výtvarný fond.
62

 

Manská síň byla zařízena podle myšlenky zbrojní ochrany hradu, byly zde 

tedy kromě manských skříní na zbroj vystaveny ještě kopie zbraní a zbroje od firmy 

Napako podle originálů uložených ve Vojenském muzeu (meče, sudlice, partyzána, 

česká ušatka
63

). Mimo to v místnosti stála železná pokladnice, renesanční truhla 

z Lemberka, novogotické lavice a nad truhlou na dřevěné konzole gotická socha sv. 

Kateřiny. 

Obrázek 6: Manská síň a kaple sv. Mikuláše po reinstalaci 1954-1956 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Na stěnách Lucemburské síně visely odlitky bust z triforia Svatovítského 

chrámu, trůnící sochy Karla IV. a Václava IV. ze Staroměstské mostecké věže a 

Madona z arkýřové kaple Staroměstské radnice. 

Audienční síň představovala expozici týkající se doby Karla IV., čemuž 

odpovídaly i vystavené exponáty. Kromě desek s texty vysvětlujícími společenské 

poměry doby Karlovy toto období přibližovaly zvětšeniny fotografií dobových 

maleb a kreseb, vitríny s plastickými ilustracemi středověkého umění a řemesel, 

stavovských odznaků, předměty dokládající středověkou výrobu, odlitky a 
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fotozvětšeniny pražských grošů Václava II. a zlatých dukátů Karla IV. Podle 

pozdějších dokumentů zde však byl umístěn trůn a kopie znaků.
64

 

Obrázek 7: Audienční síň po reinstalaci 1954-1956 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Stěny ložnice pokrývaly sametové závěsy hnědofialové barvy připevněné na 

zlacených knoflících. V oratoriu měl své místo skládací oltář Tomáše z Modeny na 

dřevěné menze se zlacenou predelou. 

Obrázek 8: Ložnice Karla IV. po reinstalaci 1954-1956 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Dvě místnosti kapitulního děkanství obsahovaly ikonografickou sbírku 

Karlštejna a obraz Stavba hladové zdi v Praze od Emanuela Dítěte. 

V kostele Panny Marie byla namísto sochy sv. Kateřiny, která byla 

přemístěna do manské síně, umístěna gotická socha trůnící Madony, která byla 

dříve v císařově ložnici, a po jejích stranách stříbrné vázy. Oltářní výklenek chránila 

brokátová záclona. Po pravé straně oltáře stála pontifikální křesla a před oltářem 

klekátko. 

Sakristie obsahující kostelní zařízení a roucha byla doplněna o pozdně 

renesanční lavabo, archu od sv. Palmácia a vitrínu, která stála původně v ložnici, 

s pozdně gotickými kasulemi a kostelním nářadím. 

Podle dokumentu z roku 1956, kde byly Václavu Pichlovi zadány instalační 

práce, byl v první místnosti lapidária umístěn polychromovaný gotický portál, 

zbytek schodišťového šneku, vítězný oblouk z kaple sv. Mikuláše se zbytky 

původní barevné výzdoby, stropní trámy, kružby oken, zbytky dlažby a kamenné 

koule ze 14. století. V druhé místnosti byly uloženy části kamenného oblouku, 

zbytky oken, kružby, ostění, gotické přípory, dlaždice a jiné drobné architektonické 

prvky.
65

 

Dvě místnosti v prvním patře Velké věže byly vyhrazeny pro hradní 

muzeum, které dokumentovalo architekturu hradu a život na něm. V dosud 

nevyužité místnosti ve třetím patře, tj. nad kaplí sv. Kříže, měla být expozice 

zachycující stavební dějiny hradu, respektive jeho čtyři proměny, a to výstavbu 

v roce 1348, pozdně gotickou přestavbu z počátku 16. století, renesanční přestavbu 

Oldřicha Avostalise de Sala a vzhled po Mockerově puristické rekonstrukci 

v polovině 19. století. Podle podkladů Dobroslavy Menclové zhotovila modelářská 

dílna Československého státního filmu modely znázorňující první dvě podoby 

hradu
66

. 
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Obrázek 9: První patro Velké věže po reinstalaci 1954-1956 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V jídelně, o které nebyla dosud řeč, byla instalace týkající se hospodářských 

a sociálních poměrů Karlovy doby. Byla provedena šestnácti tabulemi s textem, 

jejichž součástí byly vitríny s exponáty.
67

 Od Uměleckoprůmyslového muzea bylo 

zapůjčeno několik předmětů (gotická kovová lžička, bronzový svícen, skleněná 

číše, zlacený kalich a bronzová kaditelnice
68

), které byly vystaveny ve vitríně. Tato 

místnost byla ovšem ve dnech s vysokou návštěvností záměrně vynechávána 

z prohlídkové trasy. Důvodem bylo to, že místnost byla neprůchozí. 

Obrázek 10: Jídelna po reinstalaci 1954-1956 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Obrázek 11: Ukázka tabule z instalace v jídelně 

 
Zdroj: JANČO, Milan: Zpráva o prohlídce hradu Karlštejna pracovníky památkové péče v roce 1959. In: Památky 

středních Čech. Praha: NPÚ, ÚOP středních Čech, 2013, roč. 27, č. 1, ISSN 0862-1586, s. 54 

Vzhledem k tomu, že v Lucemburské síni docházelo k hromadění více 

skupin návštěvníků najednou, tehdejší správce hradu A. Hejtmánek doporučoval 

přesunout expozici hospodářských a sociálních poměrů do místností děkanství a 

ikonografii odtud do jídelny. Bylo to logické z toho důvodu, že místnosti děkanství 

byly příliš malé na to, aby si v nich mohlo více lidí najednou prohlížet obrazy, na 

které je nutné dívat se s odstupem. Naproti tomu expozice o hospodářských a 

sociálních poměrech byla založena na čtení textu a ukazování drobných předmětů, 

čili bylo třeba stát blíže tabulím. Pokud by došlo k přesunutí ikonografie do jídelny, 

mohly by být instalovány i obrazy dosud nevystavované. Obraz Emanuela Dítěte by 

nahradila mapa Karlovy říše.
69

 K tomu ovšem nedošlo. 

 „Nová podoba hradních prostor se nesetkala u běžných návštěvníků 

s pochopením. Místnosti hradu se jim najednou zdály být nepřiměřeně prázdné. 

Průvodci tak museli neustále vysvětlovat, proč v tzv. rytířské síni, sále předků a 

ložnici chybí dobový nábytek.“
70

 Státní památková správa totiž nechtěla, aby byla 

expozice doplněna kopiemi dobového nábytku, což navrhovala správa hradu.  

V dubnu roku 1959 se konalo internátní školení pracovišť Krajských 

středisek památkové péče a ochrany přírody. V rámci praktické části školení 

frekventanti navštívili i Karlštejn, kde mimo jiného hodnotili tuto interiérovou 

instalaci. „Instalace hradu byla účastníky školení hodnocena jako nedomyšlená 
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a nedůsledně pojatá, s myšlenkovými rozpory. Kritizována byla skutečnost, že 

způsob instalace nerespektoval možnosti nabízené samotnou architekturou hradu.“
71

 

Kritizováno bylo používání maket zbraní v manské síni, neboť by bylo možné 

sehnat originály, dále pak špatné popisky u předmětů vystavených v lapidáriu. Pro 

audienční síň a císařovu ložnici doporučili zajištění umělého nasvícení. Zdůraznili 

také nutnost restaurátorské péče pro výzdobu kaple sv. Kříže.
72

 

EXPOZICE 1960 

Návrh na úpravu stávající expozice předložil Dr. Stránský. Do vstupní 

dvořenínské síně plánoval umístit deset velkých fotografií, u nichž by probíhal 

výklad průvodce o okolní krajině, vzniku, charakteristice a poslání hradu 

Karlštejna. V manské síni by návštěvníci měli být seznámeni s politickou, 

hospodářskou a kulturní charakteristikou doby. K expozici by měly být využity 

předměty z karlštejnského muzea, ovšem pouze v několika vitrínách. Ve druhém 

patře by došlo ke zrušení expozice hospodářských a sociálních poměrů a jejímu 

nahrazení ikonografií a dvěma vitrínami s drobnými předměty. Lucemburská síň by 

zůstala v nezměněném stavu. V audienční síni měla být připomenuta vláda Karla 

IV., například kopiemi různých listin. V ložnici měl být odstraněn závěs, aby 

nebylo třeba používat umělé světlo. Zde by se návštěvníci dozvěděli informace o 

osobnosti Karla IV., proto zde měly být úryvky z Karlova životopisu.
73

  

Scénář
74

 nové instalace realizovaný v roce 1960 u příležitosti druhé 

celostátní spartakiády připravil Zbyněk Z. Stránský, Ludiše Letošníková a M. 

Homoláč. Podle tohoto scénáře místnosti neměly budit dojem výstavních síní 

s vitrínami, ale naopak zachytit co nejvěrněji atmosféru doby Karlovy. Ve 

skutečnosti byla tato expozice pojata muzeálně. Každá místnost měla své téma, 

které zachycovala vystavenými exponáty. Dostupná část ukazuje vzhled tzv. 

kočárovny a prvních dvou místností prohlídkové trasy. 
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V kočárovně byla expozice na téma Karlštejnsko, jeho přírodní a 

společenská tvář a současný život. Vyjma mapy, na které byly vyznačeny turistické 

zajímavosti v okolí, bylo toto téma zachyceno fotografiemi – příroda Karlštejnska: 

vápencový lom, devonské zkameněliny a trilobiti, celkový ráz krajiny údolí 

Berounky, zástupci fauny a flóry; společenská tvář: Husovo náměstí v Berouně, 

železárny v Králově Dvoře, nové sídliště v Berouně; současný život ukazovaly 

fotografie na téma zemědělství a kulturní život. 

Síň dvořanů se zabývala významem hradu Karlštejna. Jako příslušná 

podtémata byla zvolena tato: Karlštejn jako místo uložení korunovačních klenotů, 

zájem o hrad v době národního obrození, restaurace hradu a péče o hrad. Síň tedy 

vypadala následovně. Na čelní straně bez oken byla hlavním bodem fotografie 

s vyobrazením hradu před restaurací a maketa kamene, do kterého je vytesán nápis 

ze zakládací listiny hradu. Po stranách fotografie hradu pak byly vyfotografovány 

české a říšské korunovační klenoty. Zájem o hrad dokládala návštěvní kniha, ve 

které byli zapsáni představitelé politického a kulturního života, a žádost zemského 

výboru o restauraci hradu. Na levé straně byly vystaveny originální fotografie hradu 

před restaurací a Mockerovy návrhy na jeho opravu. Uprostřed místnosti byl 

umístěn plastický půdorys hradu zobrazující jednotlivé fáze přestavby, aby k němu 

mohlo co nejvíce návštěvníků. Na stěně s balkonem visely dva originály obrazů od 

Mánese a Ullika a na pravé straně dvě fotografie restaurování fresek a rozpracovaná 

kopie Theodorikovy desky. Expozici doplňovala ještě romantická literatura o 

Karlštejně a pět nejnovějších knih o hradě.  

Manská síň měla přiblížit dobu Karla IV. a vybudování hradu Karlštejna. 

První dvě podtémata, Karel IV. jako římský císař a král český a setkání Čech se 

středisky evropské kultury, byla umístěna v levé části místnosti od vstupních dveří 

až ke dveřím vedoucím na schodiště. Centrem byla plastická mapa říše Karla IV., 

kolem níž byly fotokopie úvodní partie Zlaté buly a Majestas Carolina. Na kratší 

stěně byly zvětšené kopie královské a císařské pečeti Karla IV. a zlaté buly. Ve 

vitríně se nacházely fotografie boloňského rukopisu, rukopisu Augustinus super 

Johannem s ilustracemi pařížské školy a fotografie kodexu s ukázkou 

francouzského a italského ars nova. Následovaly čtyři reprodukce jako ukázky 

kulturního života Francie a Itálie. Napravo od vstupních dveří k začátku druhého 

okna bylo zobrazeno centrální postavení Prahy. Ústředním bodem byl plán Prahy 



 

45 

s vyznačenou novou čtvrtí a objekty, které vznikly za vlády Karla IV. S tím 

korespondovala busta Matyáše z Arrasu a Petra Parléře z triforia katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha, šest fotografií architektury z doby Karlovy, reprodukce 

zakládací listiny arcibiskupství s kopií pečetě, reprodukce zakládací listiny 

Univerzity Karlovy, taktéž s odlitkem univerzitní pečetě a odlitek pečetě Nového 

Města pražského. Dalšími exponáty byly fotografie rukopisu Orationale Arnesti, 

fotografie iluminace rukopisu Tomáše Štítného ze Štítného a Catholiconu. Střední 

část pravé stěny náležela osobnostem dvora Karla IV. Centrem byl odlitek sochy 

Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže a dva citáty z překladu dopisu Francesca 

Petrarky. Busty z triforia chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha připomínaly Arnošta 

z Pardubic, Jana Očka z Vlašimi a Beneše Krabice z Veitmile. Karolínské kultury 

se týkaly fotografie rukopisu Liber Viaticus, misálu biskupa olomouckého, breviáře 

velmistra Lva, Catholiconu, kroniky Beneše Krabice z Veitmile, rukopisu 

Psalterium rudnicense, Klaretova slovníku a citát z popisu hudební slavnosti u 

dvora v Praze od G. Machauta. Na zbytku pravé strany a na krátké stěně byl 

vyobrazen Karlštejn jako symbol císařské moci a náboženského ideálu. Exponáty 

zde tedy měly ozřejmit vzácnou výzdobu hradu (fotografie fresek, původní 

polodrahokamy z inkrustací, kopie lucemburského rodokmene, originální vitráže, 

zlomky původních kružeb, zlomky kachlů a původního obložení stěn). Těžištěm 

byla kopie svatováclavské koruny umístěná ve vitríně ve výklenku a reprodukce 

zakládací listiny hradu Karlštejna. Závěrem expozice v manské síni bylo podtéma 

kulturní rozvoj doby a rozpad církve.  Rozkládalo se kolem krbu až ke dveřím 

východu. Obrazové exponáty tvořily tři pásy vyznačující pomyslnou třídní 

strukturu. Jednalo se o fotografie akvarelů z děl Tomáše Štítného ze Štítného 

popisující scénu duchovní, biřmování a patriciát, fotografie z rukopisu Vitae et dicta 

philosophorum – právník, soukeník, kupec, krčmář, obrázky zemědělského lidu 

podle kalendáře brevíře velmistra Lva a čelo průvodu husitského vojska z Jenského 

kodexu. Každý stav byl charakterizován příslušným citátem; pro církev: „Chceš-li 

přijít k papeži, měj za pravdu stálou: pro chudé tam není vstup, dárce vítán 

s chválou.“ (Písně žáků darebáčků II od R. Mertlíka); „V poště, když zpoviedali, 

žádnému neodpustili, což mohli, to vydřeli. Pokáním obtěžovali, cožkoli 

rozkazovali, vše v svój měšec hnali.“ (Macek: Tábor v husitském revolučním 

hnutí); pro měšťanstvo: „Lakomstvo je také moci, že pravdu grošem zastieni a 

právo v křivdu promění.“ (Macek); o chudině: „Ano, chudí všude pláčí, kdož móž 
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lépe, ten je tlačí.“ (Píseň o pravdě); citát Jana Milíče z Kroměříže: „Zakolísají 

mužové nejsilnější, totiž knížata zemská a králové národů, aby jejich tyranstva byla 

potřena.“. Ve vitríně pak byly vystaveny kopie mincí jako vyjádření vzestupu a 

poklesu hodnoty groše a parvu vzhledem k hřivně za doby Karla IV. 

V roce 1972 už se ale expozice odlišovala od původního scénáře, což 

dokládá záznam o prohlídce hradu tohoto roku. 75  Podle zmíněného zápisu byl 

vystavený mobiliář instalován takto:  

Expozice začínala v síni dvořanů dvěma citáty – první pocházel ze zakládací 

listiny Karla IV. z roku 1357 o založení karlštejnské kapituly, druhý z kroniky 

Beneše Krabice z Veitmile o bohaté umělecké výzdobě hradu. Místnost byla 

doplněna ještě o odlitek busty Karla IV. z triforia Svatovítského chrámu v Praze. 

Obrázek 12: Dvořenínská síň v 60. letech 

  
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Manská síň obsahovala tři modely hradu: 1) rekonstrukce hradu ze 14. 

století, 2) obléhání hradu husitskými vojsky v roce 1422, 3) hrad po rekonstrukci 

v době renesanční. Pro přiblížení původní podoby hradu tvořily část expozice různé 

architektonické prvky, jako staré krytiny, původní dlažba, staré kachle, zbytky 

původního táflování z císařovy pracovny, staré stropní rámy, konzervované výplně 

z manských skříní, nástěnné malby ze schodiště ve Velké věži nebo zbytek původní 

tabule okna z kaple sv. Kříže. Součástí mobiliáře byly dvě gotické plastiky z okruhu 
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dvorského umění Václava IV. – soška sv. Kateřiny a sv. Mikuláše. Soška sv. 

Mikuláše stála původně na oltáři v kapli při této místnosti, ovšem oltářní menza 

byla během této expozice zakryta intarzovanou skříní z roku 1612, ve které byly 

uloženy duplikáty listin českého korunního archivu. Ještě zde byly instalovány staré 

pohledy na hrad a plány rekonstrukce z 19. století. 

Obrázek 13: Manská síň v 60. letech 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Ložnice Karla IV. zůstala bez vnitřního zařízení. Exponován zde byl pouze 

oltářní diptych Thommasa da Modena, soška Madony z carrarského mramoru a 

malba na skle z okna kaple sv. Kateřiny zobrazující Ukřižování. 

Obrázek 14: Ložnice Karla IV. v 60. letech 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Audienční síň vzhledem ke svému zachovalému vzhledu neobsahovala 

žádné exponáty. Síň je obložena dřevěným táflováním – na některých místech se 

zachovalo původní, které bylo konzervováno, nedochované nebo porušené prošlo 

renovací během Mockerovy rekonstrukce. Na okenním ostění jsou namalovány 

znaky Karlovy císařské hodnosti a latinské nápisy. 

Stěny Lucemburské síně dříve pokrýval rodokmen Karlových předků. 

Maxmilián II. nechal zhotovit Matějem Hudským kopie těchto maleb. Sedm těchto 

miniatur zde bylo vystaveno (ostatní byly ve sbírce Národní galerie). Dále bylo 

v Lucemburské síni instalováno několik odlitků bust Lucemburků z triforia chrámu 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kopie důležitých státních listin (Zlatá bula, zakládací 

listina Univerzity Karlovy, potvrzení privilegií Českého království v rámci Svaté 

říše římské ze 7. dubna 1348, listina Klimenta VI. o povýšení pražského biskupství 

na arcibiskupství z 30. dubna 1344), fotografie svatováclavské koruny, zvětšeniny 

pečetí, ukázka hřiven stříbra a mincí z nich ražených, panel s mapou Svaté říše 

římské s lény České koruny za Karla IV., plán Prahy po založení Nového Města 

pražského. 

V přízemí Velké věže bylo umístěno lapidárium, v němž byl uložen 

rekonstruovaný oblouk z kaple sv. Mikuláše, zbytek schodiště z císařovy ložnice do 

císařovniných komnat, gotický portál, okenní kružby, patky sloupků a kamenné 

kule z doby obléhání hradu husity. 

EXPOZICE 1978 

Popis této expozice je vzhledem k nedostupnosti jiných materiálů čerpán 

z textu pro průvodce o hradě Karlštejně z roku 1984.
76

 Autory scénáře expozice, 

která byla vytvořena k šestistému výročí úmrtí Karla IV., se stali Vlasta Dvořáková, 

Dobroslava Menclová a Cyril Štolovský. Pro expozici byly vytvořeny modely 

jednotlivých síní; byly dílem J. Bláhy, P. Cigána, R. Lhotákové, M. Lhotáka, V. 

Fixla, Z. Hlaváčka, J. Krýžeho a O. Soukupa. 

Dvořenínská síň jako vstupní místnost měla přiblížit dobu Karla IV. S tím 

korespondovaly vystavené exponáty - svatováclavská a císařská koruna, erby, 
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odlitek sochy Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže. Na západní stěně byla 

fotoreprodukce Theodorikovy nástěnné malby Apokalyptického boha z kaple sv. 

Kříže. Model síně znázorňoval původní vzhled místnosti. Speciálně pro tuto 

expozici byly zhotoveny kopie praporců se znaky římského a českého krále a kopie 

erbů ze Staroměstské mostecké věže vyznačující hodnosti Karla IV. – erb římského 

císaře (černá orlice na zlatém poli), erb českého krále (stříbrný dvouocasý lev na 

červeném poli), erb markraběte moravského (červenobíle šachovaná orlice na 

modrém poli), erb hraběte lucemburského (červená lvice na stříbrném modře 

mřížovaném štítu), erb knížete svídnického (orlice kolmo půlená – pravá polovina 

červená na stříbrném poli, levá černá na zlatém poli), erb knížete zhořeleckého (štít 

napříč půlený se stříbrným dvouocasým lvem na červeném poli v horní polovině a 

zlatou zdí v dolní polovině), erb knížete vratislavského (černá orlice se stříbrnou 

pružinou na zlatém štítu), erb knížete budyšínského (zlatá hradba se třemi zlatými 

stínkami na modrém poli), erb knížete niského (šest zlatých lilií na červeném poli), 

erb markraběte dolnolužického (červený kráčející vůl na stříbrném poli). Nový byl 

také triptych zobrazující pražské stavby z doby Karlovy, císaře jako rytíře všeho 

křesťanstva a život ve středověké Praze. 

Obrázek 15: Dvořenínská síň po instalaci v roce 1978 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Manská síň obsahovala dva modely – pozdně gotickou přestavbu a 

renesanční vzhled hradu. Na ukázku středověkého vybavení hradu byl k vidění 
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zbytek dřevěného kazetového stropu a trámu se sloupem, původní malované výplně 

dveří manských skříní ze 16. století, dveře z kaple sv. Kateřiny, kamenné fragmenty 

architektonických článků a fragmenty nástěnných maleb ze stěn schodiště Velké 

věže. Na mapách Českého království a Říše římské bylo možné si představit 

velikost říše, které Karel IV. vládl. Dobu Karlovy vlády zachycují i fotografie 

zákoníku Majestas Carolina, zakládací listiny karlštejnské kapituly a list ze žaltáře 

této kapituly. 

Obrázek 16: Manská síň po instalaci v roce 1978 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V kapli sv. Mikuláše byl umístěn oltář, který sem byl přenesen z kostela sv. 

Palmácia v Budňanech pod Karlštejnem, dále dřevěná plastika sv. Mikuláše ze 14. 

století. 

Obrázek 17: Pohled na kapli sv. Mikuláše 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Místnosti kapitulního děkanství byly naplněny pohledy na hrad z 18. a 19. 

století. 

Původní vzhled císařovy ložnice ukazuje opět model Dobroslavy Menclové. 

V císařově soukromé kapli zůstával diptych Tommasa da Modena, na němž je 

Madona s dítětem a Kristus Trpitel, a před ním stálo vyřezávané klekátko. V ložnici 

byla umístěna alabastrová plastika Madony s dítětem z poloviny 14. století 

původem z Francie, polychromovaná socha sv. Kateřiny a plastika Krista ze 

Svatého Jana pod Skalou z 20. let 15. století. Byl zde instalován také nový obraz 

Hra v karty od B. Dlouhého a J. Vachudy, který měl představovat politickou taktiku 

Karla IV. Součástí expozice bylo ještě několik fotografií, které ukazovaly malířskou 

výzdobu rukopisů z doby Karlovy, Parléřovy portréty Karlových čtyř manželek, 

Karlův životopis Vita Caroli a legendy o sv. Václavu taktéž od císaře. 

Obrázek 18: Model ložnice Karla IV. podle D. Menclové 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

V audienční síni byly exponovány fotografie nástěnných maleb z kostela 

Panny Marie (předávání ostatků trnů a kříže budoucím francouzským králem 

Karlem V. císaři Karlu IV.; Karel IV. přejímá ostatky od kyperského a 

jeruzalémského krále; setkání Karla IV. s papežem Urbanem V.) a iluminací 

z rukopisu Velkých francouzských kronik zobrazující setkání Karla IV. s králem 

Karlem V. v Paříži roku 1378. Dalším novým obrazem od Dlouhého a Vachudy 

byla Hra v šachy, která symbolizuje strategii světové politiky. Model síně podle 

Menclové ukazoval původní umístění královského trůnu. 
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Na modelu Lucemburského sálu bylo možné prohlédnout si 

původní renesanční výmalbu lucemburského rodokmenu. Tento původní rodokmen 

měla připomínat tapiserie, která byla nově vytvořena M. Venhodovou podle 

odborných podkladů V. Dvořákové. U modelu byly umístěny ukázky původních 

kachlů ze středověkých kamen. Skříně ze 17. století obsahovaly kopie listin českého 

korunního archivu. Na třetím obraze dvojice Dlouhý – Vachuda byl vyobrazen 

Pražský orloj. 

Obrázek 19: Model Lucemburského sálu podle D. Menclové 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Obrázek 20: Tapiserie M. Venhodové v Lucemburském sále 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Kostel Panny Marie vzhledem ke své bohaté výzdobě obsahoval jediný 

exponát, kterým byla dřevěná polychromovaná socha Panny Marie s dítětem a 

Kristus uložený ve vitríně. Ve vedlejší sakristii byla vystavena mešní roucha z 15. – 

18. století.  

V horním patře Císařského paláce byla výstava pohledů na hrad z let 1780 

až 1880. Jednalo se o grafické listy, olejomalby a akvarely, které ukazovaly hrad 

před jeho rekonstrukcí Josefem Mockerem. 

NÁHRADNÍ EXPOZICE V MARIÁNSKÉM KOSTELE Z ROKU 1981 

Vzhledem k tomu, že tohoto roku byla z důvodu restaurování uzavřena 

Velká věž, byla jako náhrada pro návštěvníky vytvořena prozatímní expozice 

v sakristii kostela Panny Marie, která měla alespoň přiblížit prostory Velké věže, 

zejména kapli sv. Kříže a schodištní malby. Scénář expozice77 připravil Zdeněk 

Kárník a Věra Kuthanová. Nejprve bylo vytvořeno několik variant, kam by bylo 

možné tuto expozici umístit, například na závěr expozice v manské síni nebo do tzv. 

strážnice před Karlovou ložnicí. Sakristie byla vybrána díky tomu, že se jedná o 

poslední navštěvovanou místnost před vstupem do Velké věže a náhradní expozice 

tak navíc získala samostatnou místnost. Stávající výstava ornátů byla ze sakristie 

přesunuta do Mariánského kostela.  

Pro expozici bylo důležité, aby návštěvníkům nahradila uzavřené prostory. 

Měly tedy být instalovány fotografie postihující jak architekturu Velké věže, tak 

detaily její výzdoby, ale také co nejvíce trojrozměrných předmětů. Fotografie měly 

být barevné, aby příchozím poskytovaly dojem originálu. Byla také snaha o 

vystavování originálních obrazů z kaple sv. Kříže, to ovšem nebylo možné, protože 

pro sakristii nebyly provedeny výzkumy klimatických podmínek, které by to 

dovolily. 

Expozice byla realizována šesti panely a dvěma vitrínami, kde bylo v první 

řadě vysvětleno, jaký je umělecký a historický význam Velké věže a proč je nutná 

její restaurace. Aby byl text přístupný co nejvíce lidem najednou, byl rozdělen do tří 

tematických celků, a sice historický a stavebně historický vývoj a význam Velké 
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věže; interiéry a umělecká výzdoba; ohrožení turistickým provozem a 

restaurátorské práce. Model průřezu věží ukazoval umístění schodiště a kaple sv. 

Kříže. Výmalba schodiště a výzdoba kaple byla přiblížena několika fotografiemi, 

dvěma kopiemi Theodorikových obrazů a exponáty hradního muzea pocházejícími 

z kaple (zlomek zlacené oltářní menzy s polodrahokamy, ukázky zlaceného štuku, 

zlomek čočky z benátského skla, fragmenty polodrahokamů z obložení stěn, zlacená 

lampa z presbytáře). K vystavovaným exponátům patřila i gotická truhla, která 

ovšem nebyla součástí hradního inventáře, ale byla sem přivezena ze zámku 

v Malči. 

První panel obsahoval fotografii Velké věže, fotoreprodukci obrazu 

Karlštejna od Hugo Ullika, fotografii interiéru kaple sv. Kříže a text, kde byla 

představena Velká věž a kaple sv. Kříže. Druhý a třetí panel se věnoval podrobně 

schodištnímu cyklu a výzdobě kaple. Fotografie zde umístěné byly seřazeny podle 

toho, jak návštěvník při prohlídce jednotlivé části viděl nebo jak je popisoval 

výklad průvodce – legenda o sv. Václavu, legenda o sv. Ludmile, strop kaple, 

osvětlení kaple svíčkami, výklenek s triptychem Tommasa da Modena, nároží 

s oltářní stěnou, inkrustace stěn, nástěnná malba Klanění králů, původní okenní 

kružba, oltářní štítové pole. Čtvrtý panel vysvětloval důvody restaurace a dokládal 

je na fotografiích poškozených částí. Na pátém a šestém panelu se nacházely kopie 

Theodorikovy sv. Alžběty a sv. Matouše. 

SOUČASNÁ EXPOZICE 

Už na konci 80. let se začaly provádět expoziční změny. „Postupně byly 

odstraněny rušivé výstavnické prostředky a možnosti interiérové náplně byly 

hledány ve formě takzvané náznakové instalace s uplatněním hradního mobiliáře 

v jeho autentickém kontextu užití, i když se nezachoval v původním rozsahu.“
78

 

Cílem nové expozice bylo oprostit se od předchozího muzejního a výstavnického 

charakteru a respektovat původní úlohu místností. „Chybí nejenom údaje o skutečné 

mobiliární náplni, ale i o samotném umístění místností a jejich funkcích v rámci 

paláce. Navzdory tomu je právě náznaková památková interiérová instalace tím 
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jediným možným způsobem, jak co nejlépe přiblížit historii hradu Karlštejna 

návštěvnické veřejnosti.“
79

 Tento nelehký úkol měla pomoci splnit 

fotodokumentace z konce 19. století a z období první republiky. 

V roce 1989 byla Ministerstvem kultury ČR ustanovena komise pro 

prezentaci hradu. Ta sestávala ze zástupců Uměleckoprůmyslového muzea, Národní 

galerie, Pražského hradu, Národního archivu, ústředního pracoviště a územních 

odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Během sestavování návrhu 

nové instalace se jednalo s Uměleckoprůmyslovým muzeem o zapůjčení nábytku do 

reprezentačních a soukromých prostor Karla IV. a karlštejnského pokladu, který zde 

byl uložen. Výjimečně se muselo přistoupit i k zhotovení kopií. 

Instalování současné expozice, kterou realizovali Naděžda Kubů, Dagmar 

Martincová, Jan Frídl a Tomáš Řehoř, probíhalo ve dvou fázích, ovšem za plného 

návštěvnického provozu. Nejprve byla v letech 1994 až 1998 připravována instalace 

místností nynějšího prvního návštěvnického okruhu. Tato část byla zkolaudována u 

příležitosti výročí položení základního kamene dne 10. června 1998. V rámci této 

instalace se návštěvníkům otevřely nové prostory hradu, a to dvě místnosti bývalého 

děkanství, ve kterých vznikla hradní pokladnice a klenotnice. 

Prohlídky druhého návštěvnického okruhu byly zahájeny 1. července 2000. 

Tento okruh zahrnoval i kapli sv. Kříže, která se pro návštěvníky otevřela po 

dlouhých osmnácti letech, během nichž byly tyto posvátné prostory restaurovány. 

Také tento okruh nabídl návštěvníkům nové prostory v prvním patře Velké věže – 

obrazárnu a Mockerovu pracovnu. Rovněž došlo k obnovení hradního lapidária 

v přízemí Velké věže. 

„Na obou návštěvnických trasách jsou v současné době prezentovány jak 

umělecky výjimečné interiéry s nástěnnými malbami, tak všechen cenný mobiliář 

karlštejnského fondu – gotické plastiky, knižní fond, část souboru vedut (zbylou 

část včetně grafiky nelze již z prostorových důvodů uplatnit).“
80
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Ve dvořenínské síni měl být podle návrhu z roku 1994
81

 hlavním exponátem 

model hradu a spolu s ním zde měla být část sbírky vedut a kopie sochy Karla IV. 

ze Staroměstské mostecké věže. Podle pasportizace z roku 2000 byly pro instalaci 

použity dvě mapy z předchozí expozice - mapa zemí Koruny české a mapa Svaté 

říše římské, a dále čtyři erby dokládající panovnické hodnosti Karla IV. V tomto 

roce byla ovšem dvořenínská síň z technických důvodů uzavřena. V současném 

roce 2014 je v síni zmiňovaný velký model hradu a mapy dokumentující rozlohu 

Karlovy říše; na stěnách jsou busty Karla IV. a jeho čtyř manželek. Ve vitríně u 

vchodu jsou kopie dvou dokumentů – Buly papeže Klimenta VI. o povýšení 

pražského biskupství na arcibiskupství a zakládací listina Univerzity Karlovy. Ve 

druhé vitríně jsou úlomky dlažby a kachlů a nad touto vitrínou je k vidění původní 

dřevěná mříž kazetového stropu. 

Obrázek 21: Model gotické podoby hradu 

 
Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 11 

Do manské síně byly vráceny manské skříně na šat a zbroj, které byly za 

doby Mockerovy přestavby nově zhotoveny, ovšem s využitím výplní dveří ze 16. 

století s namalovanými panskými erby. V kapli sv. Mikuláše stál nově 

zrestaurovaný stupňovitý novogotický oltář a na něm gotická plastika sv. Mikuláše. 

Na zdi vedle kaple visel pozdně gotický Budňanský oltář a kopie votivního obrazu 

Jana Očka z Vlašimi. V současnosti je místnost doplněna o původní výplně dveří, 

které jsou rozvěšeny po stěnách, dále o dvě registrační truhly na dokumenty a 

původní dveře. Před kaplí se navíc nachází klekátko a lavice a na stěně kopie 

obrazu Krista na hoře Olivetské. 
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Obrázek 22: Manská síň a replika skříně z 19. století 

 
Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 14; Karlštejn a jeho 

význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, 2010, s. 120 

Karlštejnská kapitula, která se nachází ve druhém patře Císařského paláce, 

měla podle návrhu vystavovat všechny kněžské ornáty, než by došlo k otevření 

druhého návštěvnického okruhu, avšak poté zde měly zůstat nejvýše tři roucha 

podle prostorových možností a ostatní umístěny do sakristie. Druhá místnost, ve 

které se nacházela pracovna děkana, měla být z karlštejnského fondu vybavena 

vhodnými předměty. Po roce 2000 už byly v pracovně renesanční skřínky a sedací 

nábytek, obrazy ze 17. a 18. století s církevní tématikou a gotická plastika z 15. 

století zobrazující Ukřižování Krista. Ve vstupní místnosti visel obraz Ukřižování 

Krista z přelomu 16. a 17. století náležející k původnímu vybavení hradu a ve 

vitrínách kopie významných dokumentů – Bula papeže Klimenta VI. z roku 1344 a 

zakládací listina Univerzity Karlovy. Nyní se tato vitrína nachází ve dvořenínské 

síni a v místnosti děkanství ji nahradila vitrína se středověkými hrami. Přibyl další 

obraz Krista na kříži a obraz sv. Jana Nepomuckého. 

Obrázek 23: Kapitulní děkanství 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Dvě stěny ložnice Karla IV. byly opatřeny nástěnnou textilií, která je 

přesnou kopií látky z pohřebního roucha Karla IV.; je zelené barvy se zlatými 

vzory. Do kaple sv. Václava byla umístěna alabastrová plastika Madony s Ježíškem 

a dvoukřídlý deskový oltář Tommasa da Modena. V ložnici byl instalován raně 

barokní portrét císaře Karla, dvě truhly, kopie obrazu Madony Aracoeli a 

polychromovaná dřevěná plastika sv. Kateřiny, která stojí na zádech císaře 

Maxencia. Dnes u stěn se závěsy stojí postel – jedná se o kopii z 19. století (originál 

byl odvezen do zámku Laxenburg). Ubyl Karlův portrét a přibyly truhly a křeslo. 

Obrázek 24: Závěsná textilie v ložnici Karla IV. 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Audienční síň byla a je prezentována bez mobiliáře, aby se podtrhnul 

zachovalý původní vzhled. Pouze na svém původním místě mezi okny stojí 

vladařský trůn. 

Obrázek 25: Trůnní křeslo v audienční síni 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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V sále předků bylo namísto původního rodokmene instalováno ve dvou 

řadách nad sebou 31 panovnických portrétů v životní velikosti ze svozu Milešov. 

Jsou na nich vyobrazena bájná knížata počínaje praotcem Čechem, první doložený 

český kníže Bořivoj a všichni přemyslovští vládci až po Václava III. a čestné místo 

má Karel IV. Místnost je dnes ještě doplněna stolkem s křesly, truhlami a jídelním 

stolem s židlemi. 

Obrázek 26: Sál předků 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 

Hodovní síň, do které mohou návštěvníci pouze nahlédnout, obsahuje 

zbylých 11 obrazů ze svozu Milešov, na kterých jsou portréty Lucemburků, 

Jagellonců a Habsburků až po Rudolfa II. Habsburského. Dále je jídelna vybavena 

nábytkem ze 16. a 17. století – intarzované a vyřezávané skřínky, lavabo, 

renesanční křesla a tzv. lombardské židle. Nejdůležitějšími exponáty jsou však 

soubory jídelního nádobí – dřevěného nádobí a keramiky ze 14. a 15. století, 

cínového nádobí a replik historického skla. 

Obrázek 27: Hodovní síň 

 
Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 21 
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Ve dvou místnostech prvního patra Mariánské věže byla vytvořena hradní 

pokladnice a klenotnice. V první místnosti se návštěvníci na modelu seznamují 

s Velkou věží. Na stěnách je ve vitrínách soubor kasulí z 15. a 16. století a 15 

zrestaurovaných transferů schodištního cyklu. V roce 2000 zde byly ještě akvarely 

Františka Sequense dokumentující stav nástěnných maleb před jejich sejmutím na 

konci 19. století, ale v současnosti již vystaveny nejsou. Dominantou je tzv. 

karlštejnský poklad, což je soubor předmětů a artefaktů vysoké umělecké úrovně ze 

14. až 19. století. Klenotnice, druhá místnost, má návštěvníkům přiblížit kapli sv. 

Kříže, proto jsou zde vystaveny předměty z jejího původní vybavení jako lavice, 

truhly na uložení svatých relikvií, gotické dřevěné polychromované plastiky Krista 

a zejména kopie deskových obrazů mistra Theodorika a kopie inkrustačních polí 

z drahých kamenů. Vrcholem expozice je vitrína s replikou svatováclavské a 

císařské říšské koruny. Zvláštním exponátem je Evropský diplom Rady Evropy, 

který byl udělen Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Karlštejn je jedním za tří 

držitelů tohoto ocenění v České republice. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má kromě kostelních lavic instalovánu 

pouze polychromovanou plastiku Panny Marie s dítětem v oltářním výklenku na 

dělící příčce na severní straně. Vedlejší sakristie obsahuje pseudogotický nábytek 

z přelomu 19. a 20. století, napravo od krbu pseudogotickou dřevěnou 

polychromovanou plastiku sv. Václava, tři mešní roucha – dvě z 18. století a jedno 

z 19. století. 

Obrázek 28: Kostel Panny Marie 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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Hradní lapidárium obsahuje nejstarší architektonické prvky – kružby oken 

kaple sv. Kříže, ostění portálů, oblouk z kaple v císařově ložnici. Ve druhé 

místnosti se nachází model hradu ze 16. století a prvky z tohoto období, v rohu jsou 

navíc kamenné koule z doby obléhání hradu. 

Hradní obrazárna v prvním patře Velké věže pojímá soubor vedut s pohledy 

na Karlštejn před jeho přestavbou v 19. století a na další české hrady a zámky; 

mimo téma stojí obraz Stavba hladové zdi v Praze od Emanuela Dítěte. 

Mockerova pracovna ukazuje dokumentaci pojící se s přestavbou hradu 

v 19. století - Mockerovy a Schmidtovy plány, rozkresy detailů hradního inventáře, 

raznice pastiglií, polodrahokamy pro inkrustace a stavební deníky. Významné 

postavení má kopie portrétu Josefa Mockera od Františka Ženíška na malířském 

stojanu. „Na policích otevřených knihoven jsou uloženy různé součásti stavby a 

interiérové výzdoby Karlštejna, jak je Mocker mohl studovat pro potřeby historické 

rekonstrukce.“
82

 Součástí hradní knihovny jsou rukopisy ze 14. a 15. století, 

inkunábule i pozdější tisky, inventáře, návštěvní knihy, literatura týkající se 

Karlštejna. 

Obrázek 29: Mockerova pracovna 

 
Zdroj: Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, 

2010. ISBN 978-80-87104-75-0, s. 74 
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Karlštejnský poklad 

„Základ pokladu byl na Karlštejně už od doby Karlovy – jehož sběratelská 

činnost je poměrně známá – ale jak šla staletí, části karlštejnského pokladu byly 

rozváženy.“
83

 Část pokladu nechal odvézt už Zikmund Lucemburský do Prahy a 

některé předměty se tak staly součástí pokladu svatovítského. Během rekonstrukce 

hradu v 19. století byla na Karlštejně nalezena další část pokladu, která zde byla 

pravděpodobně zazděna v roce 1420 během obléhání husity. Zedníci, kteří poklad 

našli, ho prodali pražskému směnárníkovi Kischovi, odkud se dostal do 

starožitnictví v Berlíně. Zde ji odkoupil ředitel Uměleckoprůmyslového muzea 

v Praze F. A. Borovský, který poklad v roce 1916 prodal Jindřichu Waldesovi, který 

je vystavil v muzeu šatních spinadel ve Vršovicích. Za druhé světové války byl 

poklad konfiskován a v roce 1947 se dostal do Uměleckoprůmyslového muzea, kde 

dodnes tvoří stálou expozici. Jedná se o soubor předmětů vysoké umělecké 

hodnoty. Obsahuje 387 stříbrných předmětů – nádoby (misky, číše, destička ze dna 

misky a terč z vrcholu víka) a módní doplňky (knoflíky, pouzdro na voňavku, 

přezka, spinadla, minuskule, plíšky, spona).
84

  

Na Karlštejně je k vidění 40 artefaktů karlštejnského pokladu. „To, co máme 

na Karlštejně, je – nechci říkat zbytek, protože jsou to vzácné kousky – to, co na 

Karlštejně zůstalo,“
85

 vysvětlil Lukáš Kunst, zástupce kastelána. V pyramidové 

vitríně jsou vystaveny kalichy, monstrance, dvě korunky, které se pokládají na 

sochy Madony a Ježíška, dále relikviář sv. Jana Nepomuckého. Patrně 

nejvzácnějším exponátem je antická gema ze 3. až 4. století s hlavou medúzy, která 

byla uložena ve svorníku kaple sv. Kateřiny. Do pokladu je řazena také lebka 

krokodýla, která byla nalezena na břehu Berounky a byla považována za lebku 

draka, kterého skolil sv. Jiří. Nově mezi tento poklad patří i kolekce ornátů ze 16. 

století. 
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Obrázek 30: Karlštejnský poklad 

 
Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 24 

Nástěnná textilie v ložnici 

V roce 1995, kdy už probíhala reinstalace stávající expozice, se začalo 

pracovat na opatření vhodné textilie do císařovy ložnice. Podle dostupných 

historických pramenů se zvažovaly tři možné varianty. Nejjednodušším způsobem 

by bylo zakoupení běžně dostupné jednobarevné látky. Ta by ovšem technologií ani 

vzorem neodpovídala středověkým materiálům. Druhou variantou, která se však 

ukázala velmi složitou, bylo zhotovení textilie podle toho, jak je popsáno 

v rukopisech Jana ze Středy. Zjištění, že na závěsy byla ve středověku používána 

stejná textilie jako na šaty, rozhodlo o vytvoření kopie látky pohřebního roucha 

Karla IV., jejíž originál nebyl již po rekonstrukci královské hrobky vrácen zpět a 

byl zrestaurován. Jelikož zřejmě při restauraci panovnických oděvů došlo 

k promíchání jednotlivých textilií, nebylo jisté, ve které látce byl Karel IV. oděn. 

Nakonec byla za předlohu zvolena hedvábná zelená látka se zlatými rostlinnými a 

zvířecími motivy, kterou v roce 1980 označila ve své studii M. Zeminová jako 

Karlovu. Vzory na látce znázorňují ptáky, bájné fonghoangy a khiliny, lotosové 

palmety a pseudoislámská písmena. Kolaudace zavěšení textilie proběhlo 19. 12. 

1996, kde také bylo deset metrů této látky věnováno na zhotovení rekonstrukce 

Karlova pohřebního roucha.
86

 

                                                           
86 BRAVERMANOVÁ, Milena: Kopie středověké tkaniny do původní ložnice Karla IV. na Karlštejně. 

In: Starožitnosti a užité umění. Praha: Starožitnost, 1997, roč. 5, č. 2, s. 18-19. ISSN 1210-6518. 



 

64 

Obrázek 31: Detail vzorku závěsné textilie 

 
Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 18 
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5. PROMĚNY PROHLÍDKOVÝCH TRAS 

Karel IV.: „Zde rád se nechávám vítati. Zde dýchám v srdci svého národa. Zde jsem 

mezi svými!“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 23) 

Vzhledem k tomu, že se v době romantismu začal zvyšovat zájem o hrad a 

objevovali se první turisté, začal Josef Mocker po rekonstrukci hradu uvažovat o 

zřízení hradního muzea. Ten byl také tvůrcem první prohlídkové trasy pro veřejnost 

na Karlštejně. Pro příchozí měly být přístupné místnosti Císařského paláce, tzv. 

Červenka v Mariánské věži a profánní prostory Velké věže. Kostel Panny Marie, 

kaple sv. Kateřiny a kaple sv. Kříže se měly zachovat pro bohoslužebné účely. 

Mockerův plán však nebyl realizován. 

Podle služebního řádu pro strážce hradu, který byl vydán v roce 1905, bylo 

možné si prohlédnout nádvoří s domem purkrabího, Císařský palác včetně kaplí sv. 

Mikuláše a sv. Václava, kostel Panny Marie, kapli sv. Kateřiny, do níž šlo ovšem 

jen nahlédnout z předsíňky, schodiště Velké věže, kapli sv. Kříže z přední části, 

hradní valy a studnu. Ostatní prostory byly dostupné pouze se zvláštním povolením 

správce hradu a za přítomnosti dvou dozorčích orgánů. Dále bylo stanoveno, že 

prohlídka nesmí trvat déle než jednu hodinu.  

Za doby trvání první expozice, jejímž autorem byl Bohumil Matějka, byla 

návštěvníkům nabízena trasa procházející všemi významnými síněmi. Vstupovalo 

se do síně dvořanů, odkud se pokračovalo do rytířské síně s kaplí sv. Mikuláše. Ve 

druhém patře se šlo přes síň Přemyslovců do královské jídelny. Z ní se muselo vrátit 

zpět do síně Přemyslovců, aby bylo možné postupovat dál do audienční síně, 

královské ložnice a dvou místností kanovníků. Z děkanského bytu v přízemí 

Mariánské věže se vystoupalo do kostela Panny Marie v prvním patře s přilehlou 

kaplí sv. Kateřiny a sakristií. Ve Velké věži si návštěvníci mohli prohlédnout 

místnosti v prvním patře a na závěr kapli sv. Kříže. 

Stejnou podobu si prohlídková trasa zachovala i po reinstalaci v roce 1954. 

Vyskytl se ovšem problém v organizaci prohlídkové trasy ve druhém patře 

Císařského paláce, kde docházelo k hromadění skupin návštěvníků v malých 
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prostorách. Výpravy totiž musely projít třikrát Lucemburskou síní. Nejprve přes ni 

procházely do audienční síně a ložnice Karla IV., poté se vrátily zpět na výklad o 

Lucemburské síni a podívaly se do jídelny, odkud se musely opět vrátit do 

Lucemburské síně, aby mohly pokračovat dál v prohlídce. Vzhledem k tomu, že ve 

špičce navštívilo hrad v jednom dni pět až šest tisíc osob, vycházely skupiny na 

prohlídku po deseti minutách a v Lucemburské síni se tak mohly sejít tři až čtyři 

výpravy (každá až po 150 návštěvnících). Tehdejší správce hradu A. Hejtmánek 

proto navrhl řešení, jak by prohlídková trasa mohla být plynulá a nedocházelo by ke 

křižování tras skupin. Návrh spočíval v tom, že by se z manské síně nevystupovalo 

po schodech do Lucemburské síně, ale vyšlo by se ven na Mariánské nádvoří, 

odkud by se vstoupilo do místností děkanství a dále se pokračovalo přes ložnici 

Karla IV. a audienční síň do síně Lucemburské.
87

 Toto řešení však nebylo přijato. 

Namísto toho byla jídelna při vysoké návštěvnosti z prohlídkové trasy 

vynechávána.
88

 

Obrázek 32: Prohlídková trasa po roce 1954 

 
Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Vlasta, MENCLOVÁ, Dobroslava: Karlštejn. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1965, s. 14; vlastní úpravy – zakreslení trasy 
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PROHLÍDKY EXPOZICE Z ROKU 1978 

Kromě prostoru prvního nádvoří a studniční věže probíhala prohlídka na 

hradě pouze za doprovodu průvodce. Největší část prohlídky, zhruba jednu její 

polovinu, tvořil Císařský palác, neboť zde byl dostatek místa pro expozici. Naopak 

nejméně času bylo věnováno výkladu v Mariánské věži, jehož hlavním bodem byl 

kostel Panny Marie. Prostor ve Velké věži se týkala alespoň třetina prohlídkového 

času se zřetelem k tomu, že jde o stěžejní část hradu.
89

 

Prohlídka začínala v dvořenínské síni, kde se návštěvníci na úvod dozvěděli 

informace o osobnosti Karla IV., okolnosti získání římských korunovačních klenotů 

a význam Karlštejna jako úložiště římských i českých korunovačních klenotů. 

Představena byla vůbec idea výstavby hradu a ve zkratce také kaple sv. Kříže. Dále 

už se výklad průvodce zaměřoval na představení stávající expozice a samotnou síň 

s jejími exponáty. V manské síni byly na velkých modelech ukázány tři podoby 

hradu s komentářem týkajícím se historických okolností přestaveb a míry zásahu do 

vzhledu hradu. Dále už se výklad i v následujících místnostech dotýkal zejména 

původního vzhledu daných prostor a popisu jednotlivých exponátů. V průběhu 

prohlídky byly ještě představeny některé významné osobnosti, například manželky 

Karla IV., Matyáš z Arrasu, Petr Parléř aj., a nejdůležitější data stavby a výzdoby 

hradu. Výklad v kostele Panny Marie, na schodišti Velké věže a v kapli sv. Kříže 

směřoval k podrobnému popisu výzdoby a výjevů na nástěnných malbách.
90

 

Návštěva Velké věže se však stala problémovou. Vzhledem k vysokému 

počtu návštěvníků, kteří navštívili hrad za rok i během jediné prohlídky (ve skupině 

bývalo až 120 lidí), a faktu, že museli projít po úzkém schodišti bez osvětlení, 

nebylo možné prohlédnout si schodištní malby zobrazující legendy o sv. Václavu a 

sv. Ludmile. „Vedle toho se situace vyvinula ve vážný problém provozní. Na 

schodišti, nabitém za turistických špiček stovkami návštěvníků, se muselo dlouhé 

minuty čekat na uvolnění kaple sv. Kříže. Někteří reptali, jiní omdlévali, a konečně 

další si krátili čas vyrýpáním jmen a vzkazů do vzácných nástěnných maleb.“
91
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Ohrožena nebyla pouze výzdoba schodiště, ale také kaple sv. Kříže. Nejenže 

obrazům a nástěnným malbám škodily páry vydechované návštěvníky, ale 

odlupovala se i inkrustace, kterou si někteří odnášeli domů jako suvenýr (ukradeny 

byly také tři drahokamy). V dubnu roku 1981 musela být Velká věž vyřazena 

z návštěvnické trasy, neboť započala její restaurace. Namísto ní byla zřízena 

v sakristii v Mariánské věži náhradní expozice, která měla alespoň formou 

fotografií a různých exponátů přiblížit uzavřené prostory. I zde probíhal výklad 

průvodce, a sice takový, aby postihl všechny důležité informace o Velké věži.  

SOUČASNÝ STAV PROHLÍDKOVÝCH TRAS 

V listopadu 1994 žádala správa hradu Karlštejna o vyjádření Ministerstva 

kultury ČR k možnosti rozdělení prohlídkové trasy na dva okruhy.
92

 Toto řešení 

bylo doporučeno vzhledem k tomu, že vysoká návštěvnost negativně působila na 

interiéry s nástěnnými malbami. Právě z tohoto důvodu musela být uzavřena Velká 

věž a následně i kostel Panny Marie a kaple sv. Kateřiny. Zmiňované prostory by 

tedy měly být přístupné pouze v rámci druhého okruhu, který by měl omezený 

provozní režim a odlehčil by tak nevyhovujícímu náporu za dosavadního provozu. 

Prostory vyčleněné z prvního okruhu budou přiblíženy v rámci náhradní expozice 

v prvním patře Mariánské věže. 

Podle výše zmíněné žádosti mělo být rozdělení místností do dvou 

návštěvnických okruhů následovné: 

 

I. okruh – Císařský palác: dvořenínská síň, manská síň, kapitulní děkanství, 

ložnice Karla IV., audienční síň, sál předků a náhledově hodovní 

síň 

  – Mariánská věž: dvě místnosti v prvním patře s expozicí týkající se 

vyčleněných místností hradu, v přízemí nově zpřístupněné interiéry 

Červenky s prodejnou propagačních materiálů 
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II. okruh – Mariánská věž: kostel Panny Marie, náhledově kaple sv. Kateřiny, 

sakristie 

  – Velká věž: lapidárium, schodiště, kaple sv. Kříže, interiér nad kaplí 

sv. Kříže s expozicí zrestaurovaných transferů nástěnných maleb a 

torz původního vybavení kaple sv. Kříže 

  

Dne 1. července 2000, kdy byla opět po restauraci otevřena Velká věž, došlo 

k zpřístupnění obou návštěvnických okruhů v plném rozsahu. První okruh tedy 

zahrnoval interiéry Císařského paláce a dvě místnosti v prvním patře Mariánské 

věže – hradní pokladnici a klenotnici. Druhý, exkluzivní okruh obsahoval kostel 

Panny Marie se sakristií, kapli sv. Kateřiny, prohlídku nástěnných maleb na 

schodišti Velké věže, lapidárium, obrazárnu, Mockerovu pracovnu a byl zakončen 

kaplí sv. Kříže.  

Návštěvnické okruhy 2014 

V současném roce jsou návštěvníkům nabízeny tři prohlídkové trasy, z nichž 

každá představuje odlišné části hradu. 

První trasa je pro návštěvníky přístupná celoročně. Vstupní místností zůstala 

i nadále dvořenínská síň, kde se návštěvníci seznámí se základní historií hradu a 

jeho stavebně historickým vývojem, je představena osobnost Karla IV., jeho čtyř 

manželek a říše, které vládl. „Ve vstupní síni je tedy v úhrnu vyjádřeno svrchované 

důstojenství českého krále jako vládce středověké říše římské i význam Karlštejna, 

který byl podle vůle zakladatele jejím symbolickým středem.“
93

 Stěny zůstávají 

bílé, aby postupně snižovaly rozdíl mezi venkovním světlem a vnitřkem hradu, 

který bývá tmavý. V rytířském sále výklad vysvětluje, kdo byli manové a co bylo 

náplní jejich práce. Prohlídka pokračuje do císařových soukromých a 

reprezentačních místností ve druhém patře Císařského paláce, kam se návštěvníci 

dostanou přes Mariánské nádvoří. Z tohoto nádvoří je výhled na Velkou věž a na 

most, který propojuje Císařský palác s Mariánskou věží. Průvodce zde tedy hovoří o 

mostech spojujících jednotlivé části hradu a jejich významu v případě ohrožení 

hradu. Zmiňuje také pokusy o dobytí hradu Karlštejna husity a během třicetileté 
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války Švédy. Výklad se dotkne také několika informacemi stavby Velké věže. 

„V prostorách bývalého předpokoje určeného pro vladařovu osobní stráž, bylo v 16. 

století zřízeno sídlo karlštejnské děkanské kapituly.“
94

 To nyní slouží jako vstupní 

místnost druhého patra. Z té mohou návštěvníci ještě nakouknout do pracovny 

děkana. Dále se postupuje do císařovy ložnice se soukromou kaplí a do audienční 

síně, kde si příchozí mohou prohlédnout původní táflování. Z následujícího 

Lucemburského sálu se dá pohlédnout ještě do hodovní síně, která je vybavena 

jídelním nádobím. Po schodišti a krytém arkádovém mostku se přejde do Mariánské 

věže, kde se v rámci prvního okruhu pokračuje do hradní pokladnice a klenotnice 

v prvním patře, které skrývají mimo jiné karlštejnský poklad, kopii říšské koruny a 

předměty z kaple sv. Kříže. „Tyto exponáty mají těm návštěvníkům, kteří kapli sv. 

Kříže nemohou navštívit, přiblížit takto její význam a výzdobu jejího interiéru.“
95

 

Zde prohlídka prvního okruhu končí. 

Obrázek 33: Průchod 2. patrem Císařského paláce 

 
Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Vlasta, MENCLOVÁ, Dobroslava: Karlštejn. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1965, s. 14; vlastní úpravy – zakreslení trasy  

V únoru 2012 byl zcela výjimečně součástí prvního okruhu také kostel 

Panny Marie. Stalo se tak z důvodu probíhající práce na elektrifikaci Mariánské 

věže, která uzavřela poslední dvě místnosti prvního návštěvnického okruhu – 
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pokladnici a klenotnici. Tato možnost prohlédnout si původní výzdobu kostela se 

naskytla pouze onen jeden měsíc o víkendech. 

Druhý okruh je otevřen od května do listopadu a vzhledem ke své 

exkluzivitě pouze pro omezený počet návštěvníků. Za hodinu smí prostory na této 

trase navštívit pouze šestnáct osob, které si své místo dopředu zarezervovaly. Trasa 

začíná malou hradní obrazárnou ve východním křídle Císařského paláce se sbírkou 

grafiky, odkud se postupuje do kostela Panny Marie. Z kostela se dá malou 

chodbičkou nahlédnout do kaple sv. Kateřiny nebo navštívit sakristii vedle kostela. 

Přes spojovací roubený vzpěradlový krytý most se návštěvníci přesunou do Velké 

věže. Zde je nejprve na programu hradní lapidárium a velká hradní obrazárna. Poté 

skupina zavítá do pracovny architekta Josefa Mockera, kde jsou k vidění nejen 

stavební plány a deníky, ale také karlštejnský knihovní fond. Vyvrcholením této 

trasy je návštěva kaple sv. Kříže. 

V roce 2011 byla poprvé otevřena ještě třetí prohlídková trasa, která 

návštěvníkům nabízí možnost prohlédnout si schodiště Velké věže s gotickými 

freskami a navštívit třetí, čtvrté a páté patro věže. Ve třetím patře se návštěvníci 

podívají do bývalé strážnice, ve čtvrtém patře navštíví původní zbrojnici a z ochozů 

kolem pátého patra se jim naskytne jedinečný výhled na okolí hradu. Mimo 

prohlídkové trasy, které je možné procházet pouze s průvodcem, si příchozí mohou 

volně prohlédnout první nádvoří, vstupní brány, hradby a studniční věž s původním 

dochovaným systémem na vytahování vody ze studny.  
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6. NÁVŠTĚVNOST 

„Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl! Od božího rána a do slunce západu most 

nestačí se zvedati.“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 5) 

Zájem o hrad Karlštejn se začal projevovat v období romantismu. 

Romantismus, jak je známo, měl zalíbení ve všem tajemném a tím jsou právě staré 

hrady. Básník Karel Hynek Mácha věnoval Karlštejnu jednu část své nedokončené 

prozaické tetralogie Kat. Tento zlomek nese název Karlův Týn, jak se v té době 

nesprávně říkalo Karlštejnu. V roce 1810 už byla zřízena návštěvní kniha, neboť 

občas zavítali na Karlštejn první turisté.
96

 Podle té navštěvovali hrad během let 

1810-1870 spisovatelé, malíři, hudební skladatelé, příslušníci rakouské a české 

šlechty. Také návštěva císaře Františka I. a jeho dcery Marie Luisy, francouzské 

císařovny, v roce 1812 přispěla ke zvýšení zájmu o hrad a zajistila finance na 

nejnutnější opravy. Bohužel měla návštěva zřejmě také negativní dopad. 

Z mobiliáře Karlštejna totiž bylo odvezeno několik předmětů (zřejmě i postel
97

 

Karla IV.), které doplnily vybavení nově budovaného sídla Franzensburg v parku 

Laxemburg u Vídně.  

Obrázek 34: Gotické lůžko převezené na Franzensburg 

 
Zdroj: soukromý archiv PhDr. N. Kubů, CSc. 
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 JANČO, Milan: Zpráva o prohlídce hradu Karlštejna pracovníky památkové péče v roce 1959. 
In: Památky středních Čech. Praha: NPÚ, ÚOP středních Čech, 2013, roč. 27, č. 1, ISSN 0862-1586, 
s. 52 
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 Tato postel se na Franzensburgu dochovala, pochází ovšem až z přelomu 15. a 16. století  
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V roce 1836 hrad přivítal císaře Ferdinanda V., který posléze nechal 

Karlštejn zapsat mezi veřejné budovy, což znamenalo finanční podporu z veřejných 

fondů.
98

 Z dalších vladařů, kteří navštívili Karlštejn, to byl v roce 1901 císař 

František Josef I. a v roce 1926 už první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk. Na dalšího prezidenta si hrad musel počkat dlouhých 86 let, kdy Václav 

Klaus přijal pozvání na bohoslužbu u příležitosti úmrtí Karla IV. 

Po dokončení rekonstrukce hradu proudilo na hrad mnohem více 

návštěvníků než před ní. Podle služebního řádu z roku 1905 byly možné návštěvy 

hradu pouze se strážcem hradu po povolení hradního správce. Hrad si mohli 

prohlédnout jednotlivci i skupiny, avšak nejvýše po patnácti osobách po půl hodině. 

Prohlídky nebyly dovoleny v době konání bohoslužeb. Zavedeny už byly také 

vstupenky. Vstupné do hradního muzea bylo pevně stanoveno, ale s povolením 

Zemského výboru byla možná sleva pro hromadné návštěvy.
99

 

Bohužel z důvodu vypuknutí války se uvažovalo o uzavření hradu, ale jak 

tomu bývá v době ohrožení, lidé začali vyhledávat místa symbolizující český národ 

a v roce 1914 zůstala návštěvnost vysoká, jak ukazuje tabulka č. 1. Pokles byl 

zaznamenán až v následujícím roce 1915. Tato krize však byla překonána a hrad 

zůstal i nadále otevřen, i když v menší míře. K uzavření hradu došlo až v říjnu 

1918, kdy vznikla Československá republika, a trvalo až do dubna 1919, kdy se 

sešel nový správní výbor hradu.
100

 

Poměrně vysoká čísla návštěvnosti byla dosažena i v průběhu druhé světové 

války (viz tabulka č. 1). Ač z nedostupnosti dokumentů, zachycujících stav před 

válkou, nemáme srovnání, počet návštěvníků se jistě snížil v důsledku zákazu 

přístupu Židů na hrad, kde nesměli být prováděni. V roce 1942 se dokonce na hradě 

vyšetřovalo, protože byl spatřen Žid, který zřejmě pocházel z řad dělníků 

pracujících na silnici Mořina-hrad. Mezi návštěvníky ovšem patřili vojáci 

Wehrmachtu a Hitlerjungend. 
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 KREMER, Vilém Václav: Muzeum na hradě Karlštejně: Dějiny a popis karlštejnského muzea. 
Čáslav, 1982, s. 2-3 – nepublikovaný strojopis, dostupný v archivu hradu Karlštejna 
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 KREMER, Vilém Václav: Muzeum na hradě Karlštejně: Dějiny a popis karlštejnského muzea. 

Čáslav, 1982, s. 14 – nepublikovaný strojopis, dostupný v archivu hradu Karlštejna 
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Následující tabulka, která je sestavená z dokumentů dostupných v Národním 

archivu nebo Národním památkovém ústavu, zachycuje vývoj návštěvnosti během 

20. a 21. století.  

Tabulka 1: Návštěvnost hradu Karlštejna 

Rok  
Celkový počet 

návštěvníků 
Počet cizinců 

1905 16 896 143 

1906 20 622 253 

1907 23 023 542 

1908 22 985 744 

1909 23 616 355 

1910 22 781 202 

1911 26 486 175 

1912 22 121 714 

1913 29 684 347 

1914 22 616 351 

1915 8 722 227 

1942 53 323 41 

1943 78 641 50 

1944 66 101 88 

1946 64 730 2 704 

1947 84 799 6 326 

1948 127 095 3 703 

1949 129 607 3 075 

1951 133 108 1 622 

1954 124 599 - 

1956 166 397 - 

1958 187 067 30 000
101

 

1965 231 834 83 292 
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 JANČO, Milan: Zpráva o prohlídce hradu Karlštejna pracovníky památkové péče v roce 1959. 
In: Památky středních Čech. Praha: NPÚ, ÚOP středních Čech, 2013, roč. 27, č. 1, ISSN 0862-1586, 
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1966 250 595 86 000 

1967 264 524 91 923 

1968 241 147 75 750 

1969 241 175 57 951 

1970 248 276 90 665 

1971 281 137 96 037 

1972 322 290 110 697 

1973 312 247 108 963 

1974 319 875 114 789 

1975 318 853 110 328 

1976 337 630 119 887 

1977 325 328 102 518 

1978 322 988 127 979 

1979 320 690 129 536 

1980 306 303 136 895 

1981 273 282 102 865 

1982 264 186 100 790 

1983 276 900 103 432 

1984 305 268 118 785 

1985 270 288 138 964 

1986 280 652  - 

1988 319 799 - 

1989 346 354 185 844 

1990 339 667 - 

1991 303 974 - 

1992 332 491 - 

1993 337 621 - 

1994 369 649 - 

1995 350 502 - 

1996 332 346 - 
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1997 328 800 - 

1998 328 200 - 

1999 290 000 - 

2000 296 149 - 

2001 267 441 - 

2002 237 444 - 

2003 246 218 - 

2004 283 170 - 

2005 276 387 - 

2006 273 200 - 

2007 275 550 - 

2008 254 173 - 

2009 234 320 - 

2010 216 611 - 

2011 223 789 - 

2012 231 340 - 

2013 217 717 - 

Zdroj: Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 236, 237, 238; Národní památkový ústav – ústřední 
pracoviště, oddělení hradů a zámků; Archivu hradu Karlštejna; Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu. NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [online]. © 2013 [cit. 2013-11-07]. 
Dostupné z: <http://www.nipos-mk.cz/> 

Jak je vidět, návštěvnost po válce dokonce nepatrně klesla. Za vysokým 

nárůstem v roce 1948 můžeme předpokládat „uzavření“ hranic po únorovém 

převratu, ovšem také fakt, že šlo o jubilejní ročník. V tomto roce se slavilo 600. 

výročí založení hradu Karlštejna. Očekávalo se proto i velké množství školních 

návštěv. Správní výbor hradu proto žádal Zemskou školní radu, aby tyto návštěvy 

vhodně rozvrhla a ohlásila je alespoň týden předem. V roce 1947 se totiž v jeden 

den sešlo na hradě šest tisíc dětí, což znemožňovalo podat řádný výklad. Velký 

propad v návštěvnosti můžeme zaznamenat v roce 1968, což je pochopitelné 

vzhledem k srpnovým událostem, protože návštěvnost samozřejmě bývá nejvyšší 

v letních měsících.  
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O návštěvnosti hradu v 90. letech se kastelán Jaromír Kubů vyjádřil takto: 

„Po roce 1990, kdy se otevřely hranice, byli Západoevropané, hlavně Němci, tak 

zvědaví, jak to vypadá v postkomunistickém světě, že jich sem jezdilo strašně moc. 

Do roku 1998 u nás převažovali cizinci, jejich podíl se blížil 70 procentům. Poprvé 

se to zlomilo v roce 1998, kdy byl poměr cizinců k Čechům fifty fifty. Od té doby 

přibývá neustále tuzemských návštěvníků, kteří nyní mají 63procentní podíl na 

návštěvnosti Karlštejna. A ten trend se stále posiluje.“
102

 (Stav před rokem 1990 viz 

Příloha č. 7: Poměr Čechů a cizinců do roku 1989) 

V roce 2002 může vidět určitý propad návštěvnosti, přesto není tak 

významný, jak by se dalo čekat, neboť okolí Karlštejna, včetně příjezdové cesty, 

bylo poničeno velkou srpnovou povodní. Za klesající návštěvností posledních let 

může stát kromě určitého poklesu turistické zajímavosti ČR především 

upřednostňování zahraničních dovolených před dovolenými v tuzemsku. Přesto 

Karlštejnu v roce 2012 narostla návštěvnost o sedm tisíc. „Hlavní příčinu Kubů vidí 

v provozních změnách, které hrad zavedl. Jde o prodloužení otevírací doby o 

hodinu, zpřístupnění hradu o víkendech již v únoru a během pondělků o letních 

prázdninách a v neposlední řadě otevření třetího návštěvnického okruhu, tedy 

exteriérů a třetího, čtvrtého a pátého patra Velké věže.“
103 

Národní památkový ústav 

navíc připravil v rámci projektu Oživlé památky bohatý program a věrnostní 

prohlídkové pasy, které návštěvníkům zajišťovaly po pěti navštívených památkách 

šestý vstup zdarma. Kastelán hradu ale zmínil také jako důvod špatné letní počasí, 

které vylákalo lidi na výlety. Následující rok byl ovšem opět propadový. „Rok 2013 

byl, co se týče klimatických podmínek, rokem extrémním, ať už se to týká povodní 

v červnu, nebo pak tropických veder v červenci.“
104
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 ŠINDELÁŘ, Jan. Jaromír Kubů: Nechceme dělat z Karlštejna barrandovské ateliéry. E15 / Názory 
[online]. 21. 9. 2012 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: <http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/jaromir-
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78 

PROPAGACE 

Správa hradu Karlštejna se vždy snažila nalákat co nejvíce návštěvníků. Už 

v roce 1940 nechala na místní nádraží umístit vývěsní tabule s fotografiemi hradu. 

Roku 1948 pak na silnicích přibyly rozcestníky s ukazatelem na Karlštejn. Kromě 

toho byly na hradě prodávány nejrůznější upomínkové předměty – například v roce 

1948 to byly fotografie (za 8,50 Kčs, větší formát 20 Kčs), pohlednice (1,30 Kčs), 

odznak s karolinským emblémem K s korunkou, pro cizince stříbrný kříž 

s polodrahokamy na způsob inkrustace v kapli sv. Kříže, pro osobní návštěvníky 

skleničky s karolinským emblémem, hedvábné šátky s českým a lucemburským 

znakem.
105

 V roce 1952 pracovala na návrzích upomínkových předmětů Vysoká 

škola uměleckoprůmyslová, které ovšem bylo třeba vždy předložit komisi ke 

schválení, a bylo dáno povolení ke zřízení prodejny. Ceny za upomínkové předměty 

roku 1957 byly následující: albíčka 2,80 Kčs, pohlednice 0,70 Kčs, soubory 

pohlednic 7,20 Kčs, fotografie 0,60 Kčs, brožura o Karlštejně 3,50 Kčs.
106

 

V současnosti na hrad lákají návštěvníky různými akcemi, ať už jsou to 

výstavy, koncerty, tematické prohlídky, noční prohlídky nebo upravená otevírací 

doba – v letních měsících je otevřeno i v pondělí, v prosinci o vánočních svátcích. 

Co se týče propagace, vzhledem k omezenému rozpočtu se správa hradu snaží také 

o bezplatnou reklamu, kterou získávají díky rozhovorům pro rádio, televizi nebo 

tisk. Dále má hrad své internetové stránky a facebookový profil. Od roku 2011 má 

Karlštejn reklamu na Letišti Václava Havla v Praze, což je strategické místo pro 

přilákání zahraničních turistů. K tomu přispívají i reklamy v německých novinách a 

články evropských novinářů v rámci Czech Tourismu. „Hrad Karlštejn je od roku 

1993 členem Burgenstrasse, trasy vybrané dle atraktivnosti měst a památek, která 

vede z Heilbronu až do Prahy. Členství nám pomáhá se v Evropě zviditelnit.“
107
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VSTUPNÉ 

Od roku 1941 se vydávaly vstupenky s německým textem. Po válce se v tom 

pokračovalo do vyčerpání zásob, ale byl škrtán německý text. Podle výnosu 

Nejvyššího úřadu cenového došlo od 4. 8. 1946 ke zvýšení vstupného z 1 Kčs na 2 

Kčs a z 3 Kčs na 5 Kčs.
108

 

V roce 1957 žádal Odbor kultury rady KNV v Praze o zvýšení vstupného 

vzhledem k provedené reinstalaci. Navrhované vstupné – dospělí 2 Kčs, studenti a 

vojáci 1 Kčs, děti 0,60 Kčs, školní výpravy 0,40 Kčs.
109

 

V roce 1993 se vstupné lišilo podle měsíce v roce - leden až duben, říjen až 

prosinec: dospělí 15 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč, s cizojazyčným výkladem 

dospělí 80 Kč, děti, studenti a důchodci 30 Kč; květen až září: dospělí 20 Kč, děti, 

studenti a důchodci 10 Kč, s cizojazyčným výkladem dospělí 90 Kč, děti, studenti a 

důchodci 40 Kč.
110

 

V současnosti výše vstupného závisí na tom, jaký návštěvnický okruh si 

příchozí vybere. Na první okruh jsou ceny stanoveny na 170 Kč pro dospělé a 110 

Kč pro děti, studenty a důchodce, za cizojazyčný výklad se však připlácí – dospělí 

zaplatí 270 Kč a děti 180 Kč. Cizinci mohou využít také audioprůvodce. Na prvním 

okruhu je navíc nabízeno rodinné vstupné za zvýhodněnou cenu. Druhý okruh je 

vzhledem ke své exkluzivitě určen jen pro omezené množství návštěvníků, kteří za 

lístek pro dospělého zaplatí 300 Kč a pro dítě 200 Kč. Na tento okruh je však třeba 

si předem zarezervovat místo. Prohlídka třetího okruhu dospělého vyjde 150 Kč a 

dítě 100 Kč.
111

 

Na závěr této kapitoly je v následující tabulce pro ilustraci vývoje uvedena 

výše cen vstupného na hrad Karlštejn a tehdejší průměrná mzda.
112
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Tabulka 2: Porovnání cen vstupného a průměrné mzdy 

rok 
vstupné 

dospělí 

vstupné  

dítě 
průměrná mzda 

1947 5 2 3 120 Kčs 

1957 2 0,60 1 303 Kčs 

1993 
15 / 20 

(podle měsíce) 

5 / 10 

(podle měsíce) 
5 817 Kč 

2012 
170 / 300 / 150 

(podle okruhu) 

110 / 200 / 100 

(podle okruhu) 
24 836 Kč 

Zdroj: Archivu hradu Karlštejna, č. IV-1-63/1-1947, 19. 9. 1947, Zpráva o revizi hospodaření správy hradu 
Karlštejna, s. 6-7; Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 241, čj. 761/57, 15. 2. 1957, Státní hrad Karlštejn 
– zvýšení vstupného; Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, oddělení hradů a zámků, návštěvnost – 

Informace pro návštěvníky hradu Karlštejn v roce 1993; Karlštejn - státní hrad. Prague Welcome - oficiální 
turistický průvodce Prahou [online]. 2012 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

<http://www.praguewelcome.cz/srv/www/cs/objects/detail.x;jsessionid=4B9204CBB59B4A14B335CD30AD02
735B?id=77424>; Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. © 2014 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home> 

Jak ukazuje tabulka výše, v porovnání s průměrnou mzdou daného roku 

ceny vstupného na hrad Karlštejn rostly téměř osmkrát. Jednoduchým přepočtem 

můžeme zjistit, že v roce 1947 mohl občan s průměrnou mzdou navštívit hrad 624 

krát, o deset let později byla cena o něco nižší a mohl si dovolit 651 vstupenek. 

V roce 1993 podle toho, kdy by hrad navštívil, by mohl zakoupit 387 nebo 290 

lístků. V současnosti by se už ale na třetí okruh podíval 165 krát, na první 146 krát a 

na druhý dokonce jen 82 krát.  
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7. AKCE NA HRADĚ 

Karel IV.: „Je však něco, co jest největší umění; baviti pána svého v bezesných 

nocích - a těch mají panovníci nejvíce.“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 35) 

OSLAVY  

13. května 1916 proběhla oslava 600. výročí narození Karla IV. Budňanský 

farář tehdy upozornil na toto výročí a pražský arcibiskup na základě toho pak 

nařídil uspořádání oslavy. V kapli sv. Mikuláše proběhlo kázání a mše, ovšem 

jelikož oltáře na hradě nebyly tehdy ještě vysvěceny, muselo být konáno na polním 

oltáři.
113

 

29. 11. 1947 byla uspořádána vzpomínková slavnost v den úmrtí Karla IV. 

Den před slavností došlo nejprve k posvěcení oltáře v kapli sv. Kříže. V den 

slavností stála u bran vojenská stráž a u studniční věže lehká děla. Na hradě bylo 

slouženo trojí rekviem za Karla IV. – pražský arcibiskup vedl kázání v kapli sv. 

Kříže (obecenstvo ovšem smělo být pouze před mříží, aby se dostálo výnosu Karla 

IV.)
114

, kde navíc zpíval místní sbor Schole Cantorum, nejstarší kanovník 

vyšehradský v kostele Panny Marie a budňanský farář v kapli sv. Mikuláše. Hosté 

se nejprve sešli v restauraci Karla IV., na hradě byly vystřeleny čtyři rány z děla a 

vojenští trubači zatroubili. Následně byly vztyčeny vlajky na vrchol a pak spuštěny 

na půl žerdi. Když se rozezněl Tapienův zvon v druhé bráně, hosté šli na hrad, kde 

se konaly bohoslužby. Po nich zněl opět zvon, vztyčily se vlajky, zazněla státní 

hymna a slavnost byla ukončena čtyřmi ranami z děla. Správní výbor hradu 

Karlštejna slavnost kritizoval pro příliš lidový ráz – vadil zejména zpěv místního 

sboru v kapli sv. Kříže při bohoslužbě.
115

 Výbor pro oslavy Karla IV. se proti tomu 

ohradil s tím, že byl zachován oficiální ráz vzhledem k tomu, že se slavnosti 

účastnili nejvyšší církevní a státní představitelé, a co se týče zpěvu, nebylo potřeba 
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skvělého výkonu, protože šlo o zádušní mši, tedy obřad sám o sobě velmi 

umělecký.
116

 

V roce 1948 uplynulo 600 let od položení základního kamene a zahájení 

výstavby hradu Karlštejna. V roce 1946 byl ustanoven Místní výbor pro pořádání 

oslav, ve kterém měl být i úředník ze Státního památkového ústavu, navíc mělo na 

oslavy dohlížet Ministerstvo techniky.
117

 Podle usnesení vlády nebyl oslavám 

přiznán celostátní ráz, což správní výbor nepovažoval za správné.
118

 Oslavy sice 

neměly být celostátního charakteru, protože měly místní ráz, ale nemohly 

poukazovat jen na místní význam, protože hrad náležel Koruně české a je 

symbolem našeho státu.
119

 V rámci oslav se žádalo o posílení vlakových spojení.
120

 

Na programu oslav byla slavnost národní a církevní 13. 6. 1948, národní pouť na 

Karlštejně 15. 8. a od června do srpna se konala divadelní představení Noc na 

Karlštejně na nádvoří hradu.
121

 Hry byly hrány po skončení návštěvní doby – 

v neděli od 18:30, jinak od 21:30.
122

 

20. března 2011 se k zahájení nové sezóny, ale také k 700. výročí 

korunovace Jana Lucemburského na českého krále konal koncert souboru Musica 

Bohemica v rytířském sále hradu Karlštejna. Tato skupina se věnuje historické 

hudbě a vytvořila skladby na počest Karla IV.  

DIVADELNÍ HRY 

V roce 1946 žádal Spolek pro okrášlování a ochranu domoviny v Karlštejně 

o povolení pořádání divadelních představení na nádvoří hradu. Mělo se konat 18 

představení (22. 6. - 7. 7.) hry Noc na Karlštejně; na první noční představení měl 

být pozván Edvard Beneš a československá vláda. Výnos měl být věnován na 

vybudování nové školní budovy v Budňanech, zvelebení podhradí a pořádání 
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šestistých oslav založení Karlštejna v roce 1948. Představení probíhala od pátku do 

neděle – v pátek jedno od 17:00, v sobotu tři 13:30, 17:00, 21:30 a v neděli dvě 

13:30, 17:00.
123

 (SPS 237, 1203) Jako paušál za ušlý zisk z návštěvnosti hradu měli 

pořadatelé divadelních her na hradě zaplatit 15000 Kč.
124

 

Podle Klubu za starou Prahu byla divadelní přestavení pouze ochotnickým 

výkonem, lešení znevažovalo nádvoří a hrad byl ohrožován nebezpečím požáru, 

protože bylo povoleno kouření a zbrojnoši měli v rukou pochodně. Představení byla 

povolena pro 1000 diváků, ale ve skutečnosti jich bylo až na 5000, tím byla potírána 

bezpečnostní opatření. Hradní obrazárna byla používána jako sklad, herci měli šatnu 

pod Mariánskou kaplí, kde jim bylo také dovoleno kouřit. Diváci, kteří zlomili 

větev staleté lípy, by mohli začít hrad vnímat pouze jako dekoraci, proto chtěl klub 

tato představení zakázat.
125

 

Pořadatelé her se samozřejmě vyjádřili k tomuto nařčení z ničení a 

znesvěcení hradu při pořádání divadelních her. Ve skutečnosti lípa nebyla uříznuta, 

ale její větve byly jen zvednuty, aby se pod ně lépe vešlo hlediště. Všechny přípravy 

byly provedeny tak, aby nebyl hrad poškozen. Navíc představení sklidila velký 

úspěch, a to nejen u domácích, ale i zahraničních diváků a kladný ohlas vyšel i 

v médiích. Místní národní výbor naopak vznesl kritiku na noční maškarní slavnost, 

kterou dovolil správní výbor hradu pořádat a při které se hosté pohybovali 

v místech určeným modlitbám a znečistili hradní prostory.
126

 

V roce 1947 nechtěl správní výbor hradu Karlštejna už více povolit pořádání 

divadelních her na hradě. Nejenže nádvoří na to není vhodné
127

, ale okrašlovací 

spolek nedbal bezpečnostních ani finančních závazků, nedodržel termín a prodloužil 

bez ohlášení hry až do podzimu. Hradní muzeum se proměnilo ve sklad reflektorů a 

kritizováno bylo i samotné provedení hry, které se Ministerstvu techniky zdálo 

                                                           
123

 NA, fond SPS, karton 237, č. j. 87 ai 1946, 27. 2. 1946, žádost o povolení k pořádání divadelních 
představení Noc na Karlštejně na nádvoří hradu 

124
 Archiv hradu Karlštejna, č. j. I-6a-1214/79-1946, 9. 7. 1946, podmínky pro pořádání divadelních 

představení 
125

 NA, fond SPS, karton 237, č. j. 136/1946 (46/1946 spr. výb.), 22. 10. 1946, kritika pořádání 
divadelních her 

126
 NA, fond SPS, karton 237, 2.929 ai 1946, 3. 12. 1946, resoluce ve věci pořádání karlštejnských 

her 
127

 NA, fond SPS, karton 237, 14. 11. 1947, nevhodnost nádvoří pro pořádání divadelních 
představení 



 

84 

příliš realistické. Hradu bylo využito jako atrakce, takže začala klesat jeho 

historická hodnota.
128

 

Pro rok 1948 se opět žádalo o povolení pro pořádání divadelních představení 

od května do září, a to v rámci oslav 600. výročí založení hradu. Výbor Kulturního 

odboru Československé strany lidové považoval přímo za nutné opětovné uvedení 

divadelní hry na nádvoří hradu a doporučoval místnímu výboru jejich pořádání 

vzhledem k velkému ohlasu v roce 1946.
129

 

Pro pořádání her byly stanoveny určité podmínek – nesměl být používán 

otevřený oheň (pochodně, kouření), elektrická rozvodná síň musela být mimo 

budovu purkrabství, během představení musely zůstat otevřené obě brány a všechny 

hradní budovy vyloučeny z provozu. Scéna měla být umístěna pod lípu, tedy opačně 

než v r. 1946, využil se tak přirozený sklon nádvoří. Během představení musela být 

přítomna desetičlenná hasičská hlídka a jeden člen nepřetržitě ve dne i v noci od 

postavení scény až do jejího odklizení. Maximální počet diváků byl stanoven na 

1000 osob.
130

 

V roce 1950, když NKK přebírala hrad do své správy, vyjádřila nesouhlas 

s pořádáním her na hradě. Současně s Karlštejnem převzala do své správy i 

pozemek, na němž mělo být vybudováno divadlo v přírodě právě pro pořádání 

oblíbené Vrchlického veselohry. S tím však pořadatel her nesouhlasil.
131

 

Od června do srpna 1951 probíhalo tzv. Karlštejnské léto, během něhož se 

vždy v sobotu od 20:00 a 23:00 hrála Noc na Karlštejně a neděle patřily koncertům 

České filharmonie a divadelnímu představení opery Dalibor od Bedřicha 

Smetany.
132

 

Když Závodní klub ROH sdružených závodů v Karlštejně pořádal v roce 

1952 již pátý cyklus představení Noci na Karlštejně, bylo herecké obsazení 

následující: Miroslav Doležal jako Karel IV., Jarmila Krulišová jako Eliška, Z. 

Procházková jako Alena a V. Švorc jako Pešek. Režie se ujal F. Salzer. Prvního 
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představení se zúčastnilo více než 1200 diváků, pro které byla připravena sleva na 

dráze.
133

 

Z hlediska ochrany památky bylo v roce 1957 znovu doporučeno pořádání 

her na louce a ne na nádvoří, které je tak hyzděno jevištěm, což kritizovali příchozí 

návštěvníci. Navíc hrozilo zvýšené nebezpečí ohně, krádeže a poničení hradu. 

S ohledem na oblíbenost se však povolení prodloužilo na dva roky (do roku 1959) 

s tím, že výtěžek bude použit na stavbu nové scény.
134

 

Když v roce 1959 navštívili Karlštejn v rámci internátního školení pracovišť 

pracovníci památkové péče pod vedením Drahoslava Makovičky a Jiřiny 

Doubnerové, vyjádřili se proti pořádání divadelních her na Karlštejně. „Divadelní 

představení dle jejich mínění narušovala nejenom provoz hradu, ale i památku 

samotnou, neboť divadelní představení znemožňovalo její řádnou stavební 

údržbu.“
135

 Nejenže pódium a lavice zohyzďovaly hradní nádvoří, ale podle komise 

hrozilo pro návštěvníky nebezpečí z kabelů elektrického osvětlení, které bylo 

vedeno po povrchu. Pořádání těchto představení bylo také velmi náročné pro 

zaměstnance hradu, neboť během víkendu pracovali téměř nepřetržitě. Frekventanti 

školení doporučili přesunout divadelní představení na louku pod hradem.  

Nyní se na nádvoří Karlštejna pořádají dvě divadelní představení ročně 

v rámci tzv. Karlštejnského kulturního léta. Například v roce 2012 to byl „Hrbáč 

aneb Neversův bod je to poslední, co můžete spatřit“ v podání pražského divadla 

CD 2002 a „Lev v zimě“ Divadla Radka Brzobohatého. 

Na hrad se také 21. června 2013 vrátil muzikál Noc na Karlštejně. Toto 

mimořádné představení bylo hráno profesionály pocházejícími z okolí Karlštejna 

(Jan Rosák, Pavel Vítek, Lumír Olšovský, Jan Matěj Rak) a ochotníky 

z Dobřichovic. Šlo o benefiční představení na nádvoří hradu na podporu obnovy 

památek poškozených povodněmi toho roku. 
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Mezi akcemi chystanými pro rok 2014 se objevilo i karlovarské hudební 

divadlo s nastudováním Máchova Máje. Představení proběhne na nádvoří hradu 4. 

5. od 19:00. 

AKCE POSLEDNÍCH LET 

Jaromír Kubů, kastelán hradu: „Nestačí žít z pojmu Karlštejn. Musíme 

podnikat kroky, které přitáhnou další návštěvníky. Jde o každou nohu a každou 

korunu. Proto děláme řadu kulturních pořadů a dalších akcí.“
136

 

Oživlé památky 

Jedná se o projekt Národního památkového ústavu. „Mezi lidmi je často 

zakořeněna představa, že památky jsou vlastně mrtvá muzea, a tak není důvod se na 

ně vracet. Koncept projektu „Oživlé památky“ se proto snaží oslovit tu populaci, 

která dosud neměla důvod se na ně vracet. Představení hradů a zámků jako 

„oživlých“ si klade za cíl budovat vztah s návštěvníky a vytvářet návštěvnickou 

frekvenci – tedy opakované návštěvy památek v době, kdy se na nich děje něco 

zajímavého – něco, co vás přímo vtáhne do děje.“
137

 Na každý měsíc hlavní 

návštěvnické sezóny je přiřazeno téma, na něž mohou hrady a zámky připravit 

program. 

První ročník „Oživlých památek“ se konal v roce 2009. „V květnu měli 

návštěvníci možnost podívat se do prostor, kam je při běžných prohlídkách vstup 

zapovězen, a odhalit tak „13. komnaty“ řady památek. V červnu patřily hrady a 

zámky především dětem. V červenci otevřely památky své brány po setmění a 

v srpnu byla představena nejrůznější řemesla. Posledním tematickým měsícem bylo 

září, kdy se památky představily jako hvězdy stříbrného plátna – připomněly jsme 

návštěvníkům, které slavné filmy a pohádky se na hradech a zámcích natáčely.“
138

 

Ve Středočeském kraji navíc byla pořádána soutěž o strávení noci na Karlštejně. 
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V roce 2010 byl na každý měsíc hlavní návštěvnické sezóny připraven 

speciální program. V dubnu si mohli návštěvníci projít hrad s kastelánem 

Karlštejna, květen ukázal stolničení na dvoře Karla IV. dobově prostřeným stolem 

v hodovní síni. Červen byl opět zaměřen na děti, proto byly žákům základních škol 

umožněny prohlídky kaple sv. Kříže za snížené vstupné. V červenci a srpnu byly 

pořádány večerní prohlídky hradu, vždy od 20:30, 20:45 a 21:00. Many na 

Karlštejně připomněla svým šermířským uměním skupina Regius. V září byla 

pořádána výstava, která prezentovala restaurátorskou dokumentaci týkající se 

obrazů, nástěnných maleb a stropů Císařského paláce. 

V roce 2011 se Karlštejn zapojil tématem Šlechtické kratochvíle aneb 

Císařský večer na Karlštejně. 13. července a 3. srpna se konaly večerní prohlídky 

hradu od 19 do 23 hodin. Během prohlídky ožily historické osobnosti -  císař, 

císařské vojsko, osobní garda, císařovna i fraucimor. Na hradě zněla středověká 

hudba a tančili dvořané. U hradní brány strážili císařští vojáci, v rytířském sále se 

hrály vrhcáby, vyšívalo se a tančilo, v ložnici vedl císař rozhovor s arcibiskupem 

Arnoštem z Pardubic, ve kterém řešili výzdobu karlštejnských kaplí, v audienční 

síni mohli návštěvníci potkat Anežku z Landštejna, básníka Francesca Petrarcu, 

malíře Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku, v sále předků na ně čekala císařovna a 

fraucimor za doprovodu živé hudby s tancem. Dalšími oživlými osobnostmi byli 

Bušek z Velhartic, vévoda Václav Lucemburský (bratr Karla IV.), hradní purkrabí 

Vít z Bítova nebo klíčnice Markéta. Jako příběh věci si na Karlštejně připravili 

výstavu o výrobě kopií svatováclavské a císařské koruny a namísto tématu o 

šlechtických kuchyních se v hodovní síni natáčel pořad České televize o vaření 

Kluci v akci. 

V dubnu 2012 se na hradě konaly prohlídky na téma Jarní dobývání, protože 

to bylo právě 590 let od dobývání hradu husity. Tyto speciální prohlídky vedly 

bočním schodištěm Císařského paláce, přes Mariánské nádvoří, pod dřevěným 

spojovacím mostem mezi Malou a Velkou věží a za hradbou kolem Velké věže. 

V pracovních dnech probíhaly tři prohlídky v 11:05, 13:05 a 15:05, o víkendech pak 

každou hodinu. Květen 2012 byl ve znamení Tajemství hradních kaplí. Jaromír 

Kubů: „Protože my těch kaplí máme na Karlštejně dost, rozhodli jsme se, že 

uděláme specializované prohlídky právě o kaplích. Prohlídky byly pouze dvě denně, 

ráno a večer, a pouze o šesti lidech, kterým jsme otevřeli běžně nepřístupné 
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prostory. Vstupné tisíc korun na osobu. Celkem se zúčastnilo 230 lidí, čili my 

máme navíc 230 tisíc korun.“
139

 Výjimečnost spočívala v tom, že byl umožněn 

vstup do kaplí, do kterých se normálně pouze nahlíží. To například umožnilo 

návštěvníkům spatřit nejvzácnější malbu Karštejna – Adoraci svatého kříže Karlem 

IV. a Annou Svídnickou, která se nachází nade dveřmi v kapli sv. Kateřiny, a také 

vstup do oltářní části kaple sv. Kříže. Pro velký úspěch byly 13. a 14. července, 17. 

a 18. srpna 2012 opakovány prohlídky týkající se tématu Šlechtické kratochvíle 

aneb Císařský večer na Karlštejně. Na téma Dědictví antiky byla v září uspořádána 

v konírně hradu výstava antických gem a drahých kamenů. 

Pro rok 2013 si na Karlštejně připravili specializované prohlídky na téma 

Půdy, krovy aneb jak se stavělo (květen). Přes léto pak probíhaly prohlídky na téma 

Zločiny na hradech a zámcích, nazvané Karlštejnské zločiny v průběhu staletí. Tyto 

padesátiminutové prohlídky se konaly v pátek a sobotu 12. a 13. července, 16. a 17. 

srpna od 19 do 23 hodin každých 30 minut. K vidění byly zločiny doby Václava 

IV., 16. století a zmíněna byla i karlštejnská „čachtická paní“ Kateřina Lažanská a 

prodej Karlštejna Harry Jelínkem. Jaromír Kubů: „Mordů a různých zločinů nebyl 

v průběhu staletí uchráněn ani hrad Karlštejn, a protože návštěvníky přes den 

provázíme v soukromých komnatách Karla IV. a karlštejnských kaplích, večer se 

můžeme podívat na odvrácenou stranu pomyslné mince.“
140

 Byly také uspořádány 

noční prohlídky Po stopách filmu Noc na Karlštejně, které měly přiblížit prostory, 

kde byl film natáčen. 

Výstavy  

Pro pořádání výstav byly v roce 2012 zřízeny nové výstavní prostory 

v konírně Císařského paláce. Zde jsou některé z nich: 

16. – 30. března 2012 probíhal na Karlštejně desátý ročník výstavy „Poznej 

světové dědictví UNESCO“. Jedná se o putovní výstava, která se od roku 2003 

objevuje v obměnách na hradech, zámcích a národních kulturních památkách České 
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republiky. Autorkou projektu je RNDr. Milena Blažková. Výstava se skládá 

z velkých barevných fotografií nejkrásnějších míst světa. Tento ročník byl věnován 

40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

Tento projekt má lidem přiblížit krásy světa a podpořit tak jejich ochranu pro 

budoucí generace. 

„Pohádkové srdce Evropy“ byl název pohádkové expozice (červen až srpen 

2012) Vítězslavy Klimtové, výtvarnice, která je známá vytvořením své Pohádkové 

země. Jaromír Kubů: „Pohádkový svět paní Klimtové je pro tuto prostoru zcela 

ideální. Snoubí se v něm vzdělávání dětí zábavnou formou, kouzla, pohádky a taky 

kus dětství, které je ukryto v každém z nás.“
141

 Děti se navíc mohly zúčastnit 

soutěže o nejkrásnější pohádku pro Karla IV.; z vybraných pohádek měla být 

sestavena kniha, kterou doplnily ilustrace právě Vítězslavy Klimtové. 

Na Velikonoce 2013 se konala výstava Šlechtické rodové ražby 16. a 17. 

století. V souvislosti s tím byla upravena otevírací doba v sobotu a v pondělí do 

18:00 a v neděli do 18:30. V rámci výstavy se konala také přednáška profesora Jana 

Royta, který na Karlštejně již několikrát přednášel. Tentokrát se zaměřil na 

osobnost Karla IV. a Václava IV. ve vztahu k dějinám středověké Francie. 

V roce 2013 uplynulo 40 let od natočení filmu Noc na Karlštejně, proto byla 

uspořádána výstava třiceti kostýmů z tohoto filmu, které byly k vidění od května do 

září 2013. Kromě kostýmů zde byly rekvizity a kuriozity z natáčení. Zapůjčilo je 

Barrandov Studio - divize Fundus. Některé kostýmy patří do sbírky Ministerstva 

kultury a mají status „kulturní dědictví“, a to kostým Arnošta z Pardubic, vévody 

Bavorského nebo krále Cyperského. Už v dubnu ale byly vystaveny dva kostýmy 

v sále předků, aby nalákaly návštěvníky. Věra Krátká, ředitelka Barrandovského 

fundusu: „Kostýmy budou v některých případech zasazeny do aranžovaných scén 

přímo z filmu, takže se návštěvník ponoří zpátky do děje. Tomu napomáhá také 

nasvětlení jednotlivých kostýmů a scén.“
142

 K tomuto výročí byl navíc ještě 
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upořádán koncert Noc na Karlštejně open air, kde zazněly písničky 

z tohoto filmového muzikálu. 

Další kulturní akce 

Na přelomu května a června se vždy pořádá tradiční královský průvod 

z Pražského hradu na Karlštejn, při kterém se symbolicky převáží korunovační 

klenoty. Průvodu se samozřejmě účastní Karel IV., Eliška Pomořanská a jejich 

stráž. Průvod trvá tři dny a má několik zastávek, na kterých čeká na účastníky 

doprovodný program, například středověká hudba, kejklíři, rytířské souboje, dobové 

tance i divadlo. Na Karlštejně pak jsou slavnostně uloženy korunovační klenoty a 

císař se rozloučí s lidem. 

Od roku 2010 probíhá vždy v sobotu na přelomu srpna a září tzv. 

Hradozámecká noc. Jedná se opět o projekt Národního památkového ústavu, který 

chce speciálním programem a otevírací dobou ukázat památky „v jiném světle“. Na 

Karlštejně je vždy spojena s promítáním filmu Noc na Karlštejně a nočními 

prohlídkami hradu. Na nádvoří je připraven program, který je pro příchozí zdarma. 

Většinou se jedná o koncert, kterého se účastní i zpěvák Pavel Vítek. Dále mají 

návštěvníci možnost vyrazit si vlastní pamětní minci Karlštejna u mistra pregéře.  

Od roku 1996 se každoročně na konci září koná Karlštejnské vinobraní. Na 

nádvoří hradu je pokaždé připraven program čítající středověkou hudbu, fakíry, 

kejklíře, šermíře. Často jsou také nějak zpestřeny prohlídky hradu, ať už průvodci 

v historických kostýmech nebo setkáním s císařem. Na nádvoří hradu končí trasa 

historického průvodu vycházejícího od karlštejnských vinic, v jehož čele je 

samozřejmě císař Karel IV., ale účastní se ho také jeho osobní garda, císařovna a 

fraucimor, šlechtici, měšťané, bubeníci, hudebníci a tanečníci. 

Každým rokem Karlštejn připravuje také vánoční program, jehož součástí je 

koncert vokálně instrumentální skupiny CHAIRE, mimořádné prohlídky Velké věže 

a kaple sv. Kříže v průběhu adventu a vánočních svátků a tradičně vždy zazní 

Rybova mše vánoční v podání pěveckého souboru Slavoš z Berouna. 

Kromě těchto každoročně se opakujících akcí se na Karlštejně konají rovněž 

různé koncerty. V roce 2011 patřily letní večery jazzu saxofonisty Štěpána 

Markoviče. Tentýž rok zde vystoupil i Vladimír Mišík a Etc…, Ivan Hlas a Olin 



 

91 

Nejezchleba. Již tradiční jsou na Karlštejně koncerty skupiny Chaire, která hraje na 

dobové nástroje a dotváří tak atmosféru hradu. Několikrát zde už účinkoval také 

Kühnův dětský sbor, což je světoznámý český pěvecký soubor. 

V roce 2013 se Karlštejn stal místem pořádání 22. ročníku Nejmilejšího 

koncertu. Nejmilejší koncert každoročně organizuje Federace dětských domovů ČR 

a jedná se o přehlídku zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů, na které 

vystupují finalisté předchozích soutěžních regionálních kol. Ti mají připravené 

vystoupení z oblasti hudební, taneční, muzikálové nebo literárně dramatické. 

Projekt podpořila svým vystoupením i kapela Gipsy.cz a jazzman Štěpán Markovič.  

Svatby 

Součástí hradu je i obřadní síň v budově purkrabství. Už v roce 1950 

pronajímala Národní kulturní komise místnímu národnímu výboru jednu místnost 

pro konání svateb. V roce 1966 pak proběhla rekonstrukce obřadní síně. 

V současnosti mají páry možnost zvolit i svatbu mimo obřadní síň, a to buď 

v hodovní síni, ovšem pouze v podvečer po odchodu poslední skupiny návštěvníků, 

nebo v exteriéru mezi Mariánskou a Velkou věží. V červenci a srpnu 2012 

probíhala soutěž pro zamilované v rámci projektu Oživlé památky na téma „Letní 

milostná ladění“, při které soutěžící mohli vyhrát svatbu na hradě Karlštejnu. 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO ROK 2014143 

 Karlštejnské hradní slavnosti (16. 3.) se konají jako oslava na zahájení nové 

sezony a k návratu včel na Karlštejn. Na hradním nádvoří bude připravena 

ukázka včelaření a řemesel, středověký jarmark, který bude doprovázen 

středověkou hudbou a vystoupením divadelní společnosti. Na ukončení zimy 

bude vynášena Morana do Berounky. Na závěr z louky u řeky vzlétne pět 

horkovzdušných balónů. 

 Odborná přednáška Stanislava Motla a Otomara Dvořáka: „Kateřina 

z Komárova“ (15. 5. od 18:30 v rytířském sále) doprovázena promítáním ze 

zákulisí natáčení pořadu Stopy, fakta, svědectví 
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 Královský průvod (30. 5. - 1. 6.) 

 Výstava orientálních koberců z hradů a zámků v konírně Císařského paláce (1. 6. 

– 30. 9.), doprovodný program – komentované prohlídky, workshopy 

 Mimořádné prohlídky kaple sv. Kříže pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (červen, vždy 

v 9:00 a 9:30) 

 Večerní prohlídky prvního okruhu hradu s překvapením – každá středa 

v červenci a srpnu od 20:00 a 20:30 

 Noční prohlídky na téma Karlštejnské zločiny v průběhu staletí – 18. a 19. 

července, 15. a 16. srpna, 19:00 – 23:00 každých 30 minut 

 Hradozámecká noc – 30. 8. od 19:00 do 0:00, prohlídky po 30 minutách, 

promítání filmu Noc na Karlštejně a prohlídky na téma Karlštejnské zločiny 

v průběhu staletí 

 XVIII. Karlštejnské vinobraní (27. – 28. 9.) za přítomnosti Karla IV. a jeho 

dvora 

 Otevření 13. komnaty hradu (říjen) – v rámci prvního okruhu bude zpřístupněna 

tzv. 13. komnata – fraucimor ve 3. patře Císařského paláce 

 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – 21. 12 od 17:00 a 19:00 v rytířském sále 

 Štěpánské koledování – 27. 12. od 18:00 v rytířském sále, koncert příbramské 

vokálně instrumentální skupiny Chaire pod vedením Josefa Krčka 
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8. ZÁVĚR 

Karel IV.: „Konečně opět volně dýši! Bohu a svatému Václavu chvála! - Můj 

Karlštejn!“ 

(VRCHLICKÝ, Jaroslav: Noc na Karlštejně. Praha: Orbis, 1953, s. 23) 

Tato práce se zabývá památkovým využitím hradu Karlštejn ve 20. a 21. 

století. Podrobně jsou tedy popsány proměny expozic a prohlídkových tras, vývoj 

návštěvnosti a akce pořádané na hradě. Mimoto je také jedna kapitola věnována 

vlastnictví hradu, protože dlouhou dobu nebylo jasné, kdo je skutečným vlastníkem. 

Jedná se o badatelskou práci, jejímiž hlavními zdroji jsou archivní dokumenty. Tyto 

materiály byly získány z Národního archivu v Praze, kde je uschován fond Státní 

památková správa, dále pak z Národního památkového ústavu, odkud pocházejí 

zejména informace týkající se návštěvnosti a proměn expozic od 70. let po rok 

2000. Poslední část archivních materiálů pochází přímo z hradu Karlštejna 

s laskavým zapůjčením dr. Naděždou Kubů, pracovnicí NPÚ a manželkou 

karlštejnského kastelána. Zde se naskytla také možnost nahlédnout do dosud 

nepublikovaného strojopisu Viléma Václava Kremera, církevního historika a 

publicisty, který pojednává o vývoji muzea na Karlštejně. 

Nejprve jsou na úvod popsány jednotlivé části hradu, aby bylo jasné, kde se 

nachází a k čemu dříve sloužily, a bylo tak možné na ně odkazovat a dále se 

věnovat exponátům v nich vystaveným. Podle dostupných archivních materiálů jsou 

uvedeny transformace instalací od začátku 20. století, kdy bylo zřízeno hradní 

muzeum, které zamýšlel už Josef Mocker, autor puristické přestavby hradu. První 

instalace byla provedena Bohumilem Matějkou v letech 1906 – 1907. Ta byla 

posléze v roce 1920 nahrazena muzeální expozicí Zdeňka Wirtha, která setrvala 

v nezměněném stavu celých třicet let. V letech 1954 – 1956 byla realizována 

reinstalace, která byla pojata náznakově a chtěla tak návštěvníkům přiblížit původní 

funkci místností. Přišla také mimo jiného s umístěním nástěnné textilie do ložnice 

Karla IV. U návštěvníků se bohužel tato instalace nesetkala s pochopením, neboť se 

jim místnosti zdály prázdné. V roce 1960 ji proto nahradila opět muzejně pojatá 

expozice. V sedmdesátých letech mohli návštěvníci spatřit velké modely hradu a 

jednotlivých síní v jejich původním vzhledu. Expozice roku 1978 přinesla nová 
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umělecká díla a musela se náhradní výstavou vyrovnat s uzavřením Velké věže. 

Současná expozice je opět navržena jako náznaková, proto jsou místnosti vybaveny 

dobovým nábytkem a navozují tak možný vzhled místností za doby Karlovy. Tato 

instalace, která postupně vznikala od roku 1994, je popsána na základě přímé 

prohlídky hradu v únoru 2014, aby informace byly co nejaktuálnější. 

S kapitolou o expozicích úzce souvisí proměny prohlídkových tras. Ještě 

v padesátých letech totiž byla návštěvnická trasa vedena jinak, než je tomu dnes. 

Možná trochu nesmyslně musely skupiny procházet třikrát Lucemburskou síní, 

protože do ní rovnou vystoupaly po schodech z manské síně. Dnes je plynulost trasy 

zajištěna tím, že se z manské síně vychází ven na Mariánské nádvoří a prohlídka 

druhého patra Císařského paláce začíná místnostmi kapitulního děkanství. Není pak 

tedy nutné se vracet a procházet některými síněmi vícekrát, ač za okolnosti, že do 

hodovní síně se pouze nahlíží. 

Na prohlídkové trasy logicky navazuje kapitola o vývoji návštěvnosti. Ta je 

uvedena dobou romantismu, kdy se začal probouzet zájem o české hrady a 

objevovali se i první turisté. V tabulce jsou pak uvedeny dostupné informace o 

počtu návštěvníků v jednotlivých letech, lze si proto udělat obrázek o tom, jak byl 

hrad Karlštejn turisticky oblíben, ač některé údaje chybí. Kromě těchto explicitních 

údajů je nastíněno, jak se správa hradu vyrovnává s propagací této památky. Pro 

zajímavost je uvedeno porovnání výše vstupného čtyř vybraných roků s průměrnou 

mzdou a cenami některých potravin. 

Vývoj návštěvnosti z určité míry ovlivňují i akce, které jsou na hradě 

pořádány, proto právě jim je věnována poslední kapitola. Od roku 1946 až do roku 

1959 se na nádvoří hradu konala divadelní představení hry Jaroslava Vrchlického 

Noc na Karlštejně. Podle internetových článků je pak zpracováno, co si pro své 

návštěvníky připravují na hradě dnes. Zejména v rámci projektu NPÚ Oživlé 

památky se snaží příchozí zaujmout speciálními prohlídkami a programem. 

Hrad Karlštejn patří mezi nejnavštěvovanější památky v České republice. Ač 

úsilí o zapsání hradu na Seznam světového dědictví nebylo dosud vyslyšeno kvůli 

rozsáhlé rekonstrukci v 19. století, je Karlštejn vnímán jako český klenot. Není 

tomu jen díky jeho původní funkci, jíž bylo schraňování nejcennějších pokladů říše, 

ale také vzhledem k zachovalé bohaté výzdobě kaple sv. Kříže. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Pohled na hrad před restaurací v roce 1867 a po restauraci 1899 

 

 

Zdroj: MENCLOVÁ, Dobroslava: Restaurace hradu Karlštejna. Zprávy památkové péče. Praha: Státní 
nakladatelství v Praze, 1947, č. 7, s. 24-25 
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Příloha č. 2: Půdorys hradu 

 

 

Zdroj: KUBŮ, Naděžda: Hrad Karlštejn. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1999, s. 2  
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Příloha č. 3: Podélný řez budovami hradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Vlasta, MENCLOVÁ, Dobroslava: Karlštejn. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 
umění, 1965, s. 11  
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Příloha č. 4: Půdorysy Císařského paláce 

 

 

1. patro 

 

 

 

2. patro 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Vlasta, MENCLOVÁ, Dobroslava: Karlštejn. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 
umění, 1965, s. 14 
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Zdroj: Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 236, 237, 238; Národní památkový ústav – ústřední 
pracoviště, oddělení hradů a zámků; Archivu hradu Karlštejna; Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu. NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [online]. © 2013 [cit. 2013-11-07]. 
Dostupné z: <http://www.nipos-mk.cz/>  

 Příloha č. 5: Graf návštěvnosti 
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 Příloha č. 6: Porovnání výše návštěvnosti a tržeb za vstupné 

 

 

 

Zdroj: Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 236, 237, 238; Národní památkový ústav – ústřední 
pracoviště, oddělení hradů a zámků; Archivu hradu Karlštejna; Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu. NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [online]. © 2013 [cit. 2013-11-07]. 
Dostupné z: <http://www.nipos-mk.cz/>  
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Příloha č. 7: Poměr Čechů a cizinců do roku 1989 

 

 

Zdroj: Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 236, 237, 238; Národní památkový ústav – ústřední 
pracoviště, oddělení hradů a zámků; Archivu hradu Karlštejna 

  

Češi 
76% 

cizinci 
24% 
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Příloha č. 8: Národnostní složení návštěvníků 1942-1951 

 

 

Zdroj: Národní archiv ČR v Praze, fond SPS, karton 236, 237, 238; Archivu hradu Karlštejna 


