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4 CHARAKTERISTIKA MUZEA 
Projekt „Hrad Karlštejn-klenot české země“ 

Národní památkový ústav uspěl s projektem za téměř 95 milionu Kč v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 52: Revitalizace vybraných památek II., který je 
jedinečnou příležitostí investovat také do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu 
České republiky. 
 
Finanční rámec projektu: 
Dotace ze strukturálních zdrojů – 79 872 886,70, tj. 85% podíl na celkových způsobilých výdajích, 
Národní veřejné zdroje (dotace ze státního rozpočtu) – 14 095 215,30 Kč, tj. 15% podíl na celkových 
způsobilých výdajích, 
Celkové způsobilé výdaje –  93 968 102,00 Kč 
Celkové nezpůsobilé výdaje – 865 129,00 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů) 
Celkové výdaje projektů –   94 833 231,00 Kč 
 
Státní hrad Karlštejn je národní kulturní památkou ve vlastnictví státu, který je ve správě příspěvkové 
organizace Ministerstva kultury - Národního památkového ústavu (NPÚ) má uděleno právo 
hospodařit s majetkem státu. 
 
Historie hradu: 
Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl 
vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, 
především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval 
na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl 
hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži. 

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační 
klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 
1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební 
úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní 
vzhled. 

V roce 1962 – je hrad vyhlášen národní kulturní památkou a od té doby patří mezi nejnavštěvovanější 
české historické objekty. 

Cíle projektu: 
Cílem je zejména rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých 
přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství národní 
kulturní památky státního hradu Karlštejn a zpřístupnění těchto prostor a historických hodnot 
památky široké veřejnosti otevřením nových expozic, společenského sálu pro konání akcí a nově  
i zahrady na parkánu. Dalším cílem je nové řešení technických sítí, které jsou v havarijním stavu  
a instalace nového zabezpečovacího systému. Pro návštěvníky bude zřízeno moderní a pohodlné 
návštěvnické centrum a vhodněji řešené toalety, vč. bezbariérové.  
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Cílem je učinit zásadní a historický krok směrem k naplnění dlouhodobé vize obnovy a zachování 
památky státního hradu Karlštejn pro další generace s využitím moderních technologií při 
respektování historických hodnot. 
 
Cílem je v širším pojetí zachovat, obnovit a rozvíjet potenciál tohoto kulturního dědictví a využít jej  
k rozvoji regionu s pozitivními dopady na zaměstnanost, ekonomické příjmy a jeho 
konkurenceschopnost. 
 
 


