
KARLŠTEJN

Jak se k nám dostanete

TOP akce během roku
Festival v ulicích — Podhradí ožívá v květnu pouličním uměním 
a buskingem a představuje tak Karlštejn, jak ho neznáte.

Karlštejnský sraz trikes & moto — V červnu se do karlštejnského 
kempu pravidelně sjíždí motorky a tříkolky z Čech i Evropy. 
V rámci akce je vždy připravován bohatý doprovodný program.

Běhej lesy Karlštejn — Běžecký seriál má svou pravidelnou 
zastávku na Karlštejně. Zpravidla v létě se zde setkávají běžci, 
kteří si chtějí vychutnat nádhernou okolní přírodu Karlštejna.

Karlštejnské vinobraní — Na tradici vinařství ze 14. století 
navazuje historická slavnost na konci září. Každoročně se dostaví 
i sám císař Karel IV. s císařovnou Eliškou.

Karlštejnské kulturní léto — Každoroční přehlídka divadelních 
představení, koncertů a akcí pro celou rodinu včetně nočních 
prohlídek hradu.

Konání akcí je závislé na aktuální epidemiologické situaci, sledujte proto 
webové stránky a sociální sítě městysu Karlštejn, aby vám nic neuniklo.

V Karlštejně se sbíhá několik turistických cest, proto je možné 
dorazit pešky či na kole. Z Hlásné Třebaně vede žlutá pěší 
turistická trasa, městysem také prochází červeně značená 
Svatojakubská cesta, po které lze přijít od Svatého Jana pod 
Skalou anebo od Mořinky. Na kole do Karlštejna dojedete 
po cyklotrasách z Berouna přes Srbsko, z Králova Dvora přes 
Koněprusy a z Dobřichovic přes Řevnice.

Příjemnou cestou je jízda vlakem podél řeky Berounky. Nejblíže 
je to z Berouna, odkud je to necelých 10 minut. Z pražského 
hlavního nádraží to trvá okolo 40 minut a vlak jede přímo. 
S jedním přestupem a dobou jízdy do 1,5 hodiny se do Karlštejna 
lze dostat také z Plzně, Příbrami či Rakovníka.

Pokud se rozhodnete za dopravní prostředek zvolit automobil, 
nejpohodlněji se k nám dostanete po dálnici D5, z které sjedete 
v Loděnicích a projedete přes vesnice Bubovice a Srbsko. 
Parkovat lze výhradně na centrálním parkovišti při hlavní silnici.

Vydáno s finančním přispěním Středočeského kraje.
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O městysu Karlštejn
Městys Karlštejn se rozkládá v podhradí jedné 
z nejnavštěvovanějších státních památek u nás. Jeho vznik je 
datován do 14. století a přímo souvisí se stavbou hradu. Původně 
vesnice nesla jméno Budňany, podle dřevěných bud, které si zde 
postavili zedníci a řemeslníci budující hrad Karlštejn. Obec s názvem 
Karlštejn vznikla v roce 1952 spojením Budňan s Poučníkem, status 
městyse získala v roce 2007. Dnes v Karlštejn žije přes 800 obyvatel 
a každoročně jej navštíví statisíce turistů.

O hradu Karlštejn www.hrad-karlstejn.cz

Stavba hradu započala v roce 1348 na pokyn českého krále 
a pozdějšího římského císaře Karla IV. První etapa výstavby 
byla dokončena patrně již o 7 let později, od této doby na hradě 
pobýval sám císař a dohlížel na další stavební práce a výzdobu 
interiéru. Hrad byl plně dokončen v roce 1365, kdy došlo 
k vysvěcení kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Stavebních úprav se hrad dočkal v minulosti hned několika. 
Zanedlouho po jeho vzniku došlo v roce 1480 k pozdně gotickým 
úpravám, v polovině 16. století pak k renesančním na pokyn 
samotného Rudolfa II. Nejzásadnější z nich však proběhla 
až v 19. století. Hrad byl podle plánů známého architekta Josefa 
Mockera upraven v duchu purismu, tedy do původní gotické 
podoby v dobovém pojetí konce 19. století.

Co navštívit?
Kromě majestátního hradu z památek zaujme kostel sv. Palmácia, 
založený v roce 1351 Karlem IV. jako gotická kaple, která měla 
sloužit pro uložení světcových ostatků. Dnes je kostel, nacházející 
se na počátku pěší zóny, k vidění ve své barokní podobě 
z 18. století. Zhruba v polovině cesty k hradu po pravé straně 
osloví barokní budova fary z poloviny 18. století. V jejím areálu 
se nachází Muzeum betlémů a turistické informační centrum.

Muzeum betlémů není jediným muzeem v Karlštejně, mimo něj 
lze těsně v blízkosti hradu navštívit expozici zhruba 50 voskových 
figurín, dále pak Dům hodin zachycující vývoj hodinářského 
umění. S válečným tématem jsou spojeny hned dvě expozice – 
Muzeum uniforem a Muzeum lehkého opevnění, to se nachází 
v původním zrekonstruovaném vojenském objektu z roku 1937. 
Kromě bohaté nabídky expozic se lze také vydat za zvířátky 
do místního zooparku u Berounky.

V Karlštejně se také nachází nespočet hospůdek, restaurací, 
kaváren a bister, která nabízí možnost občerstvení a odpočinku 
během jakéhokoliv výletu. Ti, kteří by chtěli na Karlštejně 
přenocovat, mají na výběr z pestré škály ubytovacích zařízení 
od luxusních hotelů přes útulné penziony a soukromé apartmány 
až po rodinný kemp na břehu Berounky.

Výlety do okolí
Velké území městyse se rozkládá v národní přírodní rezervaci 
Karlštejn, která je posetá množstvím turisticky značených tras, 
z nichž některé jsou přístupné pro cyklisty. Mezi známější patří 
naučné stezky Svatojánský okruh (začátek a cíl je ve Svatém 
Janu pod Skalou) a Srdcem Českého krasu (nástupní místa jsou 
v obci Srbsko a v osadě V Kozle). Karlštejnem také podél Berounky 
prochází stezka Po stopách českých králů, která propojuje královské 
hrady a místa západně od Prahy.

V dochozí vzdálenosti jsou dnes již proslulé lomy Malá a Velká 
Amerika či Mexiko, Bubovické vodopády či Králova studánka, 
kterou prý objevil sám Karel IV. a často u ní odpočíval. V nedaleké 
obci Mořinka je možné podívat se na menhir a usednout vedle 
něj do betonového křesla. Blízko jsou také známá poutní místa 
na Tetíně a ve Svatém Janu pod Skalou nebo městys Liteň, 
kde se nachází zámek, muzeum a naučná stezka.

Filmový Karlštejn
Městys Karlštejn je mimo jiné centrem filmových míst – natáčel 
se tu nejen muzikál Noc na Karlštejně, ale také komedie Copak 
je to za vojáka a Co je doma, to se počítá, rodinný snímek Údolí 
krásných žab, Velká sázka o malé pivo nebo populární westernová 
parodie Limonádový Joe (v nedalekém lomu Velká Amerika).


