INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY 2019
Hrad Karlštejn je v roce 2019 zpřístupněn
 od 1. 1. do 6. 1. 2019 denně
 v únoru vždy v pátek, sobotu a neděli
 a dále od 1. 3. do 17. 11. denně kromě pondělí
 a dále od 17. 11. do 22. 12. vždy v pátek, sobotu a neděli
 a dále od 26. 12. 2019 do 12. 1. 2020 denně (kromě pondělí 6. 1. 2020)
Hrad je otevřen také v pondělí 22. 4. 2019 (Velikonoce).
Hrad je také uzavřen 23. – 25. 12. 2019

OTEVÍRACÍ DOBA:
I. OKRUH: Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.
DO
MĚSÍC
OD
(začátek poslední
POZNÁMKA
prohlídky)
Leden
10:00
15:00
otevřeno denně kromě pondělí od 1. 1. do 6. 1. 2019
Únor
10:00
15:00
NOVINKA - otevřeno PÁ, SO, NE
Březen
9:30
16:00
otevřeno denně kromě pondělí
otevřeno denně kromě pondělí,
Duben
9:30
17:00
v pondělí velikonoční 22. 4. 2019 otevřeno
Květen
9:30
17:30
otevřeno denně kromě pondělí
Červen
9:00
17:30
otevřeno denně kromě pondělí
Červenec
9:00
18:00
otevřeno denně i v pondělí
Srpen
9:00
18:00
otevřeno denně i v pondělí
Září
9:30
17:30
otevřeno denně kromě pondělí
Říjen
9:30
16:30
otevřeno denně kromě pondělí
NOVINKA - otevřeno denně kromě pondělí od 1.11. do 17.11.2019
Listopad
10:00
15:00
a dále PÁ, SO, NE
NOVINKA - PÁ, SO, NE
Prosinec
10:00
15:00
a dále denně kromě pondělí od 26.12. do 31.12.2019.
23. až 25.12. 2019 je zavřeno
A dále pak od 1. 1. 2020 do 12. 1. 2020 denně kromě pondělí.
A dále od 13. 1. do 29. 2. vždy pátek, sobotu a neděli.
II. OKRUH: Posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže bude zpřístupněn od středy 1. 5. 2019 do čtvrtku 31. 10. 2019.
III. OKRUH: Vyhlídka z Velké věže – bude otevřen v květnu a září o víkendech, v červnu denně kromě pondělí a v červenci a
srpnu denně.

VSTUPNÉ:
I. OKRUH: Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.
Vstupné v českém jazyce:
Dospělí
Kč 210
Děti od 6 let, studenti, důchodci od 65let, invalidé
Kč 150
Děti do 6 let v hromadných skupinách
Kč 20
Rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 15 let)
Kč 560
K výše uvedeným cenám vstupného je nutné připočíst cenu povinné rezervace pro hromadné skupiny nad 10 osob +20 Kč/1
osobu. Bude-li mít skupina méně jak 10 osob, je vybírán minimální rezervační poplatek za 10 osob – viz rezervační podmínky
2019 bod 8.

Národní památkový ústav, státní hrad Karlštejn, rezervační oddělení,
tel. +420 311 681 617, e-mail rezervace.karlstejn@npu.cz ,
www.hrad-karlstejn.cz

Vstupné s příplatkem za cizojazyčný výklad:
Dospělí
Kč 320
Děti od 6 let, studenti, důchodci nad 65 let, invalidé
Kč 230
Děti do 6 let v hromadných skupinách
Kč 20
Rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 15 let)
Kč 860
K výše uvedeným cenám vstupného je nutné připočíst cenu povinné rezervace pro hromadné skupiny nad 10 osob +20 Kč/1
osobu. Bude-li mít skupina méně jak 10 osob, je vybírán minimální rezervační poplatek za 10 osob – viz rezervační podmínky
2019 bod 8.
Skupinové vstupné pro rezervované skupiny s 15ti a více osobami na I. okruhu:
Dospělí – český výklad
Kč 180
Dospělí – cizojazyčný výklad
Kč 270
V ostatních kategoriích a na ostatních okruzích není množstevní sleva poskytována!
Další služby, poskytované pouze na I. prohlídkovém okruhu:
Povolené fotografování BEZ BLESKU 1. okruh
Povolené filmování 1. okruh
Cizojazyčné texty – AJ, NJ, RU, ŠP, IT, Maď, Pol, Fr.
Audioguide (vybírána vratná kauce 500 Kč resp. 20 €)

Kč 0
Kč 0
Kč 5
Kč 100

II. OKRUH: Posvátné prostory včetně Kaple svatého Kříže: od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019
Vstupné v českém jazyce:
Dospělí
Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé
Rodinné vstupné

Kč 500
Kč 350
Neposkytuje se

Vstupné s příplatkem za cizojazyčný výklad:
Dospělí
!ZMĚNA!
Kč 750
Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé
!ZMĚNA!
Kč 530
Rodinné vstupné
Neposkytuje se
Četnost a obsazení prohlídek II. okruhu: 2 x za hodinu prohlídka pro maximálně 16 osob!
Pro vstup je nutné udělat rezervaci předem.
Fotografování ani filmování NENÍ na II. okruhu povoleno.

III. OKRUH: Vyhlídka z Velké věže (bez Kaple sv. Kříže): schodiště, 3., 4. a 5. patro - exkluzivní
vyhlídka do okolí
Vstupné v českém jazyce:
Dospělí
Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé
Rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 15 let)
Děti do 6 let v hromadných skupinách

Kč 170
Kč 120
Kč 450
Kč 20

Vstupné s příplatkem za cizojazyčný výklad:
Dospělí
Děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé
Rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 15 let
Děti do 6 let v hromadných skupinách

Kč 260
Kč 180
Kč 690
Kč 20

Skupinové vstupné pro rezervované skupiny s 15ti a více osobami na III. okruhu:
Dospělí – český výklad
Kč 140
Dospělí – cizojazyčný výklad
Kč 220
Max. počet osob do prohlídky je 20 osob. Vstup je možný bez předchozích rezervací.

Národní památkový ústav, státní hrad Karlštejn, rezervační oddělení,
tel. +420 311 681 617, e-mail rezervace.karlstejn@npu.cz ,
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Vstupné mimo otevírací dobu:
česky:
210 Kč + příplatek
210 Kč, tj. 420 Kč
Mimo otevírací dobu 1.
ano
okruh
Cizojazyčně:
320 Kč + příplatek
320 Kč, tj. 640 Kč
Česky:
500 Kč + příplatek
500 Kč, tj. 1000 Kč
Mimo otevírací dobu 2.
ano
okruh
Cizojazyčně:
750 Kč + příplatek
750 Kč, tj. 1 500,-Kč
Česky:
170 Kč + příplatek
170 Kč, tj. 340 Kč
Mimo otevírací dobu 3.
ano
okruh
Cizojazyčně:
260 Kč + příplatek
260 Kč, tj. 520,-Kč
Skupinové slevy mimo otevírací dobu se neposkytují.

Snížené:
150 Kč + příplatek 150 Kč,
tj. 300 Kč
Snížené:
230 Kč + příplatek 230 Kč,
tj. 460 Kč
Snížené:
350 Kč + příplatek 350 Kč,
tj. 700 Kč
Snížené:
530 Kč + příplatek 530 Kč,
Tj. 1060 Kč
Snížené:
120 Kč + příplatek 120 Kč,
tj. 240 Kč
Snížené:
180 Kč + příplatek 180 Kč,
tj. 360 Kč

Vstupenky na prohlídky hradu a všechny kulturní akce můžete také nakupovat ON-LINE na webových stránkách hradu
Karlštejn www.hrad-karlstejn.cz.
Návštěvní okruhy jsou zcela rozdílné.
Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze tehdy, nebylo-li možné předem objednaným hromadným skupinám cizojazyčný
výklad zajistit.

REZERVACE:
Návštěvníci na prohlídku II. okruhu s kaplí sv. Kříže si musí dopředu zajistit rezervaci v rezervačním oddělení hradu Karlštejn na
tel. č. 311 681 617 nebo rezervace.karlstejn@npu.cz. Návštěvníci I. okruhu (více jak 10 osob) si povinně zajistí rezervaci
tamtéž. Pro jednotlivce na I. okruhu a na III. okruh se rezervace nevyřizují.
PROVOZNÍ DOBA REZERVAČNÍHO ODDĚLENÍ:
Období
Den v týdnu
Leden
Pondělí – pátek
Únor, březen
Úterý – neděle
Duben
Úterý – neděle
Květen, červen
Úterý – neděle
Červenec, srpen
Denně
Září
Úterý – neděle
Říjen
Úterý – neděle
Listopad, prosinec

Úterý – neděle

Od-do
9:30 – 16:00
9:30 – 16:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:30
9:00 – 18:00
9:30 – 17:30
9:30 – 17:00
9:30 – 16:00

Pozn.

18. – 22. 11. zavřeno
16. – 25. 12. zavřeno

MĚLI BYSTE VĚDĚT:
-

-

Délka prohlídek hradu I. okruh je 50 min., II. okruhu je 100 min. a III. okruhu je 40 min. a jsou vedeny pouze
s průvodcem! Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky hradu neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od
průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak
národní kulturní památku poškozovat. Poškozování národní kulturní památky je trestným činem a pachatel bude
předán orgánům činným v trestním řízení.
V interiérech hradu je povoleno fotografování BEZ BLESKU a natáčení pouze na I. okruhu zdarma.

Národní památkový ústav, státní hrad Karlštejn, rezervační oddělení,
tel. +420 311 681 617, e-mail rezervace.karlstejn@npu.cz ,
www.hrad-karlstejn.cz

-

-

Na ostatních prohlídkových trasách není fotografování a filmování povoleno.
XXII. KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ se koná v sobotu a v neděli 28. a 29. září 2019 a po oba dva dny je vybíráno vstupné
do celé obce Karlštejn, které platí pouze na program v obci a na nádvoří. Neplatí však na prohlídku hradu. Bez
zaplacení tohoto vstupného na vinobraní se na hrad nedostanete. Pokud Vám tato akce nevyhovuje a vstupné na
vinobraní platit nechcete, zvolte si, prosím, pro návštěvu hradu Karlštejn jiný termín.
Z důvodu plánované rekonstrukce hradu je možné, že se Karlštejnské vinobraní v roce 2019 konat nebude – sledujte
aktuální informace na našich webových stránkách www.hrad-karlstejn.cz

Služby návštěvníkům:
Po skončení prohlídek mohou návštěvníci navštívit bývalé hradní vězení tzv. Červenku v přízemí malé Mariánské věže (na konci
I. okruhu), kde je zřízen obchod se suvenýry. Dále mohou menší suvenýr shop využít na hlavním nádvoří hradu.
V tzv. Hodinové věži 2. hradní brány je pak možné si prohlédnout hodinový stroj, zvon sv. Kateřiny a navštívit obchod
s drahými kameny.
Volně přístupná je také nejníže položená část hradu - Studniční věž.
Na nádvoří hradu lze také využít nabídky základního občerstvení.
V okolí hradu je možné navštívit další památkové objekty:
Zámek Hořovice, tel: 311 512 479
Zámek Březnice, tel: 318 682 179
Hrad Křivoklát, tel: 313 558 440
Zámek Mníšek pod Brdy, tel: 318 590 261
KONTAKT:
Státní hrad Karlštejn
267 18 Karlštejn č. 172
tel/fax: 311 681 617, 311 681 695, 311 681 296
e-mail: karlstejn@npu.cz
www.hrad-karlstejn.cz
www.npu.cz
FACEBOOK: Hrad Karlštejn

Rezervační oddělení hradu Karlštejn
(rezervace na I. a II. prohlídkový okruh)
Tel. +420 311 681 617
e-mail: rezervace.karlstejn@npu.cz

Otevírací doba – viz výše.

Přejeme Vám příjemnou návštěvu hradu a regionu Karlštejn.
Management hradu Karlštejn

www.hrad-karlstejn.cz

Národní památkový ústav, státní hrad Karlštejn, rezervační oddělení,
tel. +420 311 681 617, e-mail rezervace.karlstejn@npu.cz ,
www.hrad-karlstejn.cz

www.npu.cz

