
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU KARLŮV HRÁDEK Z. S. 

2020 
Založení spolku: 

5. května 2020 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

zapsán spolek Karlův Hrádek z. s. se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 

IČ: 19137319 

Účel založení: 

Vytváření podmínek pro trvalé zdržení společenských, kulturních, památkových a krajinářských 

hodnot, jejichž nositelem je zejména zřícenina hradu Karlův hrádek, která je ve vlastnictví Města 

Hluboká nad Vltavou. Výzkum, údržba, propagace, popularizace Karlova hrádku jako unikátní 

památky gotického stavitelství a památky na Karla IV. 

Členové spolku: 

Zakládající členové: 

 Město Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244 899 – prioritní člen spolku 

 Divadelní spolek KŘÍŽžáci, IČ: 708 49 111  

 Diversionpromotion s.r.o., IČ: 261 02 480 

Dne 4. 6. 2020 byl přijat nový člen spolku Aktivně s vozíkem z.s., IČ: 08107394  

Cíl a vize spolku: 

Spolek usiluje o konzervaci a přijatelné šetrné využití Karlova Hrádku. Přistupujeme k historickému 

dědictví s citem a rozumem, za pomoci předních odborníků i našich občanů veškerých odborností 

chceme, aby Karlův Hrádek zůstal naším pokladem. 

Činnosti v roce 2020: 

- Vytvoření webových stránek www.karluvhradek.cz vč. loga spolku 

 
- Město Hluboká nad Vltavou provedlo za spolufinancování z JČK a Ministerstva kultury další 

etapu konzervace zdiva 

- Umístění nových informačních tabulí ve vstupním prostoru Karlova hrádku 

- Ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou byly uspořádány tyto akce: 

http://www.karluvhradek.cz/


17. 2. 2020 – Přednáška k archeologickým a výzkumným činnostem z roku 2019 

30. 5. 2020 – Otevření sezony na Karlově hrádku 

28. 6. 2020 – Pouť ke Karlovu hrádku – na vyhlídkovém místě v přehradí byl umístěn 

kamenný kříž a vyhlídková lavička zasvěcená sv. Erasmovi a započata tradice pouti ke Karlovu 

hrádku 

Červenec – srpen – komentované prohlídky – ve spolupráci s Divadelním spolkem KŘÍŽžáci 

bylo uspořádáno několik komentovaných prohlídek v kostýmu. Využily jí zejména příměstské 

tábory. 

24. 7. 2020 – loutkové divadlo pro děti – Eliščiny pohádky v podání divadla Já to jsem 

- spolek Karlův hrádek z.s. obdržel dotaci na projekt „Výzkumné a dokumentační práce – 

Karlův Hrádek 2020“ z programu Podpora regionů Nadace ČEZ ve výši 60 tis. Kč. V rámci 

projektu bude provedena důkladná dokumentace zříceniny i celého jejího okolí pomocí 

nejnovějších dokumentačních technologií. 

- Dne 6. 8. 2020 byla podepsána dohoda o spolupráci města Hluboká nad Vltavou a Lesy ČR o 

společném postupu a na základě vzájemné spolupráci realizovat projekty spočívající zejména 

v ochraně, prezentaci a dalším rozvoji nemovité kulturní památky Karlův hrádek, šetrném 

lesnickém přístupu a hospodaření v bezprostředním okolí Karlova hrádku a využití lokality 

k výuce a vzdělávání pro lesnictví a navazující obory, vč. historických 

Rozpočet, výdaje: 

- V roce 2020 byly všechny činnosti financované z rozpočtu města Hluboká nad Vltavou, kde 

byly vyčleněny prostředky přímo na aktivity na Karlově hrádku, jedná se zejména o tyto 

položky rozpočtu: 

o zajištění zdiva – 1 000 tis. 

o Služby a cestovní ruch – 185 tis. 

o Oprava lávky – 1 000 tis. – přesouvá se do r. 2021 

- Položkový rozpočet jednotlivých akcí v rámci položky služby a cestovní ruch – Karlův hrádek 

přiložen ke zprávě – příloha č. 1 

 

 

Zpracovala dne 7. 12. 2020 

Mgr. Lucie Jozová 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

AKCE KH 2020 
 

  Přednáška 17. 2. 2020 
  specifikace částka 

program p. Krajíc - přednášející 1500 

  p. šindelář - přednášející 1500 

  p. Pták - přednášející 1500 

technické zajištění zvuk, projekce - p. Janů 500 

 
celkem 5000 

   
web KH   19795,6 

   
  Otevření sezóny na KH 30. 5. 2020 
  specifikace částka 

propagace plakáty - tisk (Kelt reklama) 1000 

  plakáty - výlep (Rengl) 874 

program 
hudební vystoupení (Zlata Paulová 
CZEP BAND) 3500 

  panely - tisk (Kelt reklama) 19602 

  panely - grafika (Kinský) 0 

  panely - doprava, stojany (Vácha) 5783,8 

občerstvení Pivovar Hluboká 13500 

technické zajištění vlajky (Lubinská) 11480 

  mobilní wc (Johny servis) 2420 

 
celkem 58159,8 

   
  Pouť na KH 28. 6. 2020 
  specifikace částka 

propagace plakáty - tisk (Kelt reklama) 1000 

technické zajištění manipulace - Kříž (Suja) 6050 

  základy pro ukotvení kříže (Vácha) 26700 

  instalace cedule na lavičku (Vácha) 3872 

program 

pobožnost, žehnání kříže, 
promluva o kříži (Spolek Most - 
České Budějovice) 2000 

 
celkem 39622 



   

  

Eliščiny pohádky - loutkové divadlo 
24.7.2020 

  specifikace částka 

propagace plakáty - tisk (Kelt reklama) 1000 

program 
divadelní vystoupení  (Spolek Most 
- České Budějovice) 8000 

 
celkem 9000 

   
  Komentované prohlídky 
  specifikace částka 

program doprava 3261 

  odměna průvodci (4-5 prohlídek) 1000 

  výroba medailí 1200 

  kostým - výroba 0 

 
celkem 5461 

   

  

Lov na Karlově Hrádku - přesunuto na 
Svatohubertskou mši 

  specifikace částka 

propagace plakáty - tisk (Kelt reklama) 1000 

program 

divadelní vystoupení Jihočeští 
trubači (Spolek Most - České 
Budějovice) 11000 

 
celkem 12000 

   logo logotyp 4250 

  šablony na plakáty 1000 

  
5250 

   

 
CELKEM akce 154288,4 

   

správa spolku 
administrativa, koordinace akcí, 
správa webu a fcb profilu 20000 

  
20000 

   

 
celkem 174288,4 

 

 


