
Terénní dokumentace vnitřního zdiva středověkého hradu Karlův Hrádek u Purkarce 

Karlův Hrádek u Purkarce je zaniklý hrad, který je jedinou stavbou Karla IV. v Jihočeském kraji. Vznikl v 

padesátých letech 14. století jako středisko královských držav v oblasti, současně bylo nově vyměřeno 

městečko Purkarec na břehu Vltavy v blízkosti hradu. Nové správní centrum se zřejmě ještě za života 

zakladatele ukázalo jako neživotaschopné, hrad chátral a městečko ztratilo na významu.  

Na hradě doposud neproběhl žádný archeologický výzkum, který by tyto předpoklady založené na 

studiu písemných pramenů potvrdil. V r. 2018 podepsalo vedení Jihočeské univerzity s městem 

Hluboká nad Vltavou dohodu o spolupráci při vědeckém výzkumu, památkové ochraně, sanaci a 

prezentaci této významné kulturní památky.  

Archeologický ústav Filozofické fakulty JU v současné době připravuje široce badatelsky a prezentačně 

pojatý projekt, nazvaný „Karlův Hrádek - Výzkumné a výukové středisko archeologie Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích“. Na lokalitě by měl být kromě dalších univerzitních aktivit (výuka v 

terénu, badatelské metodiky prospekce a dokumentace, aplikace specializovaných materiálových a 

prostorových analýz) prováděn každoroční archeologický výzkum formou studentských praxí. V sezoně 

2019 proběhne na lokalitě sondážní odkryv zaměřený na zjištění mocnosti a kvality středověkých 

stratigrafií a na identifikaci zaniklých staveb.  

Bezprostředním vědeckým výstupem etapy 2019 budou:  

 přednášky o výzkumu na vědeckých konferencích (od podzimu 2019)  

 uspořádání Dne otevřených dveří a workshopu k výsledkům etapy 2019 (podzim-zima 2019)  

 výstava nálezů z výzkumné etapy 2019 (podzim-zima 2019).  

Výzkum probíhá ve spolupráci s Městem Hluboká nad Vltavou a za podpory Nadace ČEZ.  

Díky jejímu nadačnímu příspěvku mohlo dojít k podrobnému zaměření a geodetické dokumentaci této 

zapsané kulturní památky.  

Za účelem získat potřebná data provedl majitel objektu - Město Hluboká nad Vltavou - odlesnění 

památky tak, aby bylo možno dochované nadzemní zdivo geodeticky zdokumentovat. Odlesnění 

probíhalo pod dohledem archeologů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a průběžně bylo 

konzultováno i zacházení se zbytky zeleně (pařezy, kořeny, náletové porosty ve zdivu ad.) tak, aby 

památka zůstala neporušena pro následnou dokumentaci. Díky všestranně pozitivnímu přístupu k 

ochraně a záchraně památky bylo možno v rámci projektu v první polovině roku 2019 provést 

dokumentaci zdiva hradního areálu, tj. nad povrchem patrných stavebních reliktů, prostorově 

ohraničených obvodovým příkopem. Výsledky dokumentace obsahuje samostatná technická zpráva a 

doprovodná geodetická dokumentace.      

 


