
Karel IV. 
 

Z boží vůle král český 



rodina
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Jan Lucemburský 
Byl nazýván „král – cizinec“, 

„král – diplomat“ nebo 

„poslední rytíř“. 

Českým králem byl korunován 

roku 1311 jako čtrnáctiletý syn 

německého krále a později 

římského císaře Jindřicha VII. 

Lucemburského, ačkoliv na 

český trůn nastoupil de facto již 

na sklonku roku 1310. 

Janova korunovace byla ale 

podmíněna tzv. inauguračními 

diplomy, nový král se zavazuje k 

rozsáhlým ústupkům šlechtě 

(vybírání berně, tažení mimo 

hranice, přístup cizinců k úřadům a majetkům…) Jako český král se 

dostával do sporů s ambiciózní šlechtou. Spory měl i se svou manželkou 

Eliškou Přemyslovnou; syna Karla jí odebral a nechal ho vychovávat na 

dvoře francouzského krále. 
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Jan Lucemburský byl válečník a rytíř, pro české království získal 

Budyšínsko, Zhořelecko a Chebsko 

V posledních letech svého života byl král Jan slepý – při jednom z 

rytířských turnajů, pro něž má zvláštní slabost, přišel nejprve o jedno 

oko, v roce 1339 pak oslepl docela. 

Český král Jan Lucemburský zemřel 26. srpna roku 1346 na bitevním 

poli u Crécy (Kresčaku), kde se jako slepý účastnil na straně Francie 

bitvy s Anglií.  

Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že 

se však nejspíš někde bije, načež král pravil: "Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a 

bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní 

vřavy, abych měl nepřátele na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v 

tlačenici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco 

kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a 

byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými. 
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      Eliška Přemyslovna 
 

* 20. ledna 1292 (Praha)                                      28. září 1330 (Praha) 

 

 

 

Dcera Václava II. 
Měla 9 sourozenců 
Manželka Jana Lucemburského 
Byla korunována českou královnou roku 1311 

 

    Dětství: 
Nebylo šťastné, matka jí zemřela v pěti letech a byla svědkem otcova 
pomalého umírání; r. 1309 byl zavražděn její bratr Václav III. 
Jindřich Korutanský ji nechal uvěznit (odmítla jím vybraného manžela), ale 
podařilo se jí utéct  

 

Svatba, manželství a spory: 

 Eliška byla hrdá, snědá a 

půvabná princezna. 

 Ženichovi Janovi 

Lucemburskému bylo 14 let a 

Elišce 18 let. 

 Svatba se konala 1. 9. 1310 ve 

Špýru.  

 O rok později byla korunovace 

Jana a Elišky. 

 Měli odlišné povahy a názory. 

 Král byl převážně v zahraničí a 

do Čech se vracel pouze pro 

peníze. 

 r. 1319 se manželství rozpadlo. 

 Jan Lucemburský přepadl hrad 

Loket a vzal Elišce 2 nejstarší 

děti. 

 Eliška obsadila Prahu, ale 

královo vojsko bylo silnější.  

 

 Eliška jako poslední Přemyslovec na českém trůně zemřela na tuberkulózu v 38 

letech na 

Vyšehradě. 
 

Zpracovala: Jana Havlová 
Zdroje: http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=1&name=Eli%B9ka+P%F8emyslovna 
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Dětství a mladí Karla IV. 

 
Malý Václav se narodil 14. května 1316 Elišce Přemyslovně a Janu 
Lucemburskému. 

Byl pokřtěn 30. května 1336 arcibiskupem Petrem z Aspetu. První 
zimu svého života prožil 
ukryt na hradě Křivoklát. Z 
důvodů sporů a hrozby občanské 
války se spolu s matkou přesunuli 
na hrad Loket, kde byl Václav 
uvězněn. Roku 1323 Jan 
Lucemburský nechal poslat 
svého syna ke strýci do Paříže. 
V sedmi letech přijal Václav 
jméno Karel IV. po jeho strýci a 
také se oženil s Blankou z Valois. 
Na francouzském dvoře se princi dostalo vzdělání a výchova. 
Dětství mu skončilo na jaře 1330, kdy dosáhl Karel plnoletosti a 
otec ho povolal do Lucemburska, kam za ním přijela i jeho 
manželka Blanka. V Lucembursku strávil Karel rok. Počátkem roku 
1331 povolal král Jan svého syna Karla z Lucemburska do Itálie, 
který zde měl získat první vladařské zkušenosti. V říjnu 1333 se 
Karel vrátil zpět do Čech. 

 
 

Zajímavosti: 
 poprvé se oženil v 7 letech 
 učitelem Karla byl papež Klement VI. 

 
 
 
 

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 
https://www.youtube.com/watch?v=CNP-Wil1xgE 

 
Zpracoval: 
Patrik Pozděna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV
https://www.youtube.com/watch?v=CNP-Wil1xgE


Manželky  
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Blanka z Valois 
1316 - 1. 8. 1348 

 Česká a římskoněmecká královna a moravská 

markraběnka, první manželka českého a římského krále 

(později císaře) Karla IV. Lucemburského

 Za Karla IV. byla oddána ještě jako dítě 15. května 

1323 v Paříži se svolením papeže Jana XXII. Krátce před 

sňatkem stejně starý korunní princ Václav 

přijal biřmování a s ním i jméno Karel – po francouzském 

králi Karlovi.

 Začátek manželství strávila v Lucembursku a Karel 

v Itálii.

 Společně začali žít až když Blanka 2. června 1334 

dorazila do Prahy v průvodu 

francouzských dvorních dam a 

dvořanů.

 Rychle se naučila česky a německy.

 25. května 1335 se manželům 

narodilo první dítě, dcera Markéta 

(úmrtí v roce 1349).

 Roku 1342 se jí narodilo druhé 

dítě, Kateřina.

 2.září1347 byla korunována v Praze 

českou královnou.

 Blanka z Valois je pochována 

v chrámu sv. Víta na Pražském 

hradě.

 

 

Koruna nalezená ve Slezské Středě, která mohla jistou 

dobu patřit i 

Blance 

 

 

 

Busta 

 

Zpracovala: Anna Dušková 

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Blanka_z_Valois 
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Anna Falcká 

Anna Falcká se narodila 26. 9. 1329 a 

zemřela ve velmi nízkém věku (24 let), 

pravdě podobně spadla z koně a 

zlomila si vaz. Byla to česká a římská 

královna, dcera Rudolfa II. a Anny 

Korutanské. Byla druhou manželkou 

českého a římského krále Karla IV. O 

jejím dětství nemáme žádné 

informace, do povědomí veřejnosti se dostala až  tehdy, když si vzala 4. 

března 1349 Karla IV. za svého 

muže a o několik měsíců později,  

přesněji  26. července 1349 byla 

korunováná v Cachách římskou 

královnou. Karel IV. si vzal Annu 

Falckou z politických důvodů, kdy 

si tak udobřil svého silného 

protivníka a dva další si zavázal. 

17. ledna 1350 se jim narodil syn 

Václav, který bohužel za necelé 

dva roky zemřel a to 28. prosince 1351. Karel IV. se tedy stal ve 37 letech 

po druhé vdovcem a v tu chvíli měl jediného nástupce, Kateřinu, 

snoubenku Rudolfa IV. Karel se po Annině smrti oženil a to s Annou 

Svídnickou, která si měla původně vzít jeho syna  Václava. 

 

Vytvořila: Silvie Mikulková  

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Falck%C3%A1     

http://www.panovnici.cz/anna-falcka 
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Anna Svídnická (1339-1362) 

Anna Svídnická byla česká a římská královna a římská císařovna. Byla manželka českého krále 

Karla IV. Lucemburského.  

Anna byla jedinou dcerou knížete Jindřicha II. Svidnického, který zemřel, když jí byly čtyři 

roky. Anna byla vychována na uherském královském dvoře strýce Ludvíka I. v Budíně. Později 

byla Anna přislíbena Václavovi, novorozenému synovi Karla IV. Když ale o syna a manželku 

přišel, ucházel se o Annu on sám. Tento sňatek sloužil jako část strategie. Svatba Karla IV. s 

Annou se konala 27. května 1353. Přítomni byli i vyslanci polského krále Kazimíra III. a 

benátské republiky. 

Českou královnou byla Anna korunována téhož roku, dva 

měsíce po svatbě - 28. července 1353, v Praze. Dne 9. února 

1354 ji nechal Karel v Cáchách korunovat na římskou 

královnu. A římskou císařovnou byla korunována zároveň při 

Karlově korunovaci římským císařem na Hod boží velikonoční - 

1355. 

V roce 1358 porodila Anna dceru Alžbětu a o tři roky později i 

syna Václava na císařském hradě v Norimberku. Václav se stal 

králem jako Václav IV. Anna a Karel se dočkali syna a dědice.  

Své jediné dceři naplánoval sňatek s jedním ze synů Jana Jindřicha. Tento sňatek měl být 

draze vykoupen poplatkem papeži za udělení dispenzu ( udělení výjimky od zákona práva se) 

pro manželství osob blízce příbuzných. Avšak narození Václava IV. tento plán proměnilo ve 

zbytečný. 

Při porodu třetího dítěte Anny Svidnická roku 1362 zemřela a s ní i její potomek.  

Karel IV. se o rok později oženil s Alžbětou Pomořanskou.  

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Sv%C3%ADdnick%C3%A1 

Zpracovala: Mílová Dominika 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Sv%C3%ADdnick%C3%A1
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Alžběta Pomořanská  
Byla čtvrtou manželkou Karla IV.  

Vzali se necelý rok po smrti třetí Karlovy manželky Anny Svídnické, 

mimo jiné z diplomatických důvodů.  

Jejich svatba se konala 21. května 1363 v Krakově. (Alžbětě v té době 

bylo šestnáct let, Karlovi 47.) 

18. června 1363 byla Alžběta v Praze slavnostně korunována českou 

královnou. 

1. listopadu 1368 byla královna Alžběta Pomořanská v Římě korunována 

římskou císařovnou.  

Je popisována jako urostlá žena 

silné postavy a kypící zdravím, po 

svém otci rázná, sebevědomá a 

cílevědomá. Byla nejplodnější z 

Karlových manželek a během 

manželství mu porodila šest dětí, 

z toho čtyři syny - víc než jeho tři 

předchozí manželky dohromady. 

Alžběta byla silná, sebevědomá a 

cílevědomá žena.  

Přežila Karla IV. o 15 let, 

dožívala v ústraní v Hradci 

Králové, městě královen. 

O Alžbětě Pomořanské se vypráví 

pověst:  Alžběta uměla meče lámat a kovy ohýbat.. 

Zpracovala: Denisa Kozáková 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 



Anna 

Svídnická  

 

 

 

Markéta 

 

Blanka z 

Valois 

Anna 

Falcká 

Anna 

Pomořanská 

Kateřina 
Václav 

IV. 

Václav  

Jan 

Zhořelecký 

Anna 

Zikmund 

Karel 

Alžběta 

Markéta 

Král 

český 

Královna 

anglická 

14 

53 

Císař 

římský 
1 

69 

58 

28 

26 

1 

37 

28 
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Vypracovala: Pavlína Nyčová  
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1335%E2%80%931349) 
              https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Lucembursk%C3%A1 
               https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Lucembursk%C3%A1 
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Lucembursk%C3%A1_(1358%E2%80%931373) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1373%E2%80%931410) 
 

 
 

Dcery Karla IV. 
Markéta Lucemburská byla prvorozená dcera Karla IV. a 

jeho první manželky Blanky z Valois. Narodila roku 1335 a už a tři roky 

později, její otec dohodl její budoucí sňatek s Ludvíkem I. Velikým. 

Svatba se uskutečnila, když Markéta dosáhla 11 let. Byla to uherská a 

chorvatská královna. Markéta zemřela roku 1349 na morovou epidemie. 

 

Kateřina Lucemburská byla 

druhorozenou dcerou Karla IV. a jeho manželky 

Blanky z Valois. Narodila se roku 1342. Byla to česká 

princezna, rakouská, korutanská, štýrská a 

kraňská vévodkyně, dále také tyrolská 

hraběnka a braniborská markraběnka. Když bylo Kateřině 11 let, byla 

provdána za rakouského vévodu, Rudolfa Habsburského. Jejím druhým 

manželem byl Oto V. Braniborský, který rád trávil čas s lehkými 

ženami. Kateřina neměla žádné potomky. Zemřela roku 1395 a byla 

pohřbena v kostele sv. Jakuba na Starém městě.  

 

 

Alžběta Lucemburská byla 

dcerou Karla IV. a jeho třetí manželky, Anny 

Svídnické. Narodila se roku1358. Byla českou 

princeznou, rakouskou, korutanskou, štýrskou 

a kraňskou vévodkyní. V svých 8 letech byla 

provdána za Albrechta III. Původně však byla 

zasnoubená se synem Ludvíka Bavora, Otou V. Ten si ale z politických 

důvodů vzal její nevlastní sestru Kateřinu. Společně s Albrechtem III. je 

zobrazena na zadní straně oltáře z hradu Tirol. Alžběta zemřela 

bezdětná v roce 1373 a byla pohřbena v Gamingu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1335%E2%80%931349)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Lucembursk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Lucembursk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Lucembursk%C3%A1_(1358%E2%80%931373)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1373%E2%80%931410)
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Vypracovala: Pavlína Nyčová  
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1335%E2%80%931349) 
              https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Lucembursk%C3%A1 
               https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Lucembursk%C3%A1 
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Lucembursk%C3%A1_(1358%E2%80%931373) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1373%E2%80%931410) 
 

 
 

 

 

         Anna Lucemburská, 

Anna Česká, byla známější jako 

dcerou Karla IV. a jeho čtvrté manželky, 

Alžběty Pomořanské. Narodila se roku 

1366. Jako pětiletou ji otec zasnoubil 

s Albrechtem z Wittelsbachu, poté ji ale 

zasnoubil se synem markraběte míšenského a lantkraběte durynského, 

z tohoto plánu ovšem sešlo. Roku 1378 byl zvolen nový papež, Urban VI. 

a Karla viděl tuto situaci jako možnost sblížení s Anglií a provdal Annu 

za krále Anglie, Richarda II. Ještě než se sňatek uskutečnil, Karel IV. 

zemřel ale budoucí král, Václav IV. splnil otcův záměr. Roku 1382 byla 

korunována anglickou královnou. Anna zemřela roku 1394. 

 

 

Markéta „mladší“ Lucemburská byla dcerou 

Karla IV. a Alžběty Pomořanské. Narodila se roku 1373. Ještě před svým 

narozením byla zaslíbena téže nenarozenému synovi norimberského 

purkrabího Fridricha. Karel chtěl sňatkem dosáhnout utužení věrnosti 

rodu Hohenzollernů. Svatba se měla konat roku 1385, když bylo 

Markétě 12 let, avšak byl uskutečněn o dva roky později. Jediná dcera 

Markéty „mladší“ Lucemburské a Jana z Hohenzollernu se narodila na 

přelomu 1391/1392. Markéta zemřela roku 1410 a je pochována 

v Budíně. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1335%E2%80%931349)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Lucembursk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Lucembursk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Lucembursk%C3%A1_(1358%E2%80%931373)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Lucembursk%C3%A1_(1373%E2%80%931410)
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Václav IV. 

Narodil se v roce 1346 jako toužebně očekávaný dědic trůnu. Jako 

budoucí panovník měl veškerou péči a podporu svého otce Karla IV. 

Královým cílem bylo 

předat synovi český 

trůn. 15. června 

1363 nechal Karel 

teprve dvouletého 

Václava korunovat 

Arnoštem z Pardubic 

českým králem. Díky 

až přehnané péči se 

z Václava sice stal 

vzdělaný muž, ale 

byl nerozhodný, 

nesamostatný a 

závislý na druhých. 

Václav později 

nedokázal sám 

vládnout, museli mu 

pomáhat rádcové. 

Karel zajistil pro 

Václava i korunu 

německou, tu si ale 

jeho syn díky svému 

počínání nedokázal 

udržet. Věnoval se 

spíše zábavě, pitkám 

a vedl nespořádaný život. Problémy měl i doma, kde se proti němu 

spojila vysoká šlechta a dokonce ho i na čas věznila. Václav se stále 

více stahoval do ústraní a po správě o první pražské defenestraci ho 

postihl srdeční záchvat, který zapříčinil 16. 8. 1419 jeho smrt. Bylo mu 

58 let. 
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           Zikmund Lucemburský 
 

Doba vlády: 1419 – 1437 

Syn Karla IV. a jeho čtvrté ženy Alžběty 

Pomořanské. 

Byl to český, uherský a římský císař a polední 

Lucemburk na českém trůně. 

 

 

Zikmund Lucemburský byl předrenesančním 

panovníkem. 

Jeho první ženou byla Marie Uherská (s ní vyženil uherský trůn), druhou 

ženou se stala Barbora Celská. Zikmund byl nejnadanější syn Karla IV., 

vynikající politik, diplomat, člověk vzdělaný, milovník kultury, hovořil sedmi 

jazyky. 

V roce 1433 byl v Římě korunován papežem Eugenikem lV. Císařem. V 

Čechách měl špatnou pověst od doby odsouzení Mistra Jana Husa na 

kostnickém koncilu. Zikmund měl k církvi kritický vztah, snažil se o její 

reformu.  Musel válčit na několika frontách (proti Benátčanům i Turkům). 

Nakonec dosáhl na basilejském koncilu v roce 1431 kompromisu a smíření s 

Čechy. 

 

 Zpracovala: Vendula Jirkovská 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD 
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Zpracovala: Aneta Francová 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zho%C5%99eleck%C3%BD 
 

Jan Zhořelecký 
 

 narození: 22. června 1370 v Praze 

 úmrtí: 1. března 1396 (25 let) v Neuzell  

 pochován: Katedrála sv. Víta 

 otec: Karel IV. 

 matka: Alžběta Pomořanská 

 

  Jan Zhořelecký byl braniborský markrabě 

(1373), vévoda zhořelecký (1376) a pán Nové marky (1378) z dynastie 

Lucemburků. Byl to druhý syn císaře Karla IV. a Alžběty Pomořanské. 

Jeho manželka byla Kateřina dcera švédského krále, se kterou se oženil 

10. února 1388. 

Od otce dostal jako samostatné vévodství Zhořelec, proto Zhořelecký. 

Získal nejen Zhořelecko, ale i východní polovinu Dolní Lužice a 

braniborskou Novou marku. O své državy se staral do roku 1389, poté 

žil již jen v Čechách. 

Jako jeden z mála byl dlouhodobě spojencem svého staršího 

nevlastního bratra, římského a českého krále Václava IV. V roce 1388 

na něj výměnou za vyrovnání dluhů převedl Zikmund Lucemburský svůj 

nárok na českou korunu. Jan Zhořelecký se tak stal nástupcem Václava 

IV., což dával docela najevo. 

Jan Zhořelecký zemřel nečekaně 1. března 1396 v klášteře Neuzelle 

poté, co se již neprobudil ze spánku. Byl pravděpodobně otráven a 

odstraněn tak z cesty ambicióznějším příbuzným. Z Janovy smrti bývá 

podezírán jeho bratr Zikmund, ale i bratranec Jošt. Kdo stál za jeho 

smrtí ve skutečnosti, asi už nikdy nezjistíme. Jeho državy se vrátily do 

rukou českého krále. 
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Karel IV. zakladatel 
Jeho snem bylo vytvořit nové centrum křesťanského světa podle jedné 
z knih Bible, a to Zjevení sv. Jana, známé jako tzv. Nový Jeruzalém. A 
tak není divu, že mystika se promítla i do půdorysného uspořádání nově 
budované Prahy. Stačí se jen podívat na uspořádání hlavních náměstí. 
Pokud si dobře prohlédneme jejich uspořádání, nemůžeme si 
nevšimnout zvláštního rovnoramenného trojúhelníku, který propojuje 
hned šest důležitých náměstí. Nejdůležitější postavení z nich má 
Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Tvoří jakousi osu tohoto 
trojúhelníku, jež směřuje na další důležité náměstí, a to na 
Staroměstské.  

 

 

Zdroj: 

http://karel700.cuni.cz/KAREL-55.htmlhttp://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=163772 

http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=163772
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Nové Město pražské 
 nevyrostlo „na zeleném drnu“, ale na území s nesouvislou, avšak 

dosti hustou starší zástavbou 
 vzniklo spojením čtyř dříve samostatných měst - Starého Města, Malé 

Strany, Hradčan a Nového Města 

 bylo to první město, které vznikalo na základě přesného 
urbanistického plánu: spojovalo dva královské hrady – Vyšehrad a 
Hrad svatého Václava 

 ulice Nového Města navazovaly na ulice a brány Starého Města 
 hranice probíhaly v místě 

dnešní Národní třídy, ulici 
28. října, Na příkopě a 
Revoluční třídy 

 obyvatelé Nového Města 
sice dostali parcely, ale 
museli si vybudovat do 18 
dnů dům z kamene nebo 
cihel 

 na konci 14. století vyrostla 
nová radnice na Dobytčím 
trhu 

 půdorys města byl uspořádán do 3 hlavních částí – Koňský trh, Dobytčí 
trh, Senný trh 

 Karel IV. založil několik klášterů – 
karmelitánský u Panny Marie Sněžné, 
benediktínský Na Slovanech, 
augustiniánský na Karlově a další 
 duchovním centrem se stala kaple 
Božího těla na Dobytčím trhu: od roku 
1354 se zde každoročně vystavovaly 
říšské klenoty a vzácné relikvie  

Zpracovala: Lucie Rotterová 

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4

%9Bsto_%28Praha%29 
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Univerzita Karlova 
Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 

jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. 

Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. Řídila se vzorem 

univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Měla 

čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. V 

roce 1346, kdy se Karel IV. stal králem římským a českým, vyslal poselstvo do Říma 

se žádostí o papežské povolení k založení univerzity. Byla založena proto, aby čeští 

šlechtici i obyčejní měšťané měli právo na vzdělání. Dalším významným rokem byl 

rok 1366, kdy Karel IV. zakládá Karlovu kolej. 

Karlův syn a nástupce Václav IV. rozšířil svůj vliv na univerzitu a Kutnohorským 

dekretem v roce 1409 posílil rovněž postavení domácích členů akademické obce. 

 

 

 

 

 

 

 

Historická 

budova Karolina s arkýřem Velké auly 

 

 

                     Vstupní dvůr 

Karolina 

                                                                             

Vytvořil: Daniel Zeman 

Zdroj: 
http://www.cuni.cz/UK-103.html  
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Univerzity_Karlovy 

Dne: 29.4. 2016 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1346
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karolinum
http://www.cuni.cz/UK-103.html
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Vypracovala: Aneta Lukešová 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most 
 

Karlův most  

 
    Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý 
nejstarší dochovaný most v Čechách. Architekty byli mistři Otto a Petr 
Parléř.  

    Podle kronikáře Beneše Krabice z Wetmile „císař položil základní 
neboli první kámen v základu 
nového mostu na břehu blízko 
kláštera svatého Klimenta“ 
roku 1357. 

Nový most nahradil předchozí 
Juditin most, stržený roku 
1342 při jarním tání ledů. 

 
    Karlův most spojuje Staré 
Město s Malou Stranou. Je 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,40 až 
9,50 m; výška vozovky je 13 m nad normální hladinou. Je tvořen šestnácti 
oblouky. Ty mají rozpon mezi 16,62 m (staroměstský břeh) až 23,38 m. Ve 
své délce je třikrát zalomen a proti proudu je nepatrně vypouklý. Most je 
založen na mlýnských kamenech, které jsou možná podloženy rošty z 
dubových pilot. 

 

most poškozený 

povodní v roce 1890 



21 
 

 

Založení arcibiskupství  

 •V době Lucemburské vlády byl papežem jmenován 

Benedikt XII. 

 •Po Benediktu XII. nastoupil Pierre de Rosieres jako papež 

Klement VI.  

•Volba nového papeže znamenala pro Lucemburský rod 

naději na záchranu před císařem Ludvíkem Bavorem. 

 •Jan Lucemburský byl jedním z prvních, kteří novému 

papeži poblahopřáli.  

• Jan Lucemburský se v roce 1342 zřekl své přísahy věrnosti císaři v 

papežském paláci.  

•V roce 1344 byl Karel IV. pozván papežem do Avignonu 

 •Zajímavostí je, že papež Klement VI. musel Karla IV. a Jana 

Lucemburského znovu usmiřovat, protože byli v rozporu.  

•Jednání v Avignonu nakonec dopadlo dobře.  

•Karel IV. dosáhl toho, aby bylo pražské biskupství povýšeno na 

arcibiskupství. To se stalo dne 30. dubna 1344 bulou (Romanus 

Pontifex) Klementa VI.  

•První arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic.  

•Janem Lucemburským a Karlem IV. byl 21. listopadu 1344 položen základní 

kámen ke stavbě Svatovítské katedrále. 

ARCIBISKUP  

 Je to označení biskupa se zvláštním postavením 

 Hodnosti biskup a arcibiskup jsou totožné, 

rozdíl je v prestiži titulu a v postavení v rámci 

církevní hierarchie. 

 

  

 

 

 

 

Jan Lucemburský 

Karel IV. 

Arnošt z Pardubic 

Autor: Soumarová Dominika 

datum zhotovení: 28. 4. 2016 

zdroje: wikipedie.com; učebnice dějepisu 
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Hladová zeď 
Zeď byla postavena z kamene opuky, 
které bylo na Petřínském vrchu hodně. 
V minulosti se zde opuka těžila. 
Původně se zeď nazývala Zubatá, ale 
říkalo se jí také Chlebová. Název Zubatá 
jí zůstal do roku 1361, kdy 
v Praze vypukl hladomor. Zeď nechal 
v letech 1360 – 1362 postavit český král 
a císař Karel IV., aby zesílil městské 

opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útokům ze západu a 
jihu. Podle pověsti Karel IV. zaměstnal na stavbě zdi pražskou chudinu, 
pro kterou se práce na výstavbě opevnění stala zdrojem obživy, proto se 
jí říkalo Hladová zeď.  Některé legendy říkají, že zeď byla budována 
pouze proto, aby měli chudí lidé kde pracovat, ale nebylo to tak; 
opevnění bylo stavěno plánovaně. Karel si na vybudování zdi musel 
dokonce vypůjčit od pražských měšťanů. Zeď má délku 1178 m, je vysoká 
4 - 4,5 m a široká 170 cm. Byla zpevněna osmi věžemi, které sloužily jako 
pozorovatelny. Poté byla zeď v horní části opevněna cimbuřím, ochozem 
a střílnami. Původně byla zeď opatřena předsunutými věžemi, které 
obývala stálá střelecká posádka. 
Posádka se měla průběžně cvičit ve 
střelbě, nemusela platit daně a 
živila se prodejem luků a 
samostřílů na 
jarmarcích. Karlův syn Václav 
dovolil posádce stavět mezi 
věžemi vlastní domky a zřizovat si 
zahrádky. Postupem času bylo 
prováděno mnoho oprav zdi. 

                                         

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F 

            http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/hladova-zed 

            http://www.petrinska-rozhledna.cz/hladova-zed.php 

            http://www.turistika.cz/mista/hladova-zubata-zed-v-praze 

 

Anna Likavcová - 1.B 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/hladova-zed
http://www.petrinska-rozhledna.cz/hladova-zed.php
http://www.turistika.cz/mista/hladova-zubata-zed-v-praze
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Zpracovala: Karolína Kábrtová   
Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Voj
t%C4%9Bcha   

Katedrála svatého Víta 
 Dne 21. Listopadu 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic a 

markrabě moravský, položil s 

Arnoštem z Pardubic, s (tehdy 

již slepým) otcem Janem 

Lucemburským a s bratrem 

Janem Jindřichem, základní 

kámen katedrály sv. Víta v 

souvislosti s povýšením 

pražského biskupství na  

arcibiskupství. 

 

Když v roce 1378 umíral veliký císař a 

český král Karel IV., umíráček z věže katedrály začal zvonit sám od 

sebe a k němu se postupně připojily všechny české zvony. Karel to 

uslyšel a před smrtí zvolal: „Hle, dítky mé, 

již mne volá Pán Bůh, budiž s vámi na 

věky!“ 

  

Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu, kterému 

bylo 55 let. Stavbu zahájil východním kněžištěm, aby 

se co nejdřív mohly sloužit mše. V chóru ve tvaru 

podkovy zbudoval osm kaplí.   

Po smrti Matyáše z Arrasu převzal vedení stavby Petr 

Parléř.  

 Nejvýznamnější z kaplí  je kaple sv. Václava, 

postavená nad jeho hrobem. Svatováclavská kaple 

byla vysvěcena 1367 a do roku 1373 vyzdobena. Vedle 

kaple svatého Václava vznikla do roku 1368 jižní 

předsíň a v jejím patře korunní komora, kde jsou 

uloženy české královské korunovační klenoty.  
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Vypracovala: Klára Nováčková 

Zdroje: http://karel700.cuni.cz/KAREL-65.html 

 

Majestas Carolina 

 Je to návrh zemského zákoníku.   

 Byl vytvořen v letech 1350 – 1351experty pod přímým dohledem Karla 

IV.  

 Tento zákoník měl postavit jakousi hráz rozpínavosti šlechty. 

 Obsahoval 109 článků.  

 Obsah:  

 Vymezoval 29 královských měst a 13 hradů. Které nesměly být dány 

do zástavy, dalších 13 měst a 14 hradů mohlo být zastaveno 

nanejvýš na 9 let. 

 Omezoval skutečná i domnělá práva šlechty, rozlišoval mezi 

civilním a trestním právem, zakazoval tzv. Boží soudy 

 Zabýval se otázkou bezpečnosti země i ochranou jejího přírodního 

bohatství 

 V polovině 50. let 14. století si Karel IV. sám uvědomil, že tento 

zákoník nepůjde prosadit. 

 Karel IV. dokonce nepravdivě prohlásil, že rukopis nešťastnou 

náhodou shořel. 

 

Protož tato ustavenie naše spasitedlná sobě 
užitečná, věrna i nejmilejší vesele přijměte a dieky 
bohu vzdávajte, kteryžto skrze ny, v této věci 
služebníka, dal vám býti žívu psaným právem, ješto 
ste od dávných časuov v nejistém súdu mnohých 
násilníkóv jhu ukrutnému hrdla podsazovati a 
rozsúzenie o svády častokrát ne vedlé cesty rozumu, 
ale vedlé vuole súdícieho přijímati musili. A 
poněvadž s boží pomocí dokonali sme diela svého 
počátek, všecky věcí jeho milosti čistým 
náboženstvím  vzdávajice, kde cti a k chvále 
jednorozeného pána našeho Jesu Krista, slavné 
trojice i všie říše nebeské od obecné viery 
křesťanské počnúti poctívě kázali sme. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1350
https://cs.wikipedia.org/wiki/1351
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Zpracovala: Adéla Uždilová 
Zdroje: Wikipedie 
 

Karel IV.: literární díla 
 

 

Karel čtvrtý napsal tři literární díla v latině, která byla ještě za jeho 

života přeložena do českého jazyka. Byl literárně aktivní nejen proto, 

že to byl velice kreativní člověk, ale i díky udržování kontaktu 

s básníkem Petrarcou.  
 

Vita Caroli (Život Karlův) 

Karlův vlastní životopis, který má dva 

díly.  

První díl obsahuje rady nástupcům a 

životopis do roku 1340. 

Druhý díl je z let 1344 – 1346. Ten se 

bohužel nezachoval a je složen ze 

zápisků Karla IV. 
 

 

 

Legenda o svatém 

Václavu 

Sv. Václav byl Karlův nejoblíbenější 

světec.  

Epická skladba, která je velmi stručně 

napsaná a skládá se ze čtyř stran.  

Obsahuje všechny významné okamžiky 

v životě sv. Václava.  
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Smrt Karla IV. 
Příčinou jeho smrti byl zápal plic. Císařova mrtvého těla se ujali balzamovači. Další 

dny byl přemísťován po různých místech Prahy, aby jeho památku mohlo uctít co 

největší množství lidí. Pokaždé byl vypravován velkolepý průvod. Máry neslo celkem 

30 osob. Přihlížející kronikář odhadl průvod na 7000 lidí 

a průvod dosahoval délky ze Starého Města pražského až 

na Vyšehrad. V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé 

nazván Otcem vlasti. 

Karel IV. je pohřben v sarkofágu uprostřed 

královské krypty v chrámu sv. Víta na Pražském 

hradě.  Karlovy naštěstí dobře zachovalé kosterní 

pozůstatky zkoumali koncem 20. století Emanuel 

Vlček a Jiří Ramba. Karel IV.  byl se zlomeninou krčku 

upoután na lůžko, o několik dní později situaci 

zkomplikoval zápal plic a tomu bohužel Otec vlasti 

podlehl. 

Úmrtí: 29. listopadu 1378, Praha, 62 let

 

 Zpracovala: Weisserová Petra Zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.#Posledn.C3.AD_rok_a_smrt  
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Jan 

Lucemburský 
Eliška 

Přemyslovna 

Anna Eliška Markéta 
Přemysl 

Otakar 

Guta 

 

 

Jan 

Jindřich 

Karel IV. 

1274 (?)-1313  1292-1330 

1323-1324 1313-1341 1323-1338 1315-1349 

1316-1378 

1318-1320 1322-1375 

15 1 53 2 

62 

34 28 
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Náhled do rodinných vztahů Karla IV. a 

jeho zakladatelských aktivit zpracovaly 

třídy 1. A a 1. B v rámci hodin dějepisu. 

 

nakreslila Kateřina Kumprechtová 2. A 


