
Karel IV. 

Nástupcům svým,  

kteří seděti budou po mně  

na dvojím mém trůně,  

kladu na srdce,  

aby poznali dvojí život tohoto světa  

a zvolili si lepší. 

 

Karel IV.  /  Vita Caroli  
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Narození 
  
  narodil se 14.5.1316 v Praze 

 
  byl nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 

 
  pocházel z dynastie Lucemburků 

 
  pokřtěn jako Václav 



Dětství 
 
  odloučen od matky a ukrýván na hradě Loket a poté na Křivoklátu 
 
  v roce 1323 ho otec předal na vychování francouzskému dvoru 

 
  poručníci Karel IV. Sličný a Marie Lucemburská 

 
  při biřmování přijal po svém kmotru jméno Karel 
 



Vzdělání 
  
  na pařížské univerzitě studoval svobodná umění 
  
  učil se vladaření 

 
  uměl číst a psát 

 
  ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a němčinu 



Počátky vlády 
 
  ve Francii strávil Karel sedm let 

 
  v letech 1330-1331 pobývá Karel IV. spolu s manželkou v Lucembursku 
 
  letech 1331-1333 zastupuje svého otce v Itálii 

 
  od podzimu roku 1333 spravuje České království místo nepřítomného otce      
     a od roku 1334 vykonává úřad moravského markraběte. 

 
  od počátku čtyřicátých let byl Karel IV. favoritem papežské kurie na hodnost   
     římského panovníka proti císaři Ludvíku Bavorovi - i proto bylo pražské  
     biskupství v roce 1344 povýšeno na arcibiskupství a byla zahájena stavba      
     metropolitní katedrály sv. Víta. Dne 11. července roku 1346 byl pak Karel  
     hlasy pěti kurfiřtů zvolen římským králem 



Český král  
 
  26. srpna 1347 se stal Českým králem  

 
  2. září byl korunován 

 
  nechal zhotovit novou královskou korunu 

 
  podílel se na formulování korunovačního řádu. 
      



 Doba vlády 
 
  6. dubna roku 1355 byl v Římě korunován římským císařem 

 
  roku 1355 se snažil návrhem zákoníku „Maiestas Carolina“  o upevnění králova 
     výsostného postavení, sněm zákoník nepřijal 
 
  koncem roku 1356 vydal dokument Zlatá bula Karla IV., zákoník, který platil  
     ve Svaté říši římské až do roku 1806  
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Vlastní díla  
  Vita Caroli  - vlastní životopis  
 - zachytil v něm zážitky z mládí, kdy žil v cizině  
 - počátky pobytu v Čechách do roku 1340 
 - události následujících let vylíčil už jiný autor 
 - poslední kapitola pojednává o Karlově korunovaci na římského 
   krále v roce 1346 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Život svatého Václava a řada teologických a právních spisů 
 
  Morality Karla IV. - soubor praktických návodů pro život určený lidem  
                                     mocným i prostým 



Sňatková politika 
 
 první sňatek v sedmi letech roku 1323 se stejně starou Blankou z Valois, 
      svatba proběhla s výslovným souhlasem papeže 
 
 tři další sňatky odpovídaly politickým plánům 
 
 dochází k rozšíření území českého státu 
 
 



Blanka z Valois  
 
 1316–1348 

 
 rodiče hrabě Karel z Valois  
 a hraběnka z Valois Mahaut ze Châtillonu 
 
 dcera Markéta Lucemburská 
 uherská a chorvatská královna 
 
 dcera Kateřina Lucemburská 
 česká princezna, rakouská, štýrská, korutanská a  
 kraňská vévodkyně, tyrolská hraběnka  
 a braniborská markraběnka 

 
 
 
 



Anna Falcká 
 
  1329–1353 

 
 rodiče falckrabě Rudolf II. a Anna Korutanská 

 
 připojil: Nové Čechy – Horní Falc 
 
 syn Václav 
 umřel v jednom roce 
  



Anna Svídnická 
 
  1339–1362 

 
  rodiče kníže Jindřich II. Svídnický  
 a uherská princezna Kateřina 
 
  připojil: Horní a Dolní Lužice 
 
  dcera Alžběta 
 česká princezna, vévodkyně rakouská, 
 štýrská, korutanská a kraňská 
  
  syn Václav 

český král 



Alžběta Pomořanská 
 
  1346 - 1393 
 
  rodiče pomořanský vévoda Bogislava V.  
 a Alžběta, dcera polského krále   
 
  dcera Anna Lucemburská (Česká) 
 manželka Richarda II. Plantageneta a anglická královna  
 
  syn Zikmund  
 uherský, římský král, slezský vévoda a lužický, 
 moravský markrabě, český král, lombardský král 
 a římský císař 
  syn Jan  
 braniborský markrabě, vévoda zhořelecký 
  
  dcera Markéta 
 manželka norimberského purkrabího 
 Jana III. z Hohenzollernu 
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Stavitelství 
 

 zakládal kostely a kláštery na našem území i v cizině 
 
 stavěl strážní hrady 
 
 rád svým dílům dával své jméno 
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Nové Město Pražské 
 
 v roce 1348 byla podepsána zakládací listina 
 během několika málo let vzniklo silně opevněné město s 1500 domy, 
     desítkami kostelů a klášterů 
 kdo měl zájem vybudovat si dům, musel se zavázat začít stavět do jednoho 
      měsíce a za 1,5 roku být hotov 
 domy musely být jednopatrové, nezasahovat do ulice a pouze z kamene 
 noví měšťané byli na 12 let osvobozeni od dávek a poplatků 



Katedrála Sv. Víta 
 
 stavba zahájena 21. 11.1344 
  vypracováním plánů a řízením stavby byl pověřen Matyáš z Arrasu 
  na stavbě se podílel také architekt Petr Parléř a jeho synové Jan a Václav 
 katedrála byla dostavěna až v roce 1929 



Karlova Univerzita 
 založena v roce 1348 
 1. univerzita ve střední Evropě 
 aby bylo možno otevřít všechny čtyři v té době zřizované fakulty, byl potřeba 

souhlas papeže 
 fakulty: artistická (filozofická), teologická, právnická a lékařská 
 zpočátku neměla vlastní budovu 
 byla to církevní instituce 



Karlův Most 
 
 Kamenný most, původně zvaný Pražský, teprve od roku 1870 Karlův 

 
 založen za osobní účasti Karla IV. , dne 9.července roku 1357 vedle 
      zbytků starého románského mostu Juditina 
 
  na obou koncích jsou věže. 
 
 stavěl ho Petr Parléř  



Hladová zeď  
 
 v letech 1360-1362 nechal vybudovat Hladovou zeď, 
 stavba posiluje opevnění Menšího Města pražského 
 dosahovala výšky 4 - 4,5 metru při šířce 1,8 metru a 

zpevňovalo ji osm věží.  
 stavbou zajistil nové pracovní příležitosti v době hladomoru  
 



Karlštejn 
 
 10. června 1348 založil panovník hrad Karlštejn 

 
 v kapli sv. Kříže chtěl uložit ostatky svatých a korunovační klenoty 

Rekonstrukce kolem roku 1370 



Karlovy Vary 
 
 kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. výpravu do loketských lesů 

 
 u pramene založit lázně nazvané Horké Lázně 

 
 dne 14. srpna 1370 Karel IV. udělil lázním městská práva 

 



Hrad Radyně 
 
 nazýván Karlskrone 
 založen kolem 1360 
 stavitelem hradu byl nejpravděpodobněji Michal Parléř 
 sledoval a zajišťoval bezpečnost obchodní cesty z Norimberka 
 vykonávat soudní pravomoc nad přímými podanými panovníka 
 měli i pravomoc soudit a popravovat zločince 



Kašperk 
 
 nazýván Karlsberg 
 založen 1356  
 byl vybudován k ochraně zemských hranic s Bavorskem 
                                                   zlatých dolů  
                                                   kašperskohorské větve Zlaté stezky 
 



Montecarlo  
 
 založeno roku 1333 
 
 v toskánské provincii Lucca 
 
 nad vchodem do hradu je erb s českým 

lvem 
 



Hospodářství 
 
 zasadil se o osázení osluněných svahů Prahy a dalších regionů vinicemi 
 
 dovezl a do rybníků osadil nové ryby, známé jako parmy 
 
 podporoval obchod 



Smrt a pohřeb 
 
  po 2. listopadu 1378 při pádu z koně si zlomil krček levé stehenní kosti  
  následný pobyt na lůžku vyvolal zápal plic 
  zemřel 29.11.1378 ve věku 62 let 
 
 
 
 
 
 
  byl mu vystrojen honosný pohřeb 
  dne 11. prosince vyšel smuteční průvod z královského paláce a po kratších    
     ceremoniích se vydal do města 
  následující dny bylo císařovo tělo s korunou na hlavě vystavováno v jednotlivých  
     pražských kostelech 
  15. prosince byla ve Svatovítské katedrále sloužena zádušní mše 
  následující den bylo Karlovo tělo uloženo do hrobky českých králů v chrámu  
    sv. Víta na Pražském hradě 
  při pohřbu byl označen za „otce vlasti“ 



Zásluhy Karla IV.: 
 
 Praha se stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti 

 
 upravil vztah Českého státu k Říši Zlatou bulou roku 1356, která mimo jiné 

stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by 
panovnický rod vymřel 
 

 založil novou státní instituci- země České Koruny 
 

 dochází též k rozšíření území českého státu 
 

 podporoval umění a psaní kronik 
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Zdroje: 
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