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KAREL IV.

ČECHY  A „OTEC VLASTI“

KAREL IV.

Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Byl vychován na francouzském královském dvoře. 
Narodil se jako princ Václav, jméno Karel přijal při 

biřmování. V roce 1333 přišel do Čech, kde vládl místo 
svého otce. Už tehdy měl své velké plány a sny o Praze 
jako centru mezinárodního obchodu, kultury a vzdělání.

Svatba E. Přemyslovny a J. Lucembuského Karel IV.KAREL IV.

Za vlády Karla IV. Byla Praha největším městem ve 
střední Evropě.

Vedle Starého Města pražského založil Nové Město s 
kamennými domy pánů, měšťanů, kostely, kláštery a 

náměstími.



 

 

 

 

KAREL IV.

Na místě povodní zničeného Juditina mostu nechal 
vystavět kamenný most mezi oběma břehy řeky Vltavy.

r. 1357
Sochy se na mostě objevily až mnohem později.

 KAREL IV.

Pražský hrad od příchodu do Prahy nechal přestavět na 
palác podle francouzského stylu té doby jako důstojné 

panovnické sídlo.

KAREL IV.

Uvnitř Pražského hradu roku 1344 položil základní kámen 
ke chrámu sv. Víta. Prvním stavitelem byl Matyáš z 

Arrasu, po něm pokračoval Petr Parléř a mnozí další.

KAREL IV.

Poklad chrámu sv. Víta
KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Na rozdíl od řady evropských států nemají symboly české 

samostatnosti a státnosti stálou expozici. Je to na základě 

rozhodnutí Karla IV., který stanovil, že české korunovační 

klenoty mohou být vystavovány jen při výjimečných 

příležitostech a pouze na území Pražského hradu. Také si přál, 

aby byly korunovační klenoty vystavovány pouze při 

korunovaci a ještě v den korunovace do západu Slunce 

uloženy zpět. Klenoty neměly nikdy opustit Prahu a Pražský 

hrad (tento požadavek byl několikrát porušen, klenoty v 

minulosti putovaly na hrad Karlštejn, do Uher a do Vídně). 

Svatováclavská koruna měla být umístěna na lebce svatého 

Václava (tento požadavek se přestal dodržovat už nedlouho po 

smrti Karla IV.) 



 
 

 
 

 

KAREL IV.

Hrad Karlštejn založen roku 1348. Měl sloužit jako 
klenotnice pro uložení královských pokladů, říšských 

korunovačních klenotů a sbírek svatých relikvií.

KAREL IV.

Roku 1348 byla založena Univerzita Karlova – Pražská 
univerzita. V době Karla IV. byla česká umístěním, 
latinská vyučujícím jazykem a mezinárodní svým 

významem. 

KAREL IV.

Založil a nechal postavit:

Hrad Kašperk Hrad Radyně
Horké prameny

Karlovy Vary

Hrádek u Purkarce
Hladová zeď v Praze


