
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 

 

Karel IV. 

 

 

Olomouc, červen 2018 

Vedoucí práce: 

 

 

Leona KOPPOVÁ 

PhDr. Libuše Lipenská 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

2 

Obsah 

1 TRŮN BEZ KRÁLE ...................................................................................................................... 6 

1.1 Následník trůnu ............................................................................................................................6 

2 MLÁDÍ BUDOUCÍHO CÍSAŘE ................................................................................................... 7 

2.1 Neklidné dětství ...........................................................................................................................7 

2.2 Král „cizinec“...............................................................................................................................7 

2.3 Výchova budoucího vladaře ........................................................................................................8 

2.3.1 Francouzský dvůr ....................................................................................................................8 

2.3.2 Vzdělání ...................................................................................................................................8 

2.4 Italská dobrodružství ....................................................................................................................9 

2.4.1 Návrat domů ............................................................................................................................9 

3 VLÁDA ........................................................................................................................................ 10 

3.1 Cesta ke královskému trůnu .......................................................................................................10 

3.1.1 Základ pro rozvoj království ..................................................................................................10 

3.1.2 Bitva u Kresčaku ...................................................................................................................10 

3.1.3 Nový král ...............................................................................................................................11 

3.2 Císař Svaté říše římské ...............................................................................................................12 

3.2.1 Rodinné ztráty a nová česká královna ...................................................................................12 

3.2.2 Získání císařské koruny .........................................................................................................13 

3.2.3 Zlatá bula ...............................................................................................................................13 

3.3 Úspěšný vladař ...........................................................................................................................14 

3.3.1 Dědic trůnu a čtvrtá nevěsta ..................................................................................................14 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

3 

3.4 Karlova diplomacie ....................................................................................................................15 

3.4.1 Vybojované území .................................................................................................................15 

4 KULTURNÍ PŘÍNOS ................................................................................................................... 16 

4.1 Rozkvět Prahy ............................................................................................................................16 

4.1.1 Pražský hrad a Svatovítská katedrála ....................................................................................16 

4.1.2 Univerzita Karlova ................................................................................................................17 

4.1.3 Nové město pražské ...............................................................................................................17 

4.1.4 Karlštejn ................................................................................................................................18 

4.1.5 Karlův most ...........................................................................................................................19 

4.1.6 Hladová zeď ..........................................................................................................................19 

5 POSLEDNÍ CESTA ..................................................................................................................... 20 

5.1 Smrt císaře .................................................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

4 

Abstrakt 

Elišce Přemyslovně a Janovi Lucemburskému se roku 1316 narodil syn Václav. Nikdo zatím netušil, jak 

úspěšný vladař z něho vyroste. Když mu bylo sedm let, musel se na příkaz svého otce přestěhovat 

do Francie, kde se mu dostalo toho nejlepšího vzdělání a získal zde své jméno Karel po svém strýci 

Karlovi IV. Sličném. Poté co přijel zpátky do Čech, začal si uvědomovat, že musí ve své rodné zemi 

nastolit pořádek, jenomže mu v tom bránily rozepře s otcem. Proto po získání české koruny začal konečně 

vládnout podle svých představ.  

Za svůj život se čtyřikrát oženil, nejen pro získání většího území, ale z důvodů nečekané a předčasné 

smrti jeho manželek. Po získání císařské koruny, sepsal svůj dlouho plánovaný nový zákon, který 

postupem času dostal jméno Zlatá bula Karla IV. Jeho třetí manželství mu přineslo následníka trůnu, 

pozdějšího českého a římského krále Václava IV. Svou úspěšnou diplomacií se prosazoval v celé Evropě. 

Nechal vybudovat spoustu hradů a dnes historicky významných míst. Po své poslední cestě do Francie 

jeho život skončil příjezdem do Čech na Pražském hradě v roce 1378. 

 

 

Abstrait 

Elise Přemyslide et Jean de Luxembourg avaient en 1316 un fils Venceslas. Personne ne savait quel 

monarque il va apparaitre. À l´age 7 ans il devait par l´ordre de son père changer de résidence 

en France, ou il prenait la meilleure éducation et il obtenait son nom Charles d´après son oncle Charles 

IV. le Bel.En rentrant en pays Tchèque, il se rendait compte nécessité de règles malgré de contestations 

avec son père. Quand il obtenait la couronne tchèque il commencait à reigner d´après  ses idées.  

Il s´est marié quatre fois pour capter le territoire  d´autant que pour les déces inattendus de ses femmes. 

Quand il devenait l´empereur  il établissait un code la Bulle d´Or de Charles IV.  Son 3e mariage lui 

apportait un succeseur du trône, futur roi tchèque et romain Venceslas IV. Il s´emposait sa diplomatie 

en toute Europe. Il construissait beaucoup de châteaux et de lieux très importants. Après son dernier 

voyage en France sa vie finissait en 1378 au Château de Prague.  
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ÚVOD 

Mým tématem je český a římský král a císař Svaté říše římské Karel IV. Ve své práci jsem popsala jeho 

podrobný život, který ovlivnil dějiny nejen české, ale i evropské. Karel IV. nevedl rytířský život jako jeho 

otec, český král Jan Lucemburský. Neholdoval válečnému řešení problémů a bezvýznamnému zabíjení 

na bitevním poli. Upřednostňoval spíše diplomacii a stal se z něho jeden z nejlepších diplomatů Evropy 

ve své době. 

Mám ráda historii, takže jsem hned od začátku věděla, že se budu ve své závěrečné práci věnovat nějaké 

dějepisné události. Jelikož jsou naše dějiny velmi obsáhlé, měla jsem z čeho vybírat. Problém nastal 

až ve chvíli, kdy jsem se rozhodovala mezi Karlem IV. a Marií Terezií. Oba panovníci vedli zajímavý 

život a hodně ovlivnili vývoj naší země. Ale nakonec u mě vyhrála významná osobnost vrcholného 

středověku. 

Touto prací jsem se chtěla přesvědčit o tom, že byl Karel IV. opravdu tak skvělý král a císař, za jakého 

jsem ho vždy považovala. A měla jsem pravdu, dozvěděla jsem se i spoustu zajímavých informací 

ohledně života králů ve středověku a ráda bych si své poznatky nenechávala jen pro sebe, ale předala je 

i ostatním.  
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Obr. 1: Eliška Přemyslovna Obr. 2: Jan Lucemburský 

Obr. 3: Václav, později Karel IV. 

1 TRŮN BEZ KRÁLE 

1.1 Následník trůnu 

Potom co byl v Olomouci roku 1306 zavražděn král Václav III., vymřeli tak Přemyslovci po meči. 

Velkou roli tedy hrály jeho dvě sestry: Anna, provdaná za korutanského vévodu Jindřicha, a svobodná 

Eliška. Po pár letech, kdy byl Jindřich Korutanský zvolen českým králem, s ním nebylo spokojeno jak 

měšťanstvo, tak šlechta samotná, která ho posadila na trůn. Proto čeští páni a církevní hodnostáři navázali 

jednání s římskoněmeckým králem Jindřichem VII., za účelem provdat přemyslovskou princeznu Elišku 

za jeho jediného syna Jana Lucemburského. Jednání dopadlo úspěšně a roku 1310 se vzali. Narodily 

se jim dvě dcery, starší Markéta (1313) a Jitka (1315). O rok později 14. května 1316 se jim narodil syn, 

pokřtěn Václav. 
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Obr. 4: hrad Kost Obr. 5: hrad Křivoklát 

2 MLÁDÍ BUDOUCÍHO CÍSAŘE 

2.1 Neklidné dětství 

Když v srpnu roku 1316 odjel král Jan na pomoc římskému králi Ludvíkovi, musel teprve tříměsíční 

Václav odjet se svou matkou Eliškou na hrad Křivoklát, v doprovodu jejího ochránce Viléma Zajíce 

z Valdeka, kvůli zajištění bezpečí. Zde prožil malý Václav svou první zimu. Po četných nepokojích, jak 

v království, tak mezi králem a královnou, odjela Eliška i se svými dětmi na hrad Loket. Jakmile to král 

Jan po své příjezdu do Čech zjistil, rozhodl se rázně zakročit. V únoru 1319 přitáhl s vojskem k lokti 

a hrad oblehl. Po krátkém boji byla jeho manželka i s dcerami vykázána do věnného města českých 

královen, Mělníka. Malý Václav byl na Lokti uvězněn až do listopadu téhož roku a svou matku již nikdy 

nespatřil. 

 

            

 

 

2.2 Král „cizinec“ 

V době narození dědice trůnu hrozila králi Janovi a královně Elišce zrada ze strany šlechty v čele 

s Jindřichem z Lipé, chtěli mít větší podíl na moci. Princův otec musel čelit nelehké situaci v nově 

získaném království, protože jeho jazyku ani zvyklostem nerozuměl. Proto většinu svého času pobýval 

mimo Čechy, hlavně v Lucemburku, Itálii a Francii. 
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Obr. 6: Karel IV. Sličný a jeho žena Marie Lucemburská 

2.3 Výchova budoucího vladaře 

2.3.1 Francouzský dvůr 

Na příkaz svého otce byl mladý princ ve svých sedmi letech poslán na výchovu k francouzskému 

královskému dvoru. Tam se mu dostalo mimořádného vzdělání. Brzo po svém příjezdu byl biřmován. 

Jeho kmotrem byl samotný francouzský král a jeho strýc Karel IV. Sličný a Václav přijal podle obyčeje 

jeho jméno. Za manželku mu byla dána králova sestřenice Markéta, zvaná Blanka z Valois. Svatební 

obřad proběhl současně s korunovací Karlovy tety Marie na francouzskou královnu. Ihned po svatbě byl 

však mladý manželský pár rozdělen. Karel zůstal znovu sám, ale nenechal se rozptýlit a užasle obdivoval 

velkolepost francouzského dvorního života. Francouzský král si svého synovce rychle oblíbil a společně 

s manželkou Marií o něj vroucně pečoval. 

 

 

2.3.2 Vzdělání 

Karlovi vychovatelé byli vybírání především z řad kleriků (římskokatoličtí duchovní). Učil se číst a psát 

francouzsky, latinsky a byl vzděláván i v základech scholastické teologie. Po smrti krále Karla IV. 

Sličného nastoupil na francouzský trůn Filip VI. z rodu Valois, nevlastní bratr Karlovi manželky Blanky 

z Valois. Filipa však mladý princ nezajímal, což se projevilo na snížením výdajů na Karlovy potřeby. 

I přesto Karel dál pokračoval ve studiu. Chodil na pařížskou univerzitu a jeho učitelem a dobrým přítelem 

se v té době stal opat Pierre Roger de Rosières, pozdější papež Klement VI. Osvojil si základní znalosti 

sedmera svobodných umění, přinejmenším gramatiky, rétoriky a logistiky. Jeho vzdělání v Paříži bylo 

opravdu všestranné a mimořádné. V porovnání se soudobými panovníky, jeho otce nevyjímaje, se mu 

jako vzdělanci mohl málokterý rovnat. 
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Obr. 7: Karel jako markrabě moravský, Gelnhausenův kodex 

 

2.4 Italská dobrodružství 

Po sedmiletém studiu v Paříži se roku 1330 Karel spolu se svou manželkou Blankou přestěhoval 

do Lucemburska. Odtud byl po roce záhy povolán svým otcem Janem do Itálie, aby mu pomohl hájit 

zájmy dynastie Lucemburků. Zde se hned první dny seznámil s intrikami a nebezpečím italského 

prostředí. Již třetí den po příjezdu bylo Karlově družině podáno ke snídani otrávené jídlo. Karel byl 

naštěstí v té době na mši. Neznámý muž, který byl zastižen u snídaně, na mučení prozradil, že byl vyslán 

na příkaz milánského pána Azza Viscontiho, aby přimíchal Karlově družině do jídla jed. 

Další tři roky kralevic strávil na italských bojištích. Nabyl zkušenosti, které by nezískal pouhým studiem. 

Při bitvě musel čelit situacím, ve kterých mu šlo o život, bojovat bez pomoci ostatních a vést vojsko. Tři 

roky bojů chlapce změnily v muže. V Itálii prokázal svou statečnost i rozhodnost a byl pasován na rytíře. 

2.4.1 Návrat domů 

Roku 1333 vyslal Jan Karla do města Merena v Itálii, kde se setkal s předními českými pány. Ti ho 

přesvědčili, aby odcestoval do Čech, kvůli stálé nepřítomnosti krále Jana. Když se teprve sedmnáctiletý 

princ schopný vládnout, vrátil do království svého otce, nestačil se divit v jakém zpustošeném stavu je. 

Z důvodu zdevastovaného Pražského hradu musel nějakou dobu přebývat v měšťanských domech 

na Starém městě, později mu byl poskytnut purkrabský palác. Jan udělil Karlovi titul markraběte, čímž 

došlo k dvojvládí otce a syna. A právě rozštěpení královské moci vedlo k nepohodám a cesta k otcově 

uznání byla složitá.  
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Obr. 8: bitva u Kresčaku – poslední jízda Jana Lucemburského 

3 VLÁDA 

3.1 Cesta ke královskému trůnu 

3.1.1 Základ pro rozvoj království 

Jan Lucemburský během své vlády připravil vhodné podmínky pro rozkvět Českého království a ulehčil 

tak práci svému synovi. Jeho územní zisky byli značné, úspěchem bylo získání Horního a části Dolního 

Slezska. Dědictvím po jeho otci císaři Jindřichovi VII. připadlo k zemím Koruny české také 

Lucembursko.  

3.1.2 Bitva u Kresčaku 

Když se naplno rozhořela stoletá válka (1337 až 1453) mezi Francií a Anglií, Lucemburkové stáli 

na straně francouzského krále. V 9. roce stoleté války, 26. srpna 1346, se odehrála bitva u Kresčaku, 

ve které byl zabit poslední rytíř středověku, v té době již slepý Jan Lucemburský. Když šlechtici viděli 

padlého krále, vyvedli jeho syna Karla, i přes jeho odpor, pryč z bojiště do bezpečí, aby neztratili oba své 

panovníky.  
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Obr. 9: Svatováclavská koruna 

Obr. 10: Koruna římského krále Karla IV. 

3.1.3 Nový král 

Tři měsíce po osudné bitvě 26. listopadu 1346 se Karel nechal korunovat, kolínským arcibiskupem 

Walramem v Bonnu na římského krále. Korunovace se musela konat v bazilice svatého Cassia 

a Florentina, protože městští vládci Cách, stoupenci císaře Ludvíka, neumožnili tradiční obřad v kostele 

Panny Marie, kde se korunovalo od dob Karla Velikého. Začal u svého jména používat římskou řadovou 

číslovku IV. (čtvrtý). V říši tak proti sobě stáli nově zvolený římský král Karel IV. a dosavadní římský 

císař Ludvík Bavor, který soupeřil s bývalým českým králem Janem. 

Slavnostní korunovace Karla a jeho manželky Blanky z Valois na českého krále a královnu se konala 2. 

září 1347, tradičně v pražském chrámu svatého Víta a poprvé v dějinách ji provedl český arcibiskup 

Arnošt z Pardubic. Pro tuto příležitost nechal Karel vyrobit novou korunu, kterou věnoval svatému 

Václavovi. Koruna se používala jen na korunovaci a různé slavnostní příležitosti. 

 

 

Velký den nadešel až 25. července 1349, kdy byl Karel podruhé korunován na krále Svaté říše římské, 

ale tentokrát se obřad pořádal v Cáchách nad hrobem Karla I. Velikého, zakladatele Svaté říše římské, 

za přítomnosti mnoha předních říšských pánů a šlechticů. Pro tuto příležitost byla zhotovena nová koruna 

římského krále Karla IV.  
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Obr. 11: Blanka z Valois 

1. manželka (1329–1348) 

 

Obr. 12: Anna Falcká 

2. manželka (1349–1353) 

Obr. 13: Anna Svídnická 

3. manželka (1353–1362) 

 

3.2 Císař Svaté říše římské 

3.2.1 Rodinné ztráty a nová česká královna 

Rok po korunovaci, královna Blanka zemřela. Z jejich manželství vzešly pouze dvě dcery, starší Markéta 

a Kateřina, král tedy postrádal mužského potomka, následníka trůnu. Proto si rok na to vzal mladý král 

dvacetiletou Annu Falckou, čímž získal území mezi Norimberkem a Chebem, kterému dal název Česká 

Falc. Po svatbě v Bacharachu roku 1349 následovaly hned dvě korunovace, česká a římská. 

Při listopadové korunovaci na českou královnu byla Anna již v posledních měsících těhotenství. V lednu 

se jim narodil syn, který byl hned po narození zasnouben s o jedenáct let starší Annou Svídnickou. Ten 

se bohužel nedožil ani dvou let a rok po jeho smrti (1353) zemřela i sama královna, jeho matka. Karel tak 

strávil se svou druhou ženou pouze čtyři roky. Během toho v roce 1349 ztratil i svou dceru Markétu, 

manželku uherského krále Ludvíka I. Velikého a sestru Jitku (Bonu), provdanou za francouzského dědice 

trůnu Jana II. Dobrého z Valois. 

Dne 27. května 1353 se konala svatba třicetisedmiletého krále Karla a teprve čtrnáctileté Anny Svídnické, 

která měla být původně manželkou jeho syna. Jednalo se o chytrý diplomatický tah, který upevnil jeho 

pozici a přinesl další území, knížectví svídnické a javorské. O měsíc později 28. července 1353 byla Anna 

korunována na českou královnu.  
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Obr. 14: Karel IV. - císař Svaté říše římské Obr. 15: opis Zlaté buly z Rakouské národní knihovny 

ve Vídni 

3.2.2 Získání císařské koruny 

Cesta k jeho korunovaci na císaře byla plná překážek, i kvůli tomu, že se jeho postoj začal rozcházet 

s názory dřívějšího spojence, papeže Klementa VI., který přispěl k sesazení stávajícího císaře Ludvíka 

a napomohl Karlovi k získání římské královské koruny. Proto Klementova smrt roku 1352 ulehčila jeho 

situaci a začal jednat s novým papežem Inocencem VI., který byl poněkud vstřícnější. Karel mu musel 

slíbit, že se ve svatém městě zdrží jen jeden den. Před Řím přitáhl v doprovodu čtyř tisíc rytířů 2. dubna 

1355. Do Říma pak přijel tajně, aby se mohl procházet po místních památkách. Korunovace proběhla 

ve Svatopetrské bazilice a provedl ji papežský legát kardinál Pierre de Colombiers, třetí den po příjezdu, 

5. dubna 1355. Poprvé v dějinách se stal český panovník římským císařem.  

Při zpáteční cestě do Čech se císař Karel IV. s císařovnou Annou ubytovaly v Pise. Zde však došlo 

k povstání a následně byl podpálen palác, kde přenocovali. Manželé tedy museli zachránit své životy 

útěkem v nočních úborech. Další dny byl odboj potlačen a Karel dal popravit sedm vůdců povstání. 

3.2.3 Zlatá bula 

S nově získaným císařským titulem mohl Karel IV. konečně sepsat nový zákoník, který už dlouho 

plánoval. Všech 30 článků bylo schváleno v roce 1356. Nový zákon vznesl pravidla do volby římského 

krále a upřesnil postavení jeho volitelů, kurfiřtů. Upevnil moc Českého království a umožnil dědičnost 

po ženské linii. Později získal jméno Zlatá bula Karla IV. a stal se základním ústavním zákonem říše 

až do jejího zániku roku 1806, tedy 450 let.  
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Obr. 16: Alžběta Pomořanská 

4. manželka (1363–1378) Obr. 17: Karel IV. s korunou vyrobenou přímo pro něj 

3.3 Úspěšný vladař 

3.3.1 Dědic trůnu a čtvrtá nevěsta 

Anně Svídnické se 26. února 1361 v Norimberku narodil syn Václav. Pro všechny to byla radostná 

událost, protože Karel IV. měl konečně následníka trůnu, budoucího českého a římského krále Václava 

IV. Naneštěstí královna 11. července 1362 zemřela, a i přes ztrátu milované manželky měl Karel novou 

možnost získat výhody z dalšího sňatku. Chtěl odvrátit vznik protilucemburské koalice vedené Rudolfem 

IV. Habsburským a zlepšit vztahy se severními sousedy. Proto si ve svých čtyřiceti sedmi letech vzal 

šestnáctiletou princeznu Alžbětu Pomořanskou, která se od svých předchůdkyň v mnohém lišila. Byla 

silné postavy s kypícím zdravím. Sebevědomá, rázná a cílevědomá po svém otci Bogislavovi V. 

Pomořanském. Legenda praví, že dokonce lámala meče a ohýbala podkovy.  

Svatba se konala 21. května 1363 v Krakově. Po necelém měsíci 18. června 1363 byla Alžběta, 

přezdívána jako Eliška, korunována v Praze, na českou královnu z rukou arcibiskupa Arnošta z Pardubic. 

Ale stalo se to až tři dny poté, co byl teprve dvouletý Václav, syn Karla a Anny Svídnické, korunován 

českým králem. Karel IV. si tím zajistil právo, aby jeho prvorozený syn měl přednost převzít vládu, čímž 

vyloučil možné nároky na trůn ze strany potomků své nové manželky. Pět let po svatbě, 1. listopadu 1368 

byla v Říme královna Alžběta korunována papežem Urbanem V. na římskou císařovnu. 

Karlovi porodila šest dětí, což je o jedno více než měli jeho předchozí tři manželky dohromady. 

Nejznámější byl určitě Zikmund Lucemburský (1368 - 1447), který se stal po svém otci císařem Svaté 

říše římské a jeho mladší sestra Anna Česká (1366 - 1394), pozdější manželka anglického krále Richarda 

II. Plantageneta. 
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Obr. 18: erb zemí Koruny české 

3.4 Karlova diplomacie 

S postupujícím věkem už Karlovi nezbývalo moc času k naplnění svých plánů. Proto ještě před svými 

padesátinami urovnal napjatý vztah se svým mladým a nespolehlivým zetěm Rudolfem IV. 

Habsburským, ale ten náhle poté, ve svých dvaceti šesti letech zemřel a zanechal za sebou jen svou 

bezdětnou manželku Kateřinu, dceru Karla IV. 

Kromě vyřešení sousedských vztahů si Karel přál navrátit papežský úřad zpět do Říma. Měl skvělý plán, 

který se ovšem nezamlouval francouzskému králi, samotnému papežovi. Následné jednání v Avignonu 

mu přineslo velké uznání jeho císařského majestátu. Získal korunu Aretalského království, říšského 

území na jihu Francie. Prestiž korunovace byla o to větší, jelikož naposledy měl korunu vůdce třetí 

křížové výpravy Fridrich I. Barbarossa, o dvě staletí dříve. Své diplomatické úspěchy završil tím, 

že přemluvil papeže Urbana V. k přestěhování z Avignonu zpět do Říma. Takzvané „avignonské zajetí“ 

trvalo již od roku 1309. Pro křesťanský svět to byla veliká událost, když se v roce 1367 papež vrátil 

do „věčného města“.  

3.4.1 Vybojované území 

Svého syna Václava zasnoubil Karel IV. s Johanou Bavorskou, dcerou bavorského vévody Albrechta 

a vnučkou Ludvíka IV. Bavora. Po jednostranném odmítnutí dědické smlouvy braniborským 

markrabětem Otou, Karel IV. vtrhl roku 1371 do Braniborska, aby jej násilně připojil k zemím Koruny 

české. Markrabě Ota se nakonec vzdal a vítězný císař požadoval úplné odevzdání celého území. I přes 

jeho vojenský úspěch, získal Karel Braniborsko, díky jeho rozumné diplomacii. Samozřejmě 

se zaplacením odstupného půl milionu zlatých, zčásti v hotovosti, zbytek v nemovitostech. 
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Obr. 19: Pražský hrad s rozestavěnou katedrálou svatého Víta ve 14. století 

 

4 KULTURNÍ PŘÍNOS 

4.1 Rozkvět Prahy 

Karel IV. se ve druhé polovině 14. století rozhodl z Prahy vybudovat honosné a reprezentativní město 

Svaté říše římské. Zanechal nám za sebou obdivuhodné dědictví, které je dodnes obdivováno zraky 

mnoha lidí. Nechal postavit například Karlův most, Pražský hrad, katedrálu svatého Víta, hrad Karlštejn 

a založil Karlovu univerzitu. Málokoho ale napadne, jak obtížné to museli mýt tehdejší stavitelé 

bez všech dnešních vymožeností a občas i v dost krátkém časovém rozmezí. Obzvlášť když bereme 

v úvahu, do jak zuboženého království, po svém příjezdu do Čech, Karel přijel. Navíc Pražský hrad byl 

v té době prakticky neobyvatelný. Přesto si splnil svůj sen a vybudoval z Prahy centrum českého 

království. 

4.1.1 Pražský hrad a Svatovítská katedrála 

Po vymření Přemyslovců po meči, byl Pražský hrad opuštěn a zanechán v částečně pobořeném stavu. 

Až za vlády Karla IV. se dočkal svého velkého rozvoje. V roce 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic 

a markrabě moravský položil s dlouholetým přítelem Arnoštem z Pardubic a se svým otcem, králem 

Janem Lucemburským, základní kámen katedrály svatého Víta v souvislosti s povýšením pražského 

biskupství na arcibiskupství. Král Karel IV. pozval do Prahy francouzského architekta Matyáše z Arrasu. 

Ten měl za úkol na místě baziliky vybudovat velkolepou gotickou katedrálu s vysokým průčelím. 

Po osmi letech však Matyáš zemřel a jeho nástupcem byl Petr Parléř.  

Vznikl zcela nový hradní gotický palác, trojlodní katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí. 

Nejznámější z nich je Svatováclavská kaple, postavená nad hrobem svatého Václava. Katedrála byla 

dokončena až za prezidenta T. G. Masaryka a pražského arcibiskupa Františka Kordače, při slavnostním 

otevření 28. září 1929. 
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Obr. 20: znak UK - znázorňuje klečícího krále českého a římského, jak podává oběma 

rukama svatému Václavovi složenou základní listinu s visutou pečetí 

 

 

4.1.2 Univerzita Karlova 

Pražská univerzita byla založena nejméně třemi činy. Nejprve se v Praze roku 1347 zřídilo obecné učení, 

díky privilegiu papeže Klementa VI. Rok na to založil Karel IV. nadační listinou ze 7. dubna univerzitu 

se čtyřmi fakultami: lékařskou, právnickou, teologickou a fakultu svobodných umění (filozofickou). 

Zakládání univerzity bylo dokončeno až Eisenašským diplomem ze 14. ledna 1349. 

Vzorem pro uspořádání jejich fakult byly univerzity v Paříži, Bologni a Neapoli. Studium vždy začínalo 

na fakultě svobodných umění („artistické“) a mohlo pokračovat na další ze tří zbylých fakult. Studenti 

i učitelé byli rozděleni do čtyř „národů“: českého, bavorského, polského a saského. 

 

 

 

 

4.1.3 Nové město pražské 

Po založení Karlovy univerzity do Prahy jezdilo mnoho studentů i z cizích zemí, také si tam našli cestu 

poutníci a věřící, neboť Karel shromažďoval v pražských chrámech ostatky svatých z celé Evropy. 

Vzrůstající počet obyvatel Prahy přiměl Karla IV., aby vybudoval nové město. Na jeho území však ležely 

starší osady, které byly později pojaty do novoměstských hradeb. Město založil Karel IV. 8. března 1348 

a Praha se tak svou velikostí prakticky zdvojnásobila. Podle odhadů zde mělo bydlet 50 000 lidí v 5 000 

domech. V roce 1784 se Nové Město stalo součástí nově vzniklého Královského hlavního města Prahy. 

Místo i čas založení byly pravděpodobně mistrem Havlem ze Strahova, byl to hvězdář, matematik 

i královský lékař. Vybral území na pravém břehu řeky Vltavy, podél východní hradby Starého Města 

až k Vyšehradu. 
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Obr. 21: mapa pražských měst z Karlovy doby 

 

Obr. 22: Nákres hradu ze 14. století Obr. 23: Karlštejn nyní 

 

 

4.1.4 Karlštejn 

Základní kámen hradu byl položen v roce 1348 jeho zakladatelem Karlem IV za přítomnosti pražského 

arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který byl spolutvůrcem této mimořádné stavby. Výstavba hradu trvala 

necelých deset let, tedy do roku 1357. Gotický hrad měl původně sloužit k zabezpečení říšských 

korunovačních klenotů, říšského pokladu, listin a relikvií. Ty sem byly přivezeny až na pokyn pozdějšího 

českého krále Václava IV., syna Karla IV. Přečkaly zde dlouhých 200 let od začátku Husitských válek 

až do stavovského povstání, kdy byly převezeny zpět na Pražský hrad. 

Hrad je umístěn na skalní vápencové ostrožně nad hlubokým údolím u řeky Berounky. Je postaven 

v harmonii se svým okolím, kopci i řekou. Skládá se ze čtyř samostatných částí. Postupně bylo budováno 

purkrabství s nutným provozním zázemím a studniční věží, dále císařský palác s kostelem Panny Marie, 

menší věž a na konec dvoupatrová větší věž (která tak později získala své jméno: Velká věž). 
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Obr. 24: Karel IV. při pokládání základového kamene kamenného mostu 

 

4.1.5 Karlův most 

Karlův most je nejstarším stojícím mostem v Praze. Avšak vybudovat most, který by spojoval dva 

Vltavské břehy se nezrodil v hlavě Karla IV. Již dříve ho nechal zbudovat druhý český král Vladislav II. 

a nesl jméno jeho manželky královny Juditi Durynské, která stavbu mostu velmi podporovala. Naneštěstí 

byl tento most v roce 1342 zničen povodní. Karlův most byl po Juditině mostu druhým pražským mostem 

přes řeku Vltavu. Proto se mu až do poloviny 19. století říkalo Kamenný most.  

Karel IV.se stavbou mostu nespěchal a vše si dopředu naplánoval. Nechal si radit od hvězdářů, kteří mu 

doporučili nejvhodnější okamžik pro položení základního kamene. Datum spadalo na 9. července 1357 

po půl šesté hodině ranní. 

Most se během času hodně změnil, jako většina staveb z té doby. Například kamenné barokní sochy 

a sousoší byly přidány až v druhé polovině 17. století. 

 

 

4.1.6 Hladová zeď 

Hladová zeď, někdy nazývána Zubatá, je hradba na pražském Petříně, kterou nechal postavit Karel IV. 

v roce 1360. Hotová byla v roce 1362. Její úlohou bylo zesílit opevnění Menšího města pražského, tedy 

současné Malé Strany a především královského sídla Pražského hradu, proti možnému útoku ze západu 

a jihu. 

Zeď je postavená z kamene opuky, jelikož se zde na Petřínském vrchu opuka těžila. Původně byla 4 – 4,5 

metru vysoká a skoro dva metry široká. Táhla se od Vltavy po Strahov až k Hradčanům. V horní části 

byla opatřena cimbuřím, ochozem, střílnami a osmi věžemi, které sloužily jako pozorovatelny.  
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Obr. 25: Hladová zeď 

 

Obr. 26: erb Lucemburků 

 

Své jméno "Hladová" získala až později, v souvislosti s hladomorem, který vypukl v roce 1361. Podle 

pověsti byla postavena za účelem pomoci chudým.  Karel IV. k ní měl údajně přizvat městskou chudinu 

a zajistit jí obživu. Avšak hradba ve skutečnosti sloužila ke strategickým záměrům, nehledě na to, 

že hladomor vypukl až poté co byla zeď skoro dostavěna. 

 

 

5 POSLEDNÍ CESTA 

S přicházejícím šedesátým rokem začala na císaře Karla IV. doléhat tíha stáří. Po svých dřívějších 

zraněních a onemocnění dnou už se nemohl tolik namáhat. I přesto jeho poslední tři roky přinesly důležitá 

rozhodnutí. Václavovi zajistil římský trůn, i za cenu porušení vlastního říšského řádu. V létě 6. července 

1376 byl jeho nejstarší syn korunován v Cáchách na římského krále, Václava IV. 

5.1 Smrt císaře 

Rok před svou smrtí se Karel IV. spolu se svým synem Václavem IV. vydal do Paříže ke králi Karlovi V. 

Dlouhá a namáhavá cesta byla zároveň jeho rozloučení s místem jeho dospívání, Francií 

a Lucemburskem. Po svém návratu do Čech ještě zavítal do Českých Budějovic, kde jednal s českými 

šlechtici a říšskými knížaty. Svou cestu ukončil Karel IV. v Praze na Pražském hradě, kde zemřel 29. 

listopadu 1378, na zápal plic. V pohřební řeči, kterou pronesl jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova, byl 

poprvé nazván „Otcem vlasti“. 
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Závěr 

Jsem ráda, že jsem si vybrala jako téma Karla IV. Na svou dobu byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, 

což se projevilo hlavně za jeho vlády, kdy patřil k nejmocnějším Evropanům. Svoji moc používal 

rozumně a snažil se vyvarovat zbytečným válkám. Myslím, že mi všichni můžeme být rádi, že někdo 

takový žil, protože významně ovlivnil vývoj českých zemí. Zanechal nám po sobě nemálo historických 

památek. Ani Pražský hrad by nezískal svoji dnešní podobu. Sice si za ta léta prošel nemalými úpravami 

a přestavbami, hlavně za doby Marie Terezie, ale Karel IV. zachránil Hrad z jeho pobořeného stavu 

a položil základový kámen katedrále svatého Víta v jeho areálu. Proto doufám, že na našeho „Otce vlasti“ 

nikdy nezapomeneme. 

Na své práci jsem si dala opravdu záležet a jsem na ni pyšná. Trvalo mi dlouho, než jsem shrnula všechny 

důležité události života Karla IV., ale dalo mi to mnohem jasnější představu o životě králů a císařů 

ve vrcholném středověku.  
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