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KAREL IV. 
 
1. Vylušti zprávu. 

 

             
      
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

(Zvítězil v anketě Největší Čech – 2005.) 

a  b  č   e   ě   é  h   i   í   j  k  l  m  

n  o   p  r  ř   s   š  t   v  y  ý  z  IV. 

 

 

 

2. Zakroužkuj správné dokončení věty. 

 

Karel IV. vládl ve století – 13. x 14. x 15. 

 

Narodil se – v Čechách x Německu x Francii. 

 

Byl vychováván – v Německu x Anglii x Francii. 

 

Uměl číst a psát. x Byl na svou dobu velmi vzdělaný. x Byl negramotný. 

 

Se svým otcem se zúčastňoval – válečných tažení x zámořských plaveb x křižáckých výprav. 

 

Po návratu do Čech našel království – vzkvétající x neexistující x zadlužené a zpustošené. 

 

Byl – pouze císařem x císařem a králem x císařem, králem, hrabětem, markrabětem. 

 

Karel IV. měl – 3 x 2 x 4 manželky. 



 

3. Oba rodiče Karla IV. pocházeli z významných evropských vladařských rodů. 

Doplň, jak se jmenovali, využij nápovědu. 

 

Matkou Karla IV. byla Eliška, poslední z ……………………………………… 

 

Otec Karla IV. se jmenoval Jan ………………………………………………… 

 

 

 

Nápověda: 

           
 

 Přemysl Oráč za knížete povolán                                  Mapa Lucemburska 

 

 

4. Víš, jaké stavby nechal Karel IV. postavit, jaká města založil, jaké školy zřídil? Mnohé 

z nich nesou dnes jeho jméno.  

Doplň do textu chybějící slova. 

 

1344 se začala stavět Katedrála sv.  .................... v Praze. 

 

1348 založil Nové Město …………………………………., Karlovu ……………………………………., začala  

 

také stavba Karl……………… 

 

1357 dal postavit v Praze na Vltavě Karlův …………………. 

 

Založil některá města, třeba Karlovy ……………………. 
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