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římský císař 

český, římsko-německý, lombardský a burgundský král   

hrabě lucemburský  

markrabě moravský 





ŽIVOT A VLÁDA KARLA IV. 

dětství 

 1316 Praha, pokřtěn Václav 

 syn Elišky Přemyslovny a českého krále Jana 

Lucemburského 

 od 7 let byl vychováván na dvoře francouzského 

krále, svého strýce, přijal jméno Karel 

 studoval na pařížské univerzitě, učil se jazyky 

 spolu s otcem se účastnil několika válečných tažení 

 1333 se vrátil do Čech, otec mu udělil titul markrabě 

moravský 

 

 

 

 



Karel, markrabě moravský 

„…A tak, když jsme byli přišli do Čech, 

nenalezli jsme ani otce, ani matky, ani 

bratra, ani sester, aniž koho známého. Také 

řeč českou jsme úplně zapomněli, ale 

později jsme se jí opět naučili, takže jsme 

mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech... 

Toto království jsme nalezli tak zpustošené, 

že jsme nenašli ani jediného hradu 

svobodného, který by nebyl zastaven se 

všemu královskými statky, takže jsme 

neměli, kde bychom přebývali, leč v 

domech měšťanských jako jiný měšťan. “ 

Karel IV., vlastní životopis 



ŽIVOT A VLÁDA KARLA IV. 

mládí 

 Karel splácí královské dluhy, vykupuje královské 

hrady, opravuje Pražský hrad 

 má opakovaně neshody s otcem Janem 

Lucemburským kvůli jeho nehospodárnosti, 

zadlužování a nedůsledné politice 

 přesto se společně účastní válečných tažení 

 na jednom z nich Jan Lucemburský umírá 

 1347 Karel korunován českým králem – pro 

korunovaci nechal zhotovit novou korunu 



Karel, král český a římský 



ŽIVOT A VLÁDA KARLA IV. 

zralost 

 1348: 

        zakládá Nové Město pražské 

        zřizuje v Praze vysoké učení = univerzitu 

        začíná stavbu Karlštejna 

 1349 Karel korunován říšskoněmeckým králem 

 1355 korunován lombardským králem a římským 
císařem 

 1356 vydává zákon Zlatá bula Karla IV., který platil 
až do zániku říše v roce 1806, mimo jiné 
uzákoňoval výjimečné postavení českého 
království v říši 

 1357 začala stavba kamenného (Karlova) mostu 
 

 

 



Karel IV., římský císař 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Kaja4Gelnhausenkodex.jpg


ŽIVOT A VLÁDA KARLA IV. 

stáří 

 jako římský císař se Karel IV. snažil, aby papež 

nebyl pod vlivem francouzských panovníků 

 získával nová území vojenskou silou, ale i 

výhodnými sňatky svých dětí 

 1376 podnikl poslední cestu – do Francie 

 1378 Praha, v pohřební řeči byl poprvé nazván 

„Otec vlasti“, pochován je v chrámu sv. Víta 



Věnceslav Černý, Smrt Karla IV. v roce 1378 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Smrt_Karla_IV._v_roce_1378.jpg


ŽENY KARLA IV. 
 Karel IV. byl celkem čtyřikrát ženatý, přežila ho pouze poslední manželka 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
  

   
   

   Blanka z Valois                    Anna Falcká                   Anna Svídnická             Alžběta Pomořanská 

            1.                                2.                                   3.                                 4.    

     

    manželkou                   manželkou                    manželkou                  manželkou  
     1323-1348                         1349-1353                          1353-1362                1363-do Karlovy smrti 

 



POTOMCI KARLA IV. 

 Karel IV. měl 13 potomků, někteří zemřeli                      

v dětském věku 

 jeho nástupcem se stal syn Václav                        

(matka Anna Svídnická) 

 po Václavově  smrti vládl jeho nevlastní bratr 

Zikmund (matka Alžběta Pomořanská)  

 

 dcery byly výhodně provdány 
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 Karel IV.- markrabě moravský: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karolus_Moravius.jpg> 

 Karel IV.- klečící před madonou: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-
fragment.jpg> 

 Karel IV.- český a římský král: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karolus_rim.jpg> 

 Karel IV.- římský císař: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaja4Gelnhausenkodex.jpg> 

 Karel IV.- smrt: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-
_Smrt_Karla_IV._v_roce_1378.jpg> 

 Blanka z Valois: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Her_Majesty_Bohemian_queen_Blanche.jpg> 

 Anna Svídnická:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anna_von_Schweidnitz.jpg> 

 Anna Falcká:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anna_von_der_Pfalz.jpg> 

 Alžběta Pomořanská: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eli%C5%A1ka_Pomo%C5%99ansk%C3%A1.jpg> 
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