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MLÁDÍ KARLA IV.
Dne 16. Května 1316 se Jan Lucemburský, král český, konečně dočkal. Poté, co
mu jeho žena Eliška Přemyslovna dvakrát porodila dceru, dostal se na světlo
boží  syn.  Tím se pojistila  dědičnost  českého trůnu a království  alespoň na
chvíli ovládl klid a radost. 
Křest malého králevice proběhl 30. května a jak uvádí Palacký, „stal se velmi
slavným.  Vykonal  jej arcibiskup
mohučský  u přítomnosti
Balduina,  trevírského biskupa,  Jana,
biskupa  pražského,  a Heřmana
Přizrenského,  celého královského dvora i
lidu  nesčíslného. Novorozenci  dáno
bylo  při  křtu  jméno Václav.  Ve  stáří
čtyř  měsíců  se Václavovy  výchovy
ujal  Vilém  Zajíc  z Valdeka.
V  dubnu  1317  složil Jan  správu  země
do  rukou  královny Elišky.  Proti  její
vládě  působila  v Čechách  velmi
silná  opozice,  proto dle  Palackého
„odebrala  se  královna s  dítkami  svými,
Markétou,  Jitkou  a Václavem,  dne  20.
června  na  svůj  hrad loketský,  na  němž
přebývala  několik měsíců.  Králi  se
poté donesly zprávy o spiknutí  královny  s
českými pány, kteří ho chtějí  vyhnat  z
Čech  a  dosadit Václava  na  trůn.
Jan vpadl  na Loket  a královnu  poslal  do
Mělníka. Palacký píše, že  „čtvero  dítek
královských bylo podrženo v Lokti a nejstarší syn Václav chován co nějaký
vězeň s dvěma služkami  v  jakési  komůrce.  Na francouzském dvoře dostal
Václav při biřmování jméno Karel IV., které nosil jeho strýc a poslední král z
rodu Kapetovců.  Krátce poté otec Jan sotva osmiletého Karla oženil.  Karel
vzpomíná, že „dal mi (Karel, král francouzský) za manželku dceru Karla, svého
strýce, jménem Markéta, zvanou Blanka z Valois, která se právě dožívala také
osmi let a byla sestrou budoucího francouzského krále Filipa VI. V Paříži se
Karlovi  dostalo  vysoce  kvalitního  vzdělání,  neboť  se  těšil  nemalé  přízni  u
francouzského krále. „Král mne velice miloval a přikázal mému kaplanovi, aby
mě poněkud vycvičil v písmě…Král nebyl lakomý na peníze a měl dobrou radu
a dvůr jeho se skvěl množstvím shromážděných knížat jak duchovních, tak
světských, líčí v životopise Karel IV. Ve Francii se naučil mluvit francouzsky,
německy, latinsky a italsky a jak sám uvádí, „byli  jsme mocni oněch  jazyků
stejně jednoho jako druhého.
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SPORY S OTCEM
O Karlovi IV.

Karel IV. se narodil 14 května 1316 a zemřel 29 listopadu 1378. Byl to první  
český král který se stal také císařem svaté říše římské, a byl posledním 
Burgundským králem. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky 
vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil 
pěti jazyky.              

Spory s otcem

Stále samostatnější vystupování mladého markraběte Karla se brzy stalo trnem 
v oku jeho otci Janovi i šlechtické obci. Šlechta se začala obávat obnovy 
panovnické moci, o kterou se Karel snažil, a proto sáhla k osvědčenému 
prostředku, zasetí nedůvěry mezi otce a syna. Krále snad popuzovalo, že 
nemohl libovolně kořistit na majetku měst a klášterů, jak bylo doposud jeho 
zvykem. Karla zase popuzovala nedůsledná politika otce vůči císaři a jeho 
nehospodárnost a rostoucí zadlužení. Východiskem z napjatých vztahů s otcem 
se nakonec stala naléhavá prosba Karlova bratra Jana Jindřicha. V únoru roku 
1 336 se Karel chopil poručnické vlády v Tyrolsku. Zajímavostí bylo, že Karel 
zvolil jen malý ozbrojený doprovod, naopak složení jeho zbylého doprovodu 
ukazovalo, že daleko více než na vojenskou činnost byl připraven na činnost 
politickoadministrativní. 



VYSTUPOVÁNÍ PROTI CÍRKVI

V západní Evropě, zejména ve Francii se začala projevovat společenská krize a 
to především růstem zločinnosti, obecnou nejistotou, úpadkem mravů a 
pohoršlivým životem církve. Proticírkevní nálady se brzy začaly šířit i do oblastí 
říše. Závažnosti problému si byl vědom i císař, který vystoupil na říšském sněmu
v březnu 1 359 s vážnou výzvou na adresu církve. Císař církevní hodnostáře 
vyzval, aby učinila přítrž úpadkovému životu v řadách duchovenstva, Karel také 
pohrozil, že potrestá případné provinilce zabavením jejich majetku a příjmů ve 
prospěch knížat. Karel IV. tak jako první vyslovil jeden z požadavků pozdějšího 
reformního hnutí. Papež se proti císaři ohradil a prosil ho, aby nezasahoval do 
církevních poměrů. V říši si mezitím někteří světští panovníci vysvětlili císařovu 
pohrůžku jako pokyn k zabavování církevního majetku, což způsobilo nemalý 
rozruch. Císař proto musel již v říjnu 1359 vydat rozkaz, aby byl tento postup 
pánů zastaven.  

Autor: Martin Matějka



Manželky Karla IV.

 Blanka z Valois

Blanka z Valois byla česká a římskoněmecká královna a moravská markraběnka, byla první manželka
Karla  IV.  Lucemburského.  25.  května  1335  se  manželům  narodilo  první  dítě,  dcera  Markéta,
pojmenovaná po matce (dříve  se  Blanka z Valois  jmenovala Markéta).  V roce 1337 se  jí  narodilo
druhé dítě, Kateřina. 2. září 1347 byla v Praze korunována českou královnou. 1. srpna 1348 Blanka
zemřela po krátké nemoci ve věku necelých 32 let. Po Blance Karlovi zůstaly alespoň dvě dcery, syna
ovšem neměl, a tak se brzy oženil s Annou Falckou. 

Anna Falcká

Anna byla česká a římská královna. Byla druhou manželkou Karla IV. Lucemburského. Anna Falcká
byla s Karlem oddána 4. nebo 11. března 1349 ve městě Bacharachu na Rýně. 1. Listopadu 1349 byla
(v sedmém měsíci těhotenství) slavnostně korunována českou královnou ve Svatovítském chrámu.
17. ledna 1350 se Anně v Praze narodil vytoužený syn Václav, který ale ve věku 2 let 28. prosince
1351 zemřel. 13 měsíců nato, 2. února 1353, zemřela v Praze i Anna Falcká ve věku 23 let. Spadla
z koně a zlomila si vaz. Po Annině smrti, se Karel oženil s dědičkou Annou Svídnickou, s níž původně
plánoval oženit právě svého syna Václava.

Anna Svídnická

Anna  Svídnická  byla  česká  a  římská  královna  a  římská  císařovna,  byla  třetí  manželka  Karla  IV.
Lucemburského. V roce 1358 Anna porodila dceru Alžbětu a o 3 roky později, 26. února 1361, na
císařském hradě v Norimberku Václava, který se stal králem jako Václav IV. Karel se tak konečně
dočkal syna a dědice. Při porodu třetího dítěte 11. června 1362 Anna Svídnická zemřela a s  ní i její
bezejmenný potomek. Karel IV. se o rok později, v květnu 1363 oženil s Alžbětou Pomořanskou.

Alžběta Pomořanská

Alžběta Pomořanská byla česká královna a římská císařovna. Byla čtvrtou a poslední manželkou
Karla IV. Lucemburského. Alžběta porodila 6 dětí, z toho 4 syny. V roce 1366 se narodila dcera
Anna  pozdější  anglická  královna,  14.  února  1368  se  v Norimberku  narodil  syn  Zikmund.  Na
Pražském hradě se v červnu 1370 narodil syn Jan. A 13. března 1372 se narodil další syn Karel.
V roce 1373 Alžběta porodila dceru Markétu. V srpnu 1377 se narodil poslední syn Jindřich, rok
před smrtí Karla IV.

Autorka: Ivana Beránková



Karel IV. a jeho synové

  
 Karel IV. (1316 – 1378) měl tři syny, ale jeden zemřel, když mu nebyly ani 2 roky. Jmenoval
se Václav, ale ne ten, kterého známe z českých dějin. Byl to syn Anny Falcké, která zemřela 
rok po smrti svého syna Václava. Pak měl syna Václava IV. (1361 – 1419). Karel IV. měl 
Václava IV. s Alžbětou Svídnickou. Již od malička se musel věnovat královským 
povinnostem. Takže si nemohl skoro hrát. V dospělosti hlavně pil víno a lovil divokou zvěř se
svými přáteli a loveckou družinou. 
U poddaných nebyl oblíben jako kdysi jeho otec. Václav měl ženu Johanu Bavorskou. Johana 
zemřela na Karlštejně, když ráno hledala nočník, napadl jí lovecký pes a kousl jí do krční 
tepny, na tato zranění vykrvácela. Na její pohřeb ale Václav IV. nepřišel, buď by se tam 
zhroutil na zem smutkem, nebo mu byla lhostejná. Václav zemřel bez potomků, tak se vlády 
ujal jeho nevlastní bratr Zikmund Lucemburský. 
 Karel IV. měl Zikmunda (1368 – 1437) s Alžbětou Pomořanskou, která prý lámala kov a 
meče, brnění a podkovy. Zikmund byl vzdělaný člověk, uměl číst a psát, což v té době 
neuměli všichni. Uměl plynně sedmi jazyky. Měl ženu Barboru Cellskou. Barbora se zabývala
alchymií. Barbora se často věnovala i dvořanům, Zikmund ji na 2 roky vyhnal pro nevěru. 
Pak se usmířili. Barbora v Mělnickém zámku vynalezla napodobeninu stříbra. Porodila dceru 
Alžbětu. Aby udržel v zemi mír a klid, nechal Zikmund upálit Jana Husa v Kostnici za to, že 
kritizoval církev, že je moc bohatá a byl označen za kacíře. Zikmund a Barbora byli 
prohlášeni za nejkrásnější pár v Evropě, i když mezi nimi byl věkový rozdíl. Zikmundovi bylo
40 a Barboře 18 let, když se brali. Zikmund zemřel bez mužského, následovníka, tak rod 
Lucemburků vymřel po meči.

  

Václav IV.                     Zikmund Lucemburský

                  Použitá literatura:
Děsné české dějiny – krutí vládci a jejich povedené manželky
Napsal: Martin Pitro

Čeští panovníci byli taky jenom lidi
Napsal: Martina Drijverová

Autor: Matyáš Häusler 



              Karel  IV. císař římský

       Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29.listopadu 1378, 

Praha) byl jedenáctý český král, jako Karel I. vládnoucí od 

července 1346 až do listopadu 1378; jako Karel IV. 

byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař 

římský od roku 1355. Byl takéitalský (lombardský) král od 

1355, burgundský (arelatský) král od 1365, moravský 

markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburskýhrabě 1346 až 

1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.

Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše 

římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. 

Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše 

římské.

     Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Karel byl 

původně pokřtěn jako Václav, jménoKarel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po 

svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější 

panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti 

jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám 

jako Koruna česká. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté 

buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah 

českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.

Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, 

výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes 

řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné 

územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

Autor :   Jakub Hlaváček
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KAREL IV.(*14.5.1316+29.11.1378).

Karel IV. byl jedenáctý český král, jako Karel
II. Byl to první český král, který se stal také 
císařem Svaté říše Římské. Byl posledním 
korunovaným burgudským králem. Stal se 
tak osobním vládcem všech království Svaté
říše římské. Karel byl původně pokřtěn jako 
Václav, jméno Karel přijal při biřmování 
během své výchovy ve Francii po svém 
strýci a kmotrovy Karlu IV. Karel byl syn 
Přemyslovny Elišky a Jana Lucemburka.



Úmrtí císaře a krále 
Karel IV. nebyl již nikdy zcela zdráv. Vážné zranění z turnaje se muselo odrazit na jeho 
držení těla, patrné jistě byly i jizvy v jeho obličeji. V květnu roku 1371 pak císař vážně 
onemocněl. Zotavoval se tehdy na Karlštejně. Lékaři si prý nevěděli rady a připravovali se už
na nejhorší. Zachovaly se nám zprávy kronikářů, které líčí prosebnou pouť jeho čtvrté 
manželky Alžběty Pomořanské k hrobu sv. Zikmunda. Její modlitby však – zdá se – byly 
vyslyšeny a Karel IV. se náhle uzdravil. O jaký typ nemoci se tehdy jednalo, není možné 
nikde vyčíst – a při chabé úrovni tehdejší medicíny to možná ani známo nebylo. Jisté je, že 
celý život trpěl dnou. 
Osudné pro Karla bylo, že si na podzim roku 1378 zlomil krček levé stehenní kosti. To 
spolehlivě prokázala antropologická studie profesora Emanuela Vlčka. K tomuto typickému 
úrazu stáří mohl přijít při pádu z koně, ale třeba i při běžném zaškobrtnutí na schodech. 
Zlomenina donutila panovníka, aby ulehl na lůžko. S nepříjemnou zlomeninou krčku stehenní
kosti si totiž středověcí lékaři nevěděli rady. Císařův organismus byl již zesláblý a 
opotřebovaný stářím. Přibližně po třech týdnech pak panovník náhle zesnul. Opět se 
vytvořily četné báchorky o travičství. Karel IV. však zemřel na zápal plic, typické komplikaci, 
která nastává při tomto úrazu. Smrt ho dohnala 29. listopadu 1378 v Praze v jeho 
dvaašedesáti letech. 

Autor: Sofie Bellarabi



VERONIKA VÁLKOVÁ PÍŠE O KARLU IV.

Četla jsem knihu od Veroniky Válkové Karel IV. – příběh českého krále. Jde tam vlastně o to, že Bára je
12tiletá holka, kterou rodiče přestěhovali do starého domu po paní Karasové. A na půdě najde kouzelný
atlas, který přenáší do minulosti. Na své první velké výpravě se setkává právě s Karlem IV. v době, kdy
mu bylo 14 a žil na francouzském dvoře v Paříži. 

Těším se, že brzy má vyjít další knížka od této mé oblíbené autorky. Bude se jmenovat “Nové setkání  
s Karlem IV.”. Děj je takovýto. Pro Báru od té doby uběhlo několik týdnů, ale pro Karla 20 let. Již je
králem a brzy se chce stát císařem. Ale pořád miluje turnaje. Kvůli tomu se na něj zlobí i papež, protože
při turnajích jde o život, jenže Karel si jako dvojnásobný král nesmí hazardovat se životem! Možná tušíte,
kdo je  pážetem tohohle  rytíře  Karla?  Samozřejmě Bára,  která  přeci  nic  nikomu nevyzradí.  Jenže na
jednom turnaji se stane něco strašlivého….. Bára tuší že kočka Barča, kterou spolu s domem koupili má 
s atlasem cosi společného! Ale neví co. 



   

Autor: Hana Špeciánová



Rubrika: Zaqjímavosti

Karel IV pokrokový panovník

Jistě všichni znáte panovníka Karla 
IV. Udělal mnoho prospěšných věcí 
pro českou vlast. Za jeho vlády vše 
vzkvétalo, nechal postavit např: Karlův
most,(zvětšil) chrám svatého Víta, atd. 
a to vše i přestože nevládl pouze 
českému království. 

Zajímavostí je, že když Karel IV 
přišel Pražský hrad, ten byl 
neobyvatelný. Musel jej celý 
zrekonstruovat. Na pražském hradě 
tedy obnovil královský palác.

Karel IV si zvolil za hlavní město 
Prahu. A hlavním městem říše zůstala 
Praha i poté, co se Král Karel stal 
římskoněmeckým králem a později 
císařem, takže se stala rovněž 

metropolí Svaté říše římské.

Rok 1348 se zdá být nejsilnějším rokem v Karlově snažení. Například: 

8.března 1348 začal zakládat Nové Město pražské ( jehož centrum je 
nynější Karlovo náměstí). Založením Nového Města se Praha stala skutečným 
velkoměstem a jedním z největších měst Evropy, sídelním městem a centrem 
českého království.

7. dubna 1348 založil král Karel Pražské vysoké učení- Praha se stala 
evropským centrem vzdělanosti, tedy první universitou ve střední Evropě!!!! 
Praha, město doposud bez většího významu, získává tímto svou výsostnou 
pozici. V dalších dvou listinách, přijatých také 7. dubna 1348, se poprvé 
vyskytuje pojem země Koruny české a Karel v nich začleňuje z titulu římského 
krále slezská vévodství, město Vratislav a další državy do trvalého svazku 
s českými zeměmi. Tyto dvě listiny se staly v podstatě novými ústavními 
zákony zemí Koruny české.

Autoři: David Mikšovský a Filip Junas

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
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Na příkaz Karla byla pak dne 10. června zahájena výstavba 
hradu Karlštejn, který se měl stát nedobytnou pevností střežící říšské a české 
korunovační klenoty.

30. dubna 1344 bylo bulou Romanus Pontifex Klementa VI. pražské 
biskupství slavnostně povýšeno na arcibiskupství a tím osvobodil českou církev 
od německého diktátu. Prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic. 

Dále se zasloužil o rozvoj českého vinařství. Roku 1333 nechal přivézt z 
Burgundska kvalitní odrůdy vinné révy a rozdal je vinařům. 16.února 1358 
vydal privilegium a majestát na vysazení vinic ve třech mílích okolo Prahy, to je
v okruhu asi 20 kilometrů. Majitelé pozemků v této oblasti měli začít s výsadbou
do 14 dní, nebo je měli pronajmout pěstitelům vína. Zpočátku měli nárok na 
desetiletou daňovou úlevu. Český král dostával z každé vinice půl džberu vína. 
Také se začalo s pálením alkoholu, pálilo se víno, pivo, obilné a sladové zápary.

Karel IV. nezapomněl ani na rybníkářství. Podporoval zakládání rybníků i
chov kaprů. Zavedl také chov dosud neznámé ryby, vousaté parmy.

Dbal o bezpečnost zemských silnic. Ty byly budovány rozšiřováním 
původních zemských stezek. Silniční síť vybudovaná za jeho vlády zůstala bez 
podstatnějších změn až do nástupu Habsburků na český trůn. Na ochranu proti 
různým pobertům dal Karel IV. vykácet stromy z okolí silnic na vzdálenost co 
by kamenem dohodil.

Autoři: David Mikšovský a Filip Junas

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_z_Pardubic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BEsk%C3%A1_bula
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn
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Karel
IV. se snažil,
aby
mezinárodní
obchod vedl
přes české
země. Proto
navrhl
vybudovat přes
3000 kilometrů
dlouhou,
převážně vodní
tepnu, jež měla
spojovat Černé a Severní moře přes Dunaj, dunajsko-vltavský průplav a 
splavněnou Vltavu a Labe. Protože tato cesta měla procházet přes Prahu, dal tu 
zřídit loděnice a stavět říční obchodní lodě.

Z doby Karla IV. pochází gravitační vodovod, první svého druhu ve 
střední Evropě. Zásoboval Pražský hrad a fungoval na principu samospádu. 
Dodával asi půl litru vody za vteřinu. Ústil do dřevěné kašny blízko královského
paláce, odkud se voda odnášela v putnách.

Protože nebyla pro lid práce a proto, aby také město opevnil, v době 
hladomoru nechal postavit tzv. Hladovou zeď na Petříně a to během let 1360–
1362

Nechal postavit novou královskou hrobku do ní převézt ostatky českých 
králů, Starý Juditin most nahradil kamenný a mnohé další ... král a císař Karel 
IV uvedl v platnost mnoho patentů, dekretů, smluv a dohod, postavil a provedl  
mnoho významných staveb a  skutků, ale na to by jeden časopis nestačil..

Autoři: David Mikšovský a Filip Junas

https://cs.wikipedia.org/wiki/1362
https://cs.wikipedia.org/wiki/1360


České korunovační klenoty

České  korunovační  klenoty jsou  souborem  předmětů  ze  sbírky  Svatovítského  pokladu a
sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci.

Souprava zahrnuje  Svatováclavskou korunu,  královské žezlo,  královské jablko, dále kožená
pouzdra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu a korunovační plášť s hermelínovými
doplňky.  Svatováclavskou korunu nechal v letech  1345 až  1346 zhotovit  Karel IV. ke své
korunovaci českým králem, což ji dělá čtvrtou nejstarší v Evropě.

Korunovační  klenoty jsou  národní kulturní památkou, za niž byly prohlášeny v roce  1962
na druhém místě po Pražském hradě. 

Korunovační  klenoty  jsou  trvale  uloženy  v těžko  přístupné  Korunní  komoře  nad  jižním
vchodem do chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Vstupní dveře, které se nacházejí v kapli sv.
   Václava,  jsou  opatřeny  sedmi  zámky.  Klíče  k těmto  zámkům  mají  v držení  prezident
republiky,  předseda  vlády,  arcibiskup  pražský,  předseda  Poslanecké  sněmovny,  předseda
Senátu, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a primátorka hlavního města Prahy.
Zámky jsou odemykány pouze při  zvláštních příležitostech,  kdy jsou korunovační klenoty
vystaveny veřejnosti.

Do komory se vstupuje po úzkém točitém schodišti. Komora je vybavena trezorovou skříní
na uložení klenotů, dubovým stolem a osmi židlemi. Skříň se odemyká stejnými klíči jako
vstupní dveře.

Popis jednotlivých předmětů

Svatováclavská koruna

Svatováclavská koruna má podobu zlaté čelenky, složené ze čtyř dílů. Každý z těchto dílů má
na vrcholu velkou lilii. Čelenka je zhotovena ze zlata o ryzosti 22 karátů.

Koruna je osazena 96 drahými kameny a  perlami, z nichž nejvzácnější je červený kámen,
zřejmě  rubelit. Celkem bylo použito 19  safírů, 30  smaragdů, 44  spinelů, 1  rubín, 1  rubelit
(donedávna považovaný za rubín), 1 akvamarín a 20 perel. Do křížku na vrcholu byl údajně
vložen trn z koruny  Ježíše Krista, který Karlu IV. daroval francouzský král Jan II. Dobrý.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%ADtsk%C3%BD_poklad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akvamar%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rubelit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spinel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saf%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rubelit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1t_(ryzost)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Probo%C5%A1t_Metropolitn%C3%AD_kapituly_u_sv._V%C3%ADta_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup_pra%C5%BEsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_v_katedr%C3%A1le_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_v_katedr%C3%A1le_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1346
https://cs.wikipedia.org/wiki/1345
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermel%C3%ADn_(ko%C5%BEe%C5%A1ina)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Korunova%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1%C5%A1%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_jablko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDezlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l
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Koruna váží 2358,04 gramů, lilie dosahují výšky 19 centimetrů, průměr čelenky je 19 až 21
centimetrů.

Královské žezlo

Žezlo vytvořil  augsburský  zlatník  Hans  Haller roku  1533  pro  krále  Ferdinanda  I.
Habsburského. Je zhotoveno z osmnáctikarátového zlata. Má délku 67 cm a váží 1013 g.

Královské jablko

Královské jablko bylo vytvořeno roku 1527 pro krále Ferdinanda I. Habsburského. Je rovněž
zhotoveno z osmnáctikarátového zlata. Váží 780 g. Jablko je na kříži a na obroučce osazeno
celkem 8 safíry, 6 spinely a 31 perlami. 

Korunovační plášť
Korunovační  plášť byl  zhotoven původně pro korunovaci  Ferdinanda II. na českého krále
roku 1617 a následně používán k českým korunovacím až do roku 1836, kdy se uskutečnila
poslední korunovace rakouského císaře Ferdinanda I. Jako první žena do něj byla roku 1743
oblečena  při  své  královské  korunovaci  Marie  Terezie,  jinak  manželky  habsburských
panovníků byly korunovány na české královny v luxusních šatech podle dobové módy. Plášť
je  zhotoven  z drahocenného  hedvábného materiálu  červené  barvy  zvaného  zlatohlav  a  je
lemován hermelínem (kožešinou z hranostaje). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lasice_hranostaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermel%C3%ADn_(ko%C5%BEe%C5%A1ina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hedv%C3%A1b%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1743
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1836
https://cs.wikipedia.org/wiki/1617
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spinel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saf%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_jablko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Haller&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDezlo


Kožená pouzdra
Nejstarší je kožené pouzdro na korunu, které nechal Karel IV. zhotovit v roce 1347. Pouzdro
má téměř kulovitý tvar, horní a dolní díl jsou bohatě zdobeny. Na pouzdru jsou 4 znaky. Dva
jsou na vrchní části: říšská orlice a český lev, na spodní části je rodový erb Arnošta z     Pardubic
a znak arcibiskupství pražského. 

O  vystavení  korunovačních  klenotů  rozhoduje  prezident  republiky.  Výstavy  se  mohou
uskutečňovat  pouze na území  Pražského hradu.  K vystavování  klenotů  se používá vitrína,
která byla  speciálně  pro tento účel  zhotovena v roce 1929 podle návrhu architekta  Josefa
Gočára.

Autor : Václav Zelený

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Go%C4%8D%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Go%C4%8D%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupstv%C3%AD_pra%C5%BEsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_z_Pardubic


Prašná brána

Něco málo z historie Prašné brány

Brána vznikla z projektu stavitelů Václava a později Matěje Rejska. Základní  kámen brány
byl  položen  již  roku  1475.  Druhý  ze  zmíněných  stavitelů  se  kromě  jiného  zasloužil  o
překrásnou sochařskou výzdobu, která neunikne oku každého z nás. Zajímavostí je, že stavba
započala v hloubce neuvěřitelných devíti metrů pod úrovní dnešního terénu, v té době tedy na
samém dně hradebního příkopu. K průjezdu branou sloužil také hradební most, který však
v důsledku  zasypání  příkopu  zcela  zmizel.  Od doby,  co  královská  rezidence  přesídlila  ze
Starého města zpátky na Pražský hrad, zůstala brána od roku 1488 nedokončena.

Stavební práce pokračují

Po  několika  letech,  přesněji  v roce  1592,  byly  stavební  práce  opět  obnoveny.  Na  stavbu
dohlížel tehdejší pražský primátor. V tomto období získala brána zcela nový vchod, namísto
vstupu z pavlače, dále také nové točité schodiště, které je dodnes plně používáno. Název Nová
byl původní název, pod kterým byla brána známá. Své nynější jméno získala až v osmnáctém
století a to díky tomu, že sloužila jako sklad střelného prachu.

Zajímavosti  
Prašná brána je vysoká 65 metrů, vyhlídkový ochoz, ze kterého turisté pohlížejí na Prahu, se
nachází ve výšce 44 metrů a dochovalé točité schodiště má 186 kamenných schodů. Původně
byla založena na dně ochranného příkopu a název Prašná získala díky střelnému prachu, který
se v bráně skladoval. Kromě soch panovníků a znaků královských měst jsou ve zdech brány
zachyceny  také  lehce  erotické  motivy,  které  si  můžete  prohlédnout  ve  zdi,  sousedící
s Obecním domem.  Dále  si  v této  stěně  můžete  prohlédnout  menší  výklenek,  sloužící  ve
středověku jako prevét (historický záchod).

Autor : Tomáš Bartoň

http://www.praguecityline.cz/pamatky/obecni-dum


Karlštejn

Karlštejn , v obrozenecké době nazýván také Karlův Týn, je 
středověký hrad, nacházející se v katastrálním území Budňany v 
městysi Karlštejn v okrese Beroun, asi 30 km jihozápadně od Prahy, 
uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras. Základní kámen byl 
položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.

Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských 
korunovačních klenotů a svatých ostatků, ty zde však spolu s českými 
korunovačními klenoty nalezly umístění až postupem času; Karlštejn 
byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s 
jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení 
klenotů.] V současnosti je hrad významnou národní kulturní 
památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Výzdoba 
kaple sv. Kříže ve Velké věži je ukázkou vyspělého gotického malířství.



Hrad je přístupný veřejnosti, je ve vlastnictví České republiky a jeho 
správu zajišťuje Národní památkový ústav.

Autorka: Viki Křížková



Karel IV. 
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 Co víš? 
_____________________________________________________________________________________ 

Karel IV. 
 

 

Stavby za doby Karla IV. 

 

Novoměstská radnice 

 

Novoměstská radnice patří k nejvýznamnějším  

gotických stavbám, které byly postaveny za doby  

Karla IV. 

Přání panovníka bylo, aby se Karlovo náměstí, stalo 

nejen významným obchodním střediskem, ale 

i důstojným protějškem náměstí Staroměstského. 

 

 

 

                                                                                                    To byl také důvod, proč Novoměstská radnice 

                                                                                                    měla vynikat výstavností. 

                                                                                                    Gotická budova radnice se nachází na rohu  

                                                                                                    Vodičkovy ulice a severního průčelí Karlova  

                                                                                                    náměstí na Praze 2.  

 

Novoměstskou radnici tvoří několik budov. Jejich  

stavba probíhala postupně, po etapách. 

Nejstarší část stavby je východní křídlo. Jeho výstavba 

probíhala v letech 1377 – 1398. Po roce 1411 bylo 

pod vedením Martina Frička a mistra Kříže stavěno  

křídlo jižní s průčelím na Karlovo náměstí. 

 

Autor: Jirka Báša     

  



 14.století n.l. a stavba Katedrály sv.Víta

Císař a král Karel IV. po sobě zanechal neuvěřitelnou stopu v podobě úžasných staveb jako je 
Karlštejn, Karlův most, chrám sv. Víta, výstavba Nového Města pražského a dalších.

Nebylo ale druhého stavebního díla, kterému by Karel IV. v noval tak velikou pé i a pozornost,ě č
jako pražské katedrále. Už v roce 1341 ustanovil Karl v otec Jan Lucemburský nadání na stavbuů
nového kostela a na z ízení nových náhrobk  sv. Václava a sv. Vojt cha. Když pak 21. listopaduř ů ě
roku  1344  Arnošt  z  Pardubic  byl  vysv cen  na  arcibiskupa  a  p ijal  pallium,  odznakě ř
arcibiskupského d stojenství,  podle kroniky  Beneše Krabice z  Weitmileů  „potom nový pražský
arcibiskup, eský král Jan a jeho dva synové Karel a Jan a veliké množství prelát  a urozenýchč ů
vyšli z Pražského kostela a p išli na místo vykopané a p ipravené pro základy. Do tohoto výkopuř ř
vstoupili  ty i, totiž arcibiskup, král  a dva jeho synové, sestoupili  na dno a položili  s úctou ač ř
zbožností,  jaká náleží,  první  kámen pro stavbu nového kostela. Kone n  vystoupili  z výkopuč ě
radující  se,  p i emž sbor  zpíval  s  jásotem Te  Deum laudamus.  Tamtéž  eský  král  Jan  seř č č
souhlasem svých e ených syn  dal a daroval pro v né asy desetinu všech výnos  z urburyř č ů ěč č ů
Kutné  Hory,  která  m la  být  vynaložena  na  stavbu  Pražského  kostela“ě .  Slavnostní  položení
základního kamene chóru nové katedrály za ú asti krále Jana Lucemburského a jeho syn  Karlač ů
a Jana je zmín no i v pam tní desce umíst né p vodn  na pilí i v že, dnes na fasád  Zlatéě ě ě ů ě ř ě ě
brány.

P i svatovítském chrámu založil Karel sbor mansioná  (ř řů dřívější označení člena pěveckého sboru

většího chrámu). Svým ustanovením ur il, že v chrámu sv. Víta má být uložena královská korunač
a zde byl také po svém p evezení do Prahy uschován íšský poklad. K roku 1353 zapsal kronikář ř ř
František Pražský, že „v téže dob  na ídil pan král postavit v Pražském kostele ty i oltá e aě ř č ř ř
jeden z nich dal zasv tit k poct  svatého Mikuláše“. Podle Beneše Krabice dal sám císa  zhotovitě ě ř
mozaiku na jižní brán  katedrály. Na císa v p íkaz byly ze starých hrob  p eneseny poz statkyě řů ř ů ř ů
dávných eských knížat a král  a byly znovu poh beny v novém chóru katedrály. Na p íkaz císa eč ů ř ř ř
byl zhotoven náhrobek krále P emysla Otakara I., za který bylo zaplaceno mistru Petrovi v roceř
1377.

Na svatovítskou katedrálu pamatoval Karel IV. po etnými dary relikvií. Velmi dbal o hrob svatéhoč
Václava. K roku 1358 Beneš Krabice zaznamenal, že „pan císa , maje zvláštní zbožnou úctu kř
svatému Václavovi  svému hlavnímu ochránci  a pomocníku, obložil  hlavu tohoto sv tce ryzímě
zlatem, zhotovil  mu náhrobek z ryzího zlata, vyzdobil  ho nejdražšími drahokamy a vybranými
kameny a tak ho okrášlil, že se takový náhrobek nenajde na celém sv t “ě ě . Za p ítomnosti císa eř ř
vysv til pražský arcibiskup Jan O ko z Vlašimi v pražské katedrále kapli svatováclavskou. K rokuě č
1372  zaznamenal  Beneš  Krabice,  že  císa  po  návratu  do  Prahyř „dal  vyzdobit  kapli  svatého
Václava v Pražském, kostele malbami, zlatem, drahokamy a vzácnými kameny k poct  Boha aě
svatého mu edníka Václava, svého ochránce a pomocníka“č . Hrob svatého Zikmunda v pražské
katedrále dal císa  v roce 1368ř „podivuhodn  ozdobit zlatem a st íbrem“ě ř .

Ješt  p ed smrtí Karlovou dosp la výstavba katedrály do úrovn  triforia. Jen ty i oddíly na jehoě ř ě ě č ř
jižní podélné stran  byly patrn  dokon eny až po císa ov  smrti v letech 1379-1380. V nápisuě ě č ř ě
nad bustou císa e Karla IV. osazenou v triforiu po boku chrámové osy jsou vzpomenuty císa ovyř ř
zásluhy o katedrálu. Karel od samého po átku dbal i o to, aby vedení stavby bylo v dobrýchč
rukou. Podle nápisu v triforiu nad bustou prvního mistra svatovítské huti Matyáše z Arrasu, byl to
práv  Karel, jenž Matyáše odvedl z Avignonu na toto dílo. Stejn  tak po Matyášov  smrti povolalě ě ě



Karel IV. k vedení stavby svatovítské katedrály Petra Parlé e.Tato Karlova volba byla mimo ádnř ř ě
š astná, protože v ele stavby stanul geniální architekt a patrn  i socha . Na výstavb  katedrályť č ě ř ě
se významn  podíleli i dva Karlovi sou asníci - pražští arcibiskupové Arnošt z Pardubic a Janě č
O ko z Vlašimi. Karel sám nepochybn  po celou dobu svého života na stavbu katedrály myslel ač ě
unikátní ideový koncept tohoto díla je s ním bytostn  spjat. Pražská katedrála tak byla budovánaě
jako  metropolitní  chrám,  jako  místo  uložení  poz statk  zemských  patron  sv.  Víta,  Václava,ů ů ů
Zikmunda a Vojt cha, jako kostel korunova ní a také jako poh ebišt  eských knížat a král .ě č ř ě č ů

Nedostavěná katedrála (západní pohled) z roku 1836

Pro zajímavost:

Po velkém požáru Hradu a Malé Strany v roce 1541, který zničil mnoho staveb, byla během 

následujících oprav v letech 1556–1561 postavena západní Wohlmutova kruchta, uzavírající 

nedostavěnou katedrálu. Z roku 1770 pochází měděná barokní helmice věže, kde jsou také 
zavěšeny zvony.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bonif%C3%A1c_Wohlmut
https://cs.wikipedia.org/wiki/1770


Západní část lodi a průčelí se dvěma osmdesátimetrovými věžemi, byla přistavěna v letech 

1873–1929 podle projektu Josefa Krannera a Josefa Mockera. Po jeho smrti (1899) převzal 

vedení Kamil Hilbert. V září 1929, za účasti prezidenta T. G. Masaryka a arcibiskupa Františka 
Kordače (jak je uvedeno nad klenbou triumfálního oblouku chóru dómu na straně jižní) byla 

dokončena dostavba katedrály u příležitosti tisíciletí zavraždění svatého Václava. Mimo 
bohoslužby slouží chrám jako pokladnice českých korunovačních klenotů, mauzoleum českých 
králů a galerie sochařských a malířských portrétů. Na výzdobě západní části katedrály se podílela

řada význačných umělců – František Kysela, Max Švabinský, Alfons Mucha, Karel Svolinský, Otakar 
Španiel, Vojtěch Sucharda a další. V letech 1934 až 1935 upravil hrobku českých 
králů architekt Kamil Roškot, na erbech spolupracoval sochař Ladislav Kofránek. V 50. letech byla 

opravena jižní předsíň s novými vraty a zádveřím podle návrhu architekta Jana Sokola.

Současná podoba – Jižní věž se Zlatou bránou

Autor: Filip Bedrníček

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol_(architekt)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kofr%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Ro%C5%A1kot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrobka_%C4%8Desk%C3%BDch_kr%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrobka_%C4%8Desk%C3%BDch_kr%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/1934
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Sucharda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C5%A0paniel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C5%A0paniel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Svolinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_%C5%A0vabinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kysela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/T._G._Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Hilbert
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mocker


                        KARLOVA UNIVERZITA

Roku 1348 založil Karel IV. Pražskou univerzitu (zkratka UK). Aby nemuseli naši věrní 
obyvatelé království, kteří lační po plodech věd,v cizině žebrat  o almužnu ale a by 
nacházeli v království stůl k hostině připravený, napsal v zakládací listině. Pražská 
univerzita je první vysokou školou ve střední Evropě, která měla již od svého založení čtyři 
fakulty: artistickou neboli filozofickou, právnickou, lékařskou a teologickou. Brzy se sem 
začali sjíždět studenti ze slovanských i germánských zemí, bakaláři a mistři. Karel sám 
jmenoval první profesory, byly známé osobnosti tehdejší evropské vědy. Založil také 
univerzitní kolej, Collegium Caroli, dům, kde bydleli profesoři a studenti a kde se 
vyučovalo. Karel věnoval koleji také knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky, která se z části 
zachovala dodnes. Na univerzitní pečeti je zobrazen král Karel IV klečící před svatým 
Václavem. Později, za panování Karlova syna Václava IV. , dostala univerzita k užívání 
prostorný gotický dům na Starém Městě, kde je její hlavní sídlo dodnes.

V dnešní době má UK 17 fakult sídlících převážně v Praze, dále v Hradci Králové a Plzni. 
Připravuje odborníky pro hodně oblastí. Např: humanitních a společenských věd včetně 
učitelnictví, práva, překladatelství, dále přírodní vědy včetně matematiky a informatiky, 
sportu a v neposlední řadě lékařské vědy včetně zdravotnictví a farmacie atd.
V řadě oborů je Univerzita Karlova jedinou vysokou školou v ČR, která dané vzdělání 
nabízí.

Toto je obrázek pečeti, kterou zmiňuji v článku.
Autor: Matyáš Simon Bárta 4.A



                                                     CO VÍŠ?    
KARLŮV MOST 
 Karlův most je nejstarší most stojící přes řeku Vltavu. Most byl postaven za 
kralování Karla IV. a byl dokončen  roku 1402. Most je postaven 
z pískovcových kvádrů a po obou stranách je opevněn věžemi. Spojuje Staré 
město s Novým městem. Most je dlouhý 515,76m, široký 9,4m, vysoký 13m, 
pilířů je 15 a oblouků je 16.
V té době to byl čtvrtý kamenný most po Juditině, Píseckém a Roudnickém. 
Karlův most nahradil předchozí Juditin most, který byl stržen roku 1342.            
Díky Karlově mostu se stala Praha příjemnou zastávkou v evropských 
obchodních stezkách. Karel IV. položil základní kámen přesně roku 9.7. 1357 
v 5hodin a 31 min. Od konce 17.století byly postupně pokládány sochy z baroka.
Název Karlův most se vžil v roce 1870,  první kdo tento název použil byl 
pražský nakladatel Joseph Rudl, před názvem „Karlův most“ byli názvy jako 
kamenný a pražský most. 
 Zajímavostí je, že uprostřed mostu byl ve středověku domek. Dne 29. listopadu 
1648 v něm bylo podepsáno příměří o obléhání Praha Švédy.
 Architekti jsou mistr Otto a později Petr Parléř. 
Sochy: 1.) svatí Kosma a Damián, 2.) svatý Václav, 3.) svatý Vít, 4.) sousoší 
svatých Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivan, 5.) svatý Filip Benizi,6.) svatý 
Vojtěch,7.) svatý Kajetán, 8.) sousoší svaté Luitgardy s Kristem, 9.) svatý 
Augustin,10.) svatý Augustýn,11.) svatý Juda,12.) svatý Vincenc Ferrský a 
Prokop,13.) svatý Antonín,14.) svatý František,15.) svatý Jan,16.) Ludmila,17.) 
svatí Norbert, Václav a Zikmund,18.) svatý František Borgia,19.) svatý Jan 
Křtil, 20.) svatý Kryštof, 21.) svatý Cyril a Metoděj, 22.) svatý František 
Xaverský, 23.) svatá Anna, 24.) svatý Josef, 25.) Kalvárie, 26.) sousoší Piety, 
27.) svatý Tomáš pana Marie a svatý Dominik, 28.) svatá Barbora, Markéta 
29.) svatý Bernard, 30.) svatý Ivo. 
 Karlův most je nejnavštěvovanější památka v  Praze.   
Autor: Jakub Hašpl    

        



                                          Móda gotika
RANÁ GOTIKA
Románský šat vystřídán oděvem přiléhavější,graciéznější a dokonale krejčovsky 
propracovaným šatem (střih se přispůsobuje postavě).Rytířská kultura přináší 
nové estetické ideály,jež se odráží v módě mužské i ženské.
BARVY
-ten kdo sloužil své ,,vyvolené´´dámě,nosil její oblíbenou barvou
-také služebnictvo se přispůsobovalo se barvám svých pánů
-kombinace všech barev byly povoleny
-nejmódnější je žlutá,barva pánská
LÁTKY
-používají se nové druhy látek
-jemná sukna flanderského a italského původu,z kterých se převáženě 
oděvy této doby zhotovovaly
-soukenné látky
-kožešina
MUŽSKÝ ODĚV
-základní oděv je košilovitá suknice ke kolenům(někdy zezadu svázána 
stuhami a vpředu sepnutá knoflíky)a úzké přiléhavé nohavice 
punčochového tvaru
-vrchní oděv je tvořen kabátcem
ŽENSKÝ ODĚVY
-základem je jednoduchý spodní oděv splývajicí na zem s úzkými rukávy
-živůtek byl tvarován pomocí postranních švů a záševků
-sukně prodloužená do dlouhé vlečky
-vznešené ženy nosí přes přiléhavý šat svrchní oděv bez rukávků s velikými  
výstřihy
-přiléhavý šat doplňují rukavice

MATERIÁL
-hedvábí
-samet,brokát
-sukna,plátna,kožešiny

AUTORKA:Leona Hájková



Oděvy za doby Karla IV
Gotická móda byla elegantní, barevná, špičatá a extravagantní. Vyznačovala se gotickými tvary a 
štíhlými liniemi, které můžeme vidět na gotických katedrálách.

I ve 14.st. se lidé museli oblékat podle pravidel, aby nepobuřovali okolí. Pokud tento soubor pravidel 
nedodržovali, museli platit peněžní pokuty nebo byli dokonce vypovězeni z města.

Ženský oděv se přizpůsoboval ženskému tělu - poprvé se zužoval. Nosily košile zvané cotte s úzkými 
rukávy tzv. pachy. Dlouhé šaty se od pasu rozšiřovaly pomocí klínů. Na tuto spodnici si oblékaly 
surcot, svrchní oděv, něco mezi pláštěm a šatovou sukní. Dvouvrstvý oděv ale oblékaly ženy z vyšších 
vrstev. Obyčejné poddané měly jen jednu vrstvu.

 Velký důraz se u vyšších vrstev kladl na šperky ( zlato, drahé kameny, stříbro ) a především na 
klobouky – heniny,  byly co nejvyšší, ozdobené nitěmi, brožemi, drahými látkami. Koncem 14. století 
přišly do módy klobouky á´la bílá paní - špičaté, dozadu skloněné.

Ženské vlasy se kadeřily pomocí žhavých tělísek. Důraz se kladl na vysoké čelo, proto si ženy 
vyholovaly vlasy nad čelem. Svobodné ženy chodily s copem nebo prostovlasé, vdané si hlavu 
zakrývaly rouškami - šlojíři. Ovíjely si je kolem hlavy nebo je měly jen tak položené. Roušky se 
doplňovaly korunkou. Vyšší vrstvy měly zlatou, nižší jen kovovou obroučku.

Boty měly protaženou špičku, říká se jim dnes pro to zobákové boty. Aby špička lépe držela tvar, byly 
kožené a dokonce se i vycpávaly.

Šaty se šily z jemného sukna,soukenných látek a kožešiny.

Oděvy byly barevné, obecně byly v oblibě syté barvy - žlutá, růžová, červená, kombinace všech barev 
byla dovolena.

                            Autorka: Justýna Balvínová
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