
 

 

Karel IV. 

Nejstarší syn Jana Lucemburského se původně jmenoval Václav. V 7 letech byl otcem převezen na 
francouzský královský dvůr. Zde přijal po svém strýci, francouzském králi z rodu Kapetovců, druhé 
jméno Karel. 
Na francouzském dvoře se naučil číst, psát a osvojil si několik jazyku: francouzštinu, latinu, němčinu, 
italštinu, česky se naučil až po návratu do Čech. 
Z pověření otce se ujal správy českých zemí s titulem markrabě moravský v roce 1334. V témže roce 
se mu podařilo povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. 
V roce 1346 se díky svému otci Janu Lucemburskému stal králem Svaté říše římské. Po smrti otce 
v témže roce i českým králem. Na svou korunovaci nechal zhotovit novou královskou korunu, byla 
zasvěcena patronu českých zemí Václavovi, nazývá se svatováclavská. Dnes je součástí státního 
pokladu. Karel IV. Nechal pro říšské i české korunovační klenoty vybudovat hrad Karlštejn. 
Karel IV. nechal v Praze vybudovat mnoho staveb: Karlův most ( původně Juditin ), Karlovo náměstí, 
založil Nové Město pražské, dal vybudovat nový královský palác na Pražském hradě, zahájil stavbu 
katedrály svatého Víta a v r. 1348 založil pražskou univerzitu ( dnes Karlovu ). 
Rozšířil České království, ne však válkami. Území získával jednáním, koupěmi a výhodnými sňatky, byl 
4 x ženat. K Českému království a Moravskému markrabství připojil Slezsko, Horní a Dolní Lužice, 
Braniborsko a další. 
V roce 1355 byl v Římě korunován císařem. 
V roce 1378 Karel IV. Zemřel a české země ztratily svého nejvýznamnějšího panovníka, kterého již při 
pohřbu ( dnes také ) nazývali „otcem vlasti“. 
 
Václav IV. 
 
 Karla IV. měl syna Václava IV. Již od mala ho nutil vládnout a nutil ho k vladařským povinnostem.  Ve 
dvou letech nechal Václava IV. korunovat českým králem a v patnácti letech ho prosadil na trůn 
krále Svaté říše římské. Ve Václavovi vybudoval velkou nechuť k vladařským povinnostem. 
Po nástupu Václavovy vlády se začala do Čech vracet morová epidemie, mnoho lidí pomřelo, slábly 
výnosy kutnohorských stříbrných dolů a to mělo nepříznivý dopad na hospodářství celého království. 
V zemi vzrůstala nespokojenost. Václav IV. však vladařské povinnosti zanedbával, raději se toulal po 
lese a lovil zvěř. 
S Václavovým vlažným vládnutím nebyla spokojena ani vysoká šlechta, nutila ho vládnout, on však 
nechtěl a větší část moci ji přenechával. Protože byl i králem Svaté říše římské, měl řešit papežské 
schizma, ale neřešil a nejel ani na korunovaci do Říma, proto byl v roce 1400 z říšského trůnu sesazen. 
V této době, kdy neustále sílila kritika poměrů v církvi, Václav IV zemřel.  
 
 
Prostuduj text a napiš odpovědi na otázky: 
 

1. Jak se nazývá česká korunovační koruna ? 
2. Co všechno nechal Karel IV. v Praze vybudovat ? 
3. Kdy bal Karel IV. korunován Římským císařem ? 
4. Kde Karel IV. vyrůstal ? 
5. Proč měl Václav IV. nechuť k vládnutí ? 

 


