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Rodokmen Lucemburků 

 

Obecné informace 





 
Karel IV. z Votivního obrazu Jana Očka z 

Vlašimi 

Karel IV. 



 

Život Karla IV. 

 Císař Svaté říše římské-1355–1378 

 Římsko-německý král-1346/7–1378 

 Český král-1346–1378 

 Italský král-do 1378 

 Burgundský král-do 1378 

 Moravský markrabě-1333–1349 

 Lucemburský hrabě-1346–1353 

 



 
 1. Blanka z Valois - Markéta Lucemburská, nar. 1335, 

      Kateřina Lucemburská, nar. 1342 

 2. Anna Falcká - Václav, nar. 1350 

 3. Anna Svídnická - Alžběta Lucemburská 

 4. Alžběta Pomořanská - Alžběta Lucemburská, nar. 
1366, Zikmund Lucemburský, nar. 1368, Jan 
Zhořelecký, nar. 1370, Karel, nar. 1372,  

                                             

Manželky a děti 



 

Manželky  

 Blanka z Valois- sňatek 1329-1348    

 

 

 

 

Anna Falcká- sňatek 1349-1353 



 
Anna Svídnická- sňatek:1353-1362 

 

 

 

 

Alžběta Pomořanská- sňatek:1363–1378 

Manželky  



 
Pražská univerzita byla založena nejméně třemi akty, totiž zakládající listinou 
papeže (bulou) Klementa VI., potvrzenou v Avignonu 26. ledna 1347, nadační 
listinou Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 a konečně tzv. Eisenašským diplomem ze 
14.ledna 1349.Nejpozději od poloviny 19. století se jako den jejího založení slaví 7. 
duben 1348. Studium sice začalo už v roce 1347, rozbíhalo se však pomalu a 
podstatným krokem bylo založení Karlovy koleje roku 1366. 

Karlova univerzita 



 
Byl založen za účelem uložení a ochrany korunovačních klenotů Svaté říše římské. 
Slavnostního zahájení stavby dne 10. června 1348 se spolu s Karlem IV. účastnil i 
první pražských arcibiskup Arnošt z Pardubic. Stavba probíhala mezi lety 1348 -
1357. Vnitřní výzdoba hradu byla dokončena v roce 1365. 

Karlštejn 



 
Kronikáři se shodují na tom, že základní kámen nového kamenného mostu byl 
položen v roce 1357. V přesném datu se ale záznamy rozcházejí, některé uvádějí 
červenec, jiné svátek sv. Víta, tedy 15. červen. Podle legendy byla při stavbě do 
malty přidávána vajíčka. V roce 2008 se při rozboru původní malty mělo prokázat, 
že tato legenda je pravdivá. Avšak počátkem roku 2010 naopak vědci z Vysoké 
školy chemicko-technologické oznámili, že vejce na stavbu použita nebyla. Později 
se také ukázalo, že se malta zalévala mlékem a vínem. V červenci 1432 veliká 
povodeň zaplavila větší část Starého Města, bylo zbořeno 5 pilířů mostu. Most byl 
poté opravován až do roku 1503, tedy celých 71 let. 

Karlův most 



 
Založen byl roku 1347 císařem Karlem IV.  Podle dobových zápisů byl založen dne 
3. září 1347, tedy jeden den po korunovaci Karla IV, jako budoucí korunovační 
chrám a klášterní svatyně karmelitánů. 

Chrám Panny Marie 

Sněžné 



 

Jídelníček a Móda 

 Obvykle se jídelníček zakládal na 
zvěřině a chlebu, sladké bylo 
výjimkou a jediné sladkosti, které 
ve středověku znaly, byl tuhý 
mandlový krém, dnes známý pod 
jménem marcipán, na mnoho 
způsobů. Chléb byl světlejší a 
nedával se do něj kmín, který se 
tehdy podával jako bylina k léčení 
pohlavních chorob. 

 Především dlouhé šaty, které se 
svým lemem dotýkaly země. Velký 
důraz se kladl na šperky ( zlato, 
drahé kameny, stříbro ) a 
především na klobouky - byly co 
nevyšší, ozdobený těmi nejdražšími 
nitěmi, brožemi. Koncem 14. století 
přišly do módy klobouky alá bílá 
paní - špičaté, dozadu skloněné. 



 
 Karel IV., který udržoval kontakty s básníkem Petrarcou, byl 

mj. i literárně činný, všechna díla psal v latině, přeložena do 
češtiny byla ještě za jeho života. 

 Vita Caroli – Život Karlův, vlastní životopis. Má dva díly – 
první obsahuje rady nástupcům a životopis do roku 1340, 
druhý díl je z let 1344–1346, nezachoval se, je složen podle 
zápisků Karla IV. Celý je napsán v plural majesticus (my 
jsme šli a my jsme udělali) 

 Legenda o svatém Václavu - Sv. Václav byl Karlův 
nejoblíbenější český světec. 

 Výklady a naučení duchovní 

 Dále ještě napsal několik právnických a teologických spisů. 

 Maiestas Carolina' - Karlův majestát, zákoník, který ubíral 
moci šlechtě. Kvůli veliké nelibosti však nikdy nebyl ujat v 
platnost. 

 

Literární činnost 



 
 

Mapa 



 
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 

 http://www.kareliv.estranky.cz/ 

 http://referaty12345.blog.cz/1103/stavby-karla-iv 

 http://www.gamepark.cz/karel_iv_a_jeho_literarni
_cinnost_243729.htm 
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Děkuji za pozornost a 
přeji příjemný zbytek 

dne  

Autor: Karolína Hradská 


