
 

„Otec vlasti“ aneb o Karlu IV. 

 Český král a římský císař se narodil 14. května 1316 v Praze a zemřel 29. listopadu 
1378 tamtéž, letos tomu bude již 642 let. Byl 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. 

 
1. Doplňte rodokmen Karla IV.: 

   
 

 
  

  
  

 

  

 

  

 

 

 

 

Karel IV. byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel 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 konsolidaci českého 

království, které bylo od jeho doby známo jako Koruna česká. 

2. Během svého života byl čtyřikrát ženatý, znáte jména jeho manželek a posloupnost 

jejich sňatků? Seřaďte je: 
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KAREL IV. 

 

RODIČE 

PRARODIČE 
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- Pouze první manželství s Blankou z Valois bylo šťastné a panovala tam oboustranná 
láska. 

Víte kolik dětí měl celkem? Doplňte: ……………………… 

 
3. Zaznačte do mapy země Koruny české instituce, hrady a budovy, které zbudoval  

a založil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Katedrála sv. Víta (nachází se v _ _ _ _ _) 

2. Univerzita Karlova (nachází se v _ _ _ _ _) 

3. Hrad Karlštějn (nachází se v městyse _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

4. Hrad Tepenec, původně Karlsburg či Twingenberg (nachází se v okrese _ _ _ _ _ _ _) 

5. Klášter Pustiměř, benediktinský klášter (nachází se v okrese _ _ _ _ _ _) 

Existence horkých léčivých pramenů jej vedla k založení svobodného královského 

města, tehdy nazývaného Teplé Lázně u Lokte, dnešní světoznámé Karlovy Vary.  

 Císařský znak Karla IV. 

 

 

Zdroj: www.szm.cz, https://cs.wikipedia.org 
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