
Ve čtvrtek 23. června jsme se vydali po stopách Karla IV v Praze1.Účast byla 
slabá, protože velká část turistů se nacházela mimo Prahu a mnohé odradilo to 
pekelné vedro. Nicméně výlet se uskutečnil, a protože jsem dostala od některých 
e-maily s tím, že vás mrzí, že se nemůžete zúčastnit, tak se to snažím 
šalamounsky vyřešit. Do kroniky nenapíši vše, ale udělám takový kvíz, a pokud 

budete mít o zopakování výletu zájem, můžeme se domluvit na nějakém 
podzimním termínu.  

Sešli jsme se na Jungmannově náměstí, protože první stopou byl kostel Panny 
Marie Sněžné, který byl založen roku 1347 císařem Karlem IV. Podle dobových 
zápisů byl založen dne 3. září 1347, tedy jeden den po korunovaci Karla IV. a 
Blanky z Valois, jako trojlodní bazilika s klášterní svatyní řádu karmelitánů. Po 

Měla vzniknout monumentální, 40 metrů vysoká stavba. Nakonec byl podle 
tohoto plánu postaven pouze presbytář a klášter. Presbytář slouží nyní jako 
kostel, který je považován za jednu z nejvyšších pražských církevních staveb.  

 

 
 

Chrám Panny Marie Sněžné 

K jakému účelu měl chrám sloužit? 

Dalším objektem bylo Karolinum, sídlo Univerzity Karlovy. Podle zakládací 
listiny Univerzity Karlovy ze 7. dubna 1348, král římský a český zakládá 
v Praze obecné učení, bere pod ochranu doktory, mistry, žáky a uděluje jim 
výsady. Univerzita zpočátku neměla vlastní budovu. Teprve Václav IV. dal 

univerzitě Rotlevův palác, dnešní Karolinum, 

Kde se za Karla IV. vyučovalo? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1347
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blanka_z_Valois
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_karmelit%C3%A1n%C5%AF
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/kostel-panny-marie-snezne/pha1-kostel-panny-marie-snezne0610.jpg


 

  

Karolinum a zakládací listina 

Dále jsme se šli podívat na dvě budovy poblíž Staroměstského náměstí. V jedné 
z nich se Karel, vlastně Václav, pravděpodobně narodil. Dům U Štupartů byl ve 
vlastnictví Elišky Přemyslovny.  

 
 

Busta Elišky Přemyslovny 

DůmU Štupartů byl v roce 1911 zbořen a v současné době na jeho místě stojí 
secesně- renesanční dům, ve kterém se nachází podnik Chapeau rouge. V tom 

hrál za první republiky orchestr R. A. Dvorského.  

Jaké je datum narození Karla IV. podle současného gregoriánského 
kalendáře? 

Proč se Karel IV. nenarodil na hradě, ale v měšťanském domě? 

Jak se z malého Václava stal Karel IV. (původ jména i číslovky)? 

http://foto.mapy.cz/original?id=170558
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Busta_Eli%C5%A1ka_P%C5%99emyslovna.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_P%C5%99emyslovna


              

Dům U Štupartů v roce1911                                       a nyní 

 

 

Nádherně členěná fasáda, kterou můžeme dodnes obdivovat, byla vytvořena ve 
čtrnáctém století. Díky této přestavbě se z domu stal městský palác věžovitého 
typu, který byl podle dochovaných informací přestavěn právě pro českého krále 
Jana Lucemburského.  

Kde je umístěno domovní znamení? 



U Karlova mostu na Křížovnickém náměstí stojí socha Karla IV. Pomník 
vytvořil k 500. výročí založení Univerzity Karlovy drážďanský sochař Ernst 
Julius Hahnel.  

  

Ve kterém roce byl pomník na náměstí umístěn? 

Na začátku Kalova mostu stojí Staroměstská mostecká věž, která  je považována 
za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě a je ikonickým památníkem 
rodiny Lucemburků. Byla postavena společně s mostem Petrem Parléřem. 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://obrazky.cz/?q=starom%C4%9Bstsk%C3%A1+mosteck%C3%A1+v%C4%9B%C5%BE&url=http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/pha1-staromestska-mostecka-vez/pha1-staromestska-mostecka-vez110607_007.jpg&imageId=8f6f3da8c6aa7bd1&data=lgLEEGhVWhLf1_tvxKP3ryJlT8XEMJC9Om7-a54tMTn_vHtnlHl-HaE7sM6x8JIrgbhbSFsUtrQB1AoSTucFUxemx8vAy85XWwZ6xAKn75PEAlKQxAJLZMQCoX4=


Čí sochy jsou na této věži, kdo je kdo? 

Kolik let bylo Petru Parléřovi, když byl povolán Karlem IV. do Prahy? 

Karlův most byl za Karla IV. nazvaný Kamenný. Základní kámen byl položen 

 9. července 1357. Kamenný most nahradil románský Juditin most, který se zřítil 
při povodních 3. 2. 1343.  Dokončen byl v roce 1402.  

 

 

 

Čím se liší dnešní Karlův most od Kamenného v době KarlaIV.? 

Pod Karlovým mostem z Malostranské strany se nachází Dražanského 
náměstí. Po kom se tak jmenuje? 

Nakročili jsme směrem ke katedrále sv. Víta, ale v tom vedru se nám nechtělo 
šlapat do kopce Nerudovkou, tak jsme na Hrad raději vyjeli tramvají. Katedrále 
předcházel svatovítský kostel, který byl již od desátého století sídlem biskupa. 
Dne 21. listopadu 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic a markrabě moravský, 
položil s dlouholetým přítelem, Arnoštem z Pardubic, s tehdy již slepým otcem 
Janem Lucemburským a bratrem Janem Jindřichem, základní kámen katedrály 
sv. Víta. 

K jaké příležitosti byla zahájena stavba katedrály? 

Kdo byl jejím prvním stavitelem? 

Stavba katedrály se značně protáhla. Její druhý stavitel Petr Parléř ji stavěl ještě 
dvacet let po smrti Karla IV., přesto nebyla dostavěna.  

Ve kterém roce byla Katedrála sv. Víta dostavěna? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1357
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juditin_most
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praag_012.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1344
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jind%C5%99ich


Který budoucí prezident se na její dostavbě podílel jako vyučený kameník? 

 

Ještě jsme si šli prohlédnout Mozaiku na Zlaté bráně Katedrály sv. Víta, která 
byla zhotovena umělci z Itálie ze skleněných kostiček vyrobených v české 
sklárně. Obraz dokončený v roce 1370 tvoří scény z posledního soudu. Celek je 

rozdělen do tří částí. V prostředním je vyobrazen Kristus jako soudce obklopený 
anděly nesoucími nástroje Kristova utrpení, pod nimi je skupinka šesti 

přímluvců - českých patronů. 

 

Kde je vyobrazen Karel IV. se svojí manželkou? 

Která z jeho čtyř manželek to je? 

Na povídání o Karlu IV jsme si chtěli sednout do Královské zahrady, ale ta byla 
bohužel pro veřejnost uzavřena. Nechci zde pokládat otázku proč…Přemístili 
jsme se tedy do Valdštejnské zahrady do stínu a z našeho povídání mám řadu 
otázek. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Katedr%C3%A1la,_JV_01.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedrale_Saint-Guy_Prague_facade_sud_mosaique_Jugement_dernier.jpg


V kolika letech viděl Karel IV. naposledy svoji matku a proč tomu tak 
bylo? 

Kolik let byla Karlovi, když se poprvé oženil? 

Jak se jeho první manželka jmenovala? 

Proč byla v Čechách oblíbená? 

Jakého ocenění se dostalo Karlu IV. v šestnácti letech? 

Se kterou manželkou zplodil Karel IV. následníka trůnu? 

Kolik jazyků Karel IV. ovládal? 

Na jakou nemoc Karel IV. zemřel? 

Jak dlouho trval pohřeb Karla IV.? 

Co se podle pověsti stalo těsně před smrtí KarlaIV.? 

 

Kroniku napsala Dana Hyklová 


