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KAREL IV. 

 

Proč se Karlovi IV. říká Otec vlasti?  

 

Kolik měl manželek?  

 

Jména manželek?  

 

Jména otce a matky?  

  

Kdy za jeho vlády byla založena univerzita?  

 

Kdy za vlády Karla IV. bylo povýšeno pražské biskupství na  

arcibiskupství? 

 

Jak se jmenoval král, který vládl po Karlu IV. a v jakém rodinném 

vztahu s ním byl? 

 

Kolik měl Karel IV. synů, kteří se dožili dospělosti? 

 

Kolik se mu ze 4 manželství narodilo celkem dětí? 

 



Jaká významné památky vznikly v době jeho panování? 

 

Kolik znal Karel IV. řečí? 

 

Jaké bylo původní jméno Karla IV. a od kdy byl Karel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAREL IV. – řešení 

Zjistit zajímavosti k tématu – domácí úkol nebo v hodině Práce na počítači 

(www.dejepis.com  ,  Wikipedie ) 

Metodika: Rozstříhat otázky na proužky, rozmístit je po třídě. Rozdělit třídu do skupin. Žáci se 

pohybují po třídě a na papír píší odpovědi. Vyhrává ta skupina, která první zodpoví všechny otázky a 

přinese ke kontrole. Následuje společné ověření odpovědí. 

 

KAREL IV. – otázky a odpovědi 

Proč se mu říká Otec vlasti? ( zasloužil se o rozvoj českých zemí) 

Kolik měl manželek?( 4)   

Jména manželek? (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická, Alžběta Pomořanská 

Jména otce a matky?(Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna)   

Kdy za jeho vlády byla založena  univerzita? (1348 – udělil Karel IV. univerzitě imunitu před zásahy 

světské moci, ale univerzita byla založena rozhodnutím církve _ papeže Klementa VI. r.1347)   

Kdy za vlády Karla IV. bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství?(1344) 

Jak se jmenoval král, který vládl po Karlu IV. a v jakém rodinném vztahu s ním byl?(Václav IV., syn 

z manželství s Annou Svídnickou) 

Kolik měl Karel IV. synů, kteří se dožili dospělosti?(3 – Václav, Zikmund, Jan) 

Kolik se mu ze 4 manželství narodilo celkem dětí? 12 

Jaká významné památky vznikly v době jeho panování?(Karlštejn, Hladová zed´,Nové město pražské, 

most – nyní Karlův, Końský trh – nyní Václavské náměstí…Svatováclavská koruna) 

Kolik znal Karel IV. řečí? -5 -  Plynně německy, francouzsky, latinsky, italsky, česky  

Jaké bylo původní jméno Karla IV. a od kdy byl Karel? –  

Václav, jméno Karel přijal při biřmování (tj. svátost jejímž prostřednictvím křesťan dostává od Boha 

pečet´daru Ducha svatého) 

biřmování, křest, eucharistie (sv.přijímání) jsou iniciační církevní svátosti 
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