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PAMÁTKY  BUDOVANÉ 
ZA VLÁDY KARLA IV.

                  Vypracovala Tereza Zalabáková



ZALOŽENÍ NOVÉHO 
MĚSTA PRAŽSKÉHO

● V roce 1348 byla podepsána 
zakládací listina

● Během několika málo let 
vzniklo silně opevněné 
město s 1500 domy, 
desítkami kostelů a 
klášterů

●

● Kdo měl zájem vybudovat si 
dům, musel se zavázat začít 
stavět do jednoho měsíce a 
za 1,5 roku být hotov

● Domy musely být jednopatrové, 
nezasahovat do ulice  a 
pouze z kamene

● Noví měšťané byli na 12 let 
osvobozeni od dávek a 
poplatků



KATEDRÁLA SV. VÍTA
● Stavba zahájena 21. 11. 

1344
● Vypracováním plánů a 

řízením stavby byl 
pověřen Matyáš z 
Arrasu

● Na stavbě se podílel také 
architekt Petr Parléř a 
jeho synové Jan a 
Václav

● Katedrála byla dostavěna 
až v roce 1929





KARLOVA
      UNIVERZITA

● Založena v roce 1348
● 1. univerzita ve střední 

Evropě
● Aby bylo možno otevřít 

všechny čtyři v té době 
zřizované fakulty, byl 
potřeba souhlas papeže

● Fakulty: artistická 
(filozofická), teologická, 
právnická a lékařská

● Zpočátku neměla vlastní 
budovu

● Byla to církevní instituce



KARLŠTEJN
● Stavba trvala pouhých 7 

let
● Leží 30 km od Prahy
● Základní kámen položil 

arcibiskup Arnošt z 
Pardubic



KARLŮV MOST
● Dříve se jmenoval 

kamenný
● Stavba trvala více než 20 

let
● Vznikal na místě 

dřívějšího Juditina 
mostu

● 516 m dlouhý a 9,6 m 
široký

● 16 oblouků



DALŠÍ VÝZNAMNÉ 
PAMÁTKY

KAPLE SV. KŘÍŽE 
NA KARLŠTEJNĚ

HLADOVÁ ZEĎ

STAROMĚSTSKÁ 
MOSTECKÁ VĚŽ

Zajímavá symbolika:
    datum založení
1357, 9. 7. v 5:31
1-3-5-7-9-7-5-3-1







OTÁZKY A ÚKOLY

1 ) Jaký vztah měl Karel IV. ke kultuře, 
vzdělanosti a umění?
2) Jmenuj některé památky, které sis z 
prezentace zapamatoval/a.
3) Byl/a jsi někdy v Praze? Pokud ano, 
navštívil/a jsi některé z uvedených památek?
4) Podle pověsti byl Karlštejn něčím zvláštní, 
víš o co se jedná?



ZDOJE
● MANDELOVÁ, H. Dějiny v obrazech- České země za vlády 

Lucemburků. 1. vyd. Praha: Albatros, 1993
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