
14. 5. 1316-29. 11. 1378



Karel IV.

Korunovační
klenoty



Karel IV. byl český král, lombardský král, 
římský král a císař, arelatský král, 
markrabě moravský a hrabě lucemburský 
z dynastie Lucemburků. Narodil se 14. 
května 1316 v Praze jako syn Elišky 
Přemyslovny a Jana Lucemburského. Byl 
pokřtěný jménem Václav. Na rozhodnutí
otce byl v sedmi letech poslán do Paříže, 
aby se tam vzdělával. Roku 1323 byl 
biřmován od svého strýce francouzského 
krále Karla IV. Sličného a po něm přijal 
jméno Karel.



V roce 1323 se v Paříži oženil s Blankou 
z Valois, se kterou měl dvě dcery (Markétu 
a Kateřinu). Ovládal několik jazyků. Naučil 
se mluvit německy, francouzsky, latinsky a 
italsky .Česky se naučil až po návratu do 
českých zemí. 

Blanka z Valois
1316  - 1348



V letech 1330-1331 pobýval v Lucembursku, 
kde zastupoval svého otce. Seznámil se tu 
se svým bratrem Janem Jindřichem. Roku 
1332 vybojoval svou první bitvu a ještě
téhož dne byl pasován na rytíře. O rok 
později se po deseti letech vrátil z Francie 
zpět do českých zemí. 

Jan Jindřich



Anna Falcká
1328 - 1353

V roce 1347 byl korunován na českého krále a 
založil Karlovu Univerzitu. Roku 1348 se 
podruhé oženil. Vzal si Annu Falckou a měl s ní
syna Václava.



Roku 1353 se oženil potřetí. Vzal si Annu 
Svídnickou, se kterou měl dceru Alžbětu a 
syna Václava IV. V roce 1355 byl korunován na 
krále Itálie a římského císaře. Po korunovaci na 
krále Burgundska se stal panovníkem všech 
království Svaté říše římské.

Anna Svídnická
1339 - 1362



V roce 1362 se žení počtvrté, tentokrát 
s Alžbětou Pomořanskou, s níž měl 6 dětí
(Annu, Zikmunda, Jana, Karla, Markétu 
a Jindřicha).
29. listopadu 1378 umírá na zápal plic. Je 

pohřben v Chrámu sv. Víta. Jeho 
nástupcem se stává Václav IV. 

Alžběta Pomořanská
1347 - 1393



Stavby
 Karlův most



 Václavské náměstí



 Karlštejn



 Karlova Univerzita



 Hladová zeď






