
                  KAREL  IV. 

 Letošní rok, jako i každý jiný, 

skrývá v sobě historická výročí, 

proto i naše celoškolní hra 

za jedním z nich do hlubin staletí vykročí. 

  

Kdo zapojí se do hry,  

zažije radost z dobrodružství poznání, ale i dlouhého bádání strasti, 

 neb hlavním hrdinou je sám král a císař KAREL  IV.– „otec vlasti“. 

 

14. květen roku 1316 – den jeho narození 

byl nejen pro rodiče důvod ke slavení. 

Vždyť rodiče Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna si příliš nerozuměli 

a po dvou dcerách následníka trůnu chtěli. 

 

Při křtu jméno Václav po zemském patronu obdržel, 

v mateřské péči se však díky otci dlouho nezdržel. 

V domácím vězení na hradech Loket a Křivoklát držen byl, 

aby se k svému strýci, francouzskému králi dostavil 

a v pouhých sedmi letech, už s biřmovacím jménem Karel, se s Blankou z Valois oženil. 

 

Ta mu s Pierrem de Rosiéres – budoucím papežem Klimentem VI. v dětských hrách byla přítelkyní, 

nesetkala se však nikdy se svou tchyní, 

neboť když se Karel do Čech roku 1333 navrátil, 

už se jen u jejího hrobu na Zbraslavi pomodlil. 

 

Než obdržel mladý Karel od otce titul markraběte moravského, 



dostal se v Itálii do nebezpečí obrovského. 

Spiklenci nechtěli Lucemburkova syna za vládce mít, 

pokusili se jej proto otrávit. 

Vskutku mohl zemřít ve vteřině! 

Svou záchranu připisoval celý život svaté Kateřině. 

 

 V Čechách se snažil chyby krále Jana napravit, 

zastavené královské hrady vykoupit, na cestách bezpečnost obnovit, nakonec i spory s otcem usmířit. 

Společně roku 1344 základní kámen katedrály sv. Víta v Praze položili, 

povýšení biskupství na arcibiskupství docílili 

a do stoleté války na straně Francie vyrazili. 

 

Přes svou slepotu se bojovný král Jan do bitvy u Kresčaku hnal, 

vědom si toho, že padne a Karel bude příští český král. 

Svatováclavskou korunou, kterou „ku chvále Boží a mučedníka sv. Václava“ Karel zhotovit dal, 

arcibiskup Arnošt z Pardubic jej i Blanku z Valois v rozestavěné katedrále korunoval. 

 

Mladý král pak do díla se dal a budoval a budoval. 

Z Francie pozval stavitele Matyáše z Arrasu, 

vždyť katedrála tu neměla být jen pro krásu, 

ale aby věky překonala a symbolem víry našeho národa se stala. 

Výstavbou Nového Města počet Pražanů rozmnožil,  

pro jejich vzdělanost univerzitu se čtyřmi fakultami založil. 

 

Dosáhl mnoha vladařských úspěchů, 

Po smrti ženy Blanky však nenacházel v ničem útěchu. 

dvěma dcerkám budoucnost zajistil, 



a aby Horní Falc k zemím Koruny české připojil, s Annou Falckou se oženil. 

Markrabství moravské svému bratru Janu Jindřichovi udělil, 

sám se při rytířském turnaji v severní Itálii ošklivě poranil. 

 

Pak zemřela mu i druhá žena a země bez následníka byla ohrožena. 

Proto vyhlédl si Annu Svídnickou a učinil ji šťastnou královnou. 

V Evropě si takové postavení vydobyl, že císařem římským všemi kurfiřty zvolen byl. 

Stavitele Petra Parléře do Prahy povolal, aby na dílo Matyášovo navázal. 

Z jeho huti pak pochází  

mnohá stavitelská a sochařská díla, co dodnes nejen v Praze se nachází. 

 

Podle výpočtů astrologů kamenný most přes Vltavu založil, 

přesně v den daný hříčkou lichých čísel základní kámen položil. 

Kromě Hladové zdi, Kašperku, Radyně mnoho dalších objektů vystavěl, 

hrad Karlštejn za královskou pokladnici míti chtěl. 

O vznik světoznámých lázní Karlových Varů se zasadil, 

když na horký léčivý pramen při lovu narazil. 

 

 V roce 1361 se konečně dočkal zdravého syna, 

osudy malého Václava IV. – to už je kapitola jiná. 

Jeho matka záhy umírá a Karel opět oženit se má. 

Alžběta Pomořanská, proslulá svou silou, 

stala se císaři, ač o tolik staršímu, životní oporou a ženou milou. 

 

Manželé se milovali a ctili, další děti se z lásky narodily a budoucnost království zajistily. 

Sám Karel na to poukázal, když vlastí životopis svým nástupcům odkázal. 

V šedesáti dvou letech si po pádu z koně zlomil stehenní kost 



a jeho organismus, léty zraněními trpící, už toho měl dost.  

Zápal plic jej prudkými horečkami sevřel 

a v sobotu 29. listopadu 1378 tři hodiny po západu slunce Karel IV. zemřel. 

Jeho nabalzamované tělo na Hradě vystavili 

 a tisíce poutníků po 11 dní přicházely, aby se mu s úctou poklonily. 

Pak oblékli ho v roucho mnišské a uložili do hrobky svatovítské. 

Tam až dodnes „otec vlasti“ odpočívá 

 a na své následovníky – krále i prezidenty – s porozuměním vědoucně se dívá. 

Až se tam někdy podívat půjdete, postůjte 

A na vše, co o Karlu IV. víte, vzpomeňte. 

 

 


