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     Karel IV. (vládl 1333/1346 – 1378)  

 

     Janův syn Karel IV. je všeobecně považován za nejvýznamnějšího českého panovníka všech 

dob. Patří mezi největší osobnosti evropských dějin a za jeho dlouhé, pětačtyřicetileté vlády se 

České království nejen stalo nejvlivnějším činitelem evropské politiky, ale vstoupilo do období 

všestranného rozkvětu, jehož zejména kulturní projevy uchvacují dodnes. 

     Proto, abychom co nejlépe postihli koncepční podstatu Karlova působení, nebudeme jeho příběh 

sledovat v pořádku chronologickém, ale tematickém. 

 

     1. Základní životní data 

 

     Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze (zřejmě na Starém Městě, protože hrad byl 

zanedbaný) jako nejstarší syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. 

     V letech 1323 - 1333 byl vychováván na francouzském královském dvoře (o změně jména z 

Václava na Karla již byla řeč). Karlovým tamějším vychovatelem byl kněz Pierre de Rosićres, 

který se r. 1342 stal papežem Klementem VI. Karel v Paříži studoval na univerzitě. Kromě 

literárních schopností si vytvořil i výborné zázemí jazykové: nakonec uměl česky, francouzsky, 

italsky, latinsky a německy. 

     První politické zkušenosti sbíral po boku svého otce během jejich italského dobrodružství. 

     V r. 1334 Jan jmenoval Karla markrabětem moravským a s tímto titulem Karel zastupoval 

svého otce v Českém království 1333 - 1346). V r. 1341 byl českými stavy přijat za příštího 

českého krále. 



     Po roztržce Lucemburků s Ludvíkem Bavorem se Karel postavil na papežskou stranu a dosáhl 

toho, že sám byl v červenci 1346 zvolen hlasy 5 kurfiřtů římským králem (dlužno dodat, že za 

Karlovo zvolení se přimlouval i Klement VI. a že jedním z kurfiřtů byl Karlův otec Jan a dalším 

trevírský arcibiskup Balduin Lucemburský)  

     V srpnu 1346 slepý český král Jan Lucemburský a jeho syn, římský král Karel, zasáhli do Stoleté 

války, když se zúčastnili v čele svých oddílů francouzského tažení proti útočícím Angličanům. V 

bitvě u flanderského městečka Kresčak bylo francouzské vojsko poraženo a kromě mnoha 

francouzských pánů padl i Jan Lucemburský. Karel vyvázl s lehkým zraněním. 

     V Českém království byl Karel přijat za krále okamžitě po Janově smrti na základě 

stavovského rozhodnutí z r. 1341. Společně s Blankou z Valois byl korunován v Praze v r. 1347. 

 

     Karel byl čtyřikrát ženatý a měl 12 dětí: 

     1. manželka Blanka (Markéta) z Valois (1316 - 1348): Pocházela z francouzského 

vládnoucícho rodu, sňatek se konal r. 1323 v Paříži. V Čechách byla Blanka velmi oblíbena pro 

svou vstřícnou povahu. 

     Karel a Blanka měli dvě dcery. 

     2. Anna Falcká (1329 - 1353): Svému manželovi přinesla příležitost ovlivňovat kurfiřtskou Falc 

(Karel a Anna se tam brali r. 1349). Anna porodila Karlovi prvního syna Václava (1350 - 1351). 

     3. Anna Svídnická (1339 - 1362): Byla dědičkou malého Svídnického vévodství, obklopeného 

Karlovým českým Slezskem. Karel si ji původně vyhlédl jako budoucí nevěstu pro malého Václava, 

ale po jeho smrti si ji vzal sám. Karlovi a Anně Svídnické se narodil syn Václav (1361 - 1419), 

Karlův nástupce a hlavní dědic (Václav IV.). 

     Při porodu třetího dítěte Anna i s novorozencem zemřela. 

     4. Alžběta (Eliška) Pomořanská (asi 1347 - 1393): Byla vnučkou polského krále Kazimíra III. 

Velikého, za Karla se provdala r. 1363 v polském Krakově. Kronikáři vzpomínají na její 

mimořádnou sílu, s níž prý i lámala meče. 

     Karel a Alžběta měli 4 syny (nejstarším byl Zikmund) a 2 dcery (Annu a Markétu). 

 

     V r. 1355 Karel, doprovázený Annou Svídnickou, přijel do Říma pro císařskou korunu (jako 

jediný český král v dějinách). Protože papež Inocenc VI. měl potíže se svými italskými odpůrci, 

provedl korunovaci jeho vyslanec, kardinál Pierre de Colombiers. Stalo se o velikonoční neděli, 

tedy ve svátek Ježíšova vzkříšení (vzpomeňme, že Karel I. Veliký se nechal korunovat na 

římského císaře 25. prosince 800, tedy ve svátek Ježíšova narození!). Teprve od této chvíle Karel 

sám sebe nazýval Karlem IV. (Anna byla samozřejmě zároveň korunována na římskou císařovnu). 

     V r. 1368 přijel Karel IV. do Říma podruhé: mj. proto, aby papež Urban V. korunoval na 

římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou. 

     Drobná poznámka na závěr: samozřejmě, že na české, případně též římské královny byly 

korunovány všechny Karlovy manželky, ale to nerozvádíme. 

 

     Svého syna Václava dal Karel IV. korunovat v r. 1363 (dvouletého!) na českého krále a v r. 

1376 prosadil jeho jednomyslnou (!) volbu za krále římského (korunovace se konala vzápětí). 

 

     Karel IV. zemřel na Pražském hradě 29. listopadu 1378 na zánět plic. Bylo mu 62 let. 

 

     2. Osobnost 

 

     Karel IV. byl muž nevysoký (měřil asi 173 centimetrů), ale urostlý a fyzicky zdatný. Chodíval 

lehce nahrben, tvář mu zdobil zastřižený plnovous, vlasy mu postupem let ustupovaly z čela, ale 

zato si je nechával růst až na ramena. 

     Měl studijní, zejména jazykové předpoklady a dokázal jich využít. Své literární nadání 

zúročil především v idealizované latinské autobiografii (Vita Caroli). Měl dar rychlého, ale 



promyšleného úsudku (při audiencích naoko pořádně neposlouchal a vyřezával si tenké proutky, 

ale pak vynesl rozhodnutí, na němž nebylo třeba ani v budoucnu nic měnit). 

     Programově se vyhýbal válkám (od r. 1310 České země nepoznaly přítomnost nepřátelských 

vojsk). Jistě se mu protivilo prolévání krve, ale šlo mu též o nezpochybnitelnou legálnost všech jeho 

politických kroků. 

     Jako málokterý středověký panovník si uvědomoval (a posiloval) politickou roli kultury a 

hospodářství. 

     Byl hluboce věřící křesťan, ale církev chápal jako partnera, nikoli jako prostředníka mezi 

panovníky a Bohem (dokonce i s Klementem VI. míval spory). 

     Trpěl dlouhým čekáním na dědice. Svého syna a následníka Václava pak příliš hýčkal a 

nedovolil mu poznat, jak obrovské státnické dílo mu předává. 

 

     3. Vladařské cíle 

 

     V politickém životě si Karel vytkl jako hlavní cíl vybudovat silnou, jednotnou říši svého rodu, 

která by zahrnovala veškeré křesťanstvo, a to buď přímo, nebo prostřednictvím spojeneckých 

svazků. Tomuto cíli podřizoval vše. 

 

     4. Území a dynastická politika a) Karlovy země 

 

     Zde nás budou zajímat jen země, jež Karel ovládal jako državy lucemburské dynastie. Pomineme 

tedy Karlův římský královský i císařský titul. 

     Po Janově smrti se Karel stal lucemburským hrabětem (zemi posléze povýšil na vévodství) a 

českým králem (na českém trůně seděl samozřejmě jako král Karel I.). 

     Čelil problému, že jeho země (včetně Slezska, Těšínska a Horní Lužice) spolu ještě donedávna 

neměly mnoho společného. Proto všechna území pod vládou českého krále souhrnně označil jako 

Země Koruny české.  
     Zeměmi Koruny české tedy byly: 

 

  



     Souhrnně můžeme říci, že Karlovy Země Koruny české nepřevyšovaly rozlohu někdejších zemí 

posledních Přemyslovců. Zásadní rozdíl však tkvěl v tom, že Karlova doména byla mnohem 

pevnější. Vláda přemyslovských králů měla podobu pouze personální unie, zatímco Karel hleděl 

Země Koruny české účinně propojit v jednotný hospodářský a kulturní prostor. 

 

     b) Karlovi spojenci 

 

     Karel pokračoval v lucemburském spojenectví s Francií (s novou dynastií Valois byl přece 

příbuzný). Zároveň však uzavřel přátelskou smlouvu s anglickým králem Eduardem III., v níž 

se zavázal, že se nikdy nespojí proti Anglii s jejími nepřáteli. Měl tedy v každém případě zajištěny 

sympatie budoucího vítěze Stoleté války, ať už vleklý konflikt dopadne jakkoli. 

     Pro Karla IV. Evropa samozřejmě zahrnovala i Balkán. Karel svou autoritou podpořil snahy 

srbského císaře (cara) Štěpána IV. Dušana, jenž vládl i v části Řecka a jenž usiloval o sjednocení 

svého pravoslavného státu s katolickým světem proti turecké expanzi. Karel si také pochvaloval, 

že má s mocným carem společný slovanský jazyk. 

     Nevraživost svých odpůrců Karel likvidoval nikoli vojensky, ale dynastickými svazky: tak svým 

protivníkům sice dal naději na podíl na lucemburském díle, ale zároveň si zachoval svou převahu. 

Prostřednictvím sňatků svých i svých dětí se spříznil zejména s králi polskými a uherskými, s 

falckrabětem rýnským a s rakouskou vévodskou dynastií Habsburků.  

     Karel dokonce uzavřel lucembursko-habsburskou smlouvu o vzájemném nástupnictví těchto 

dynastií v případě vymření jedné z nich.  

 

     5. Kultura a vzdělanost 

 

     Základní kámen Karlovy koncepce jednotné Evropy představovala myšlenka, že hlavním 

politickým, hospodářským i kulturním centrem Svaté říše římské budou Čechy a zejména 

Praha. Proto sem Karel chtěl - prostřednictvím mnoha nadaných osobností - přenést kulturu 

francouzskou a italskou. Ovšem samo české prostředí bylo schopno (již díky kulturní úrovni 

přemyslovské éry) přetvořit zahraniční podněty v českém duchu. Tak vznikl jedinečný kulturní 

přínos lucemburských Čech. 

     Výmluvným dokladem byl vývoj jazykový. Celoevropská úloha Lucemburků vedla samozřejmě 

k hojnému využívání latiny. V Českých zemích vznikají kvalitní latinská díla jako Legenda o 

blahoslavené Anežce Přemyslovně, Zbraslavská kronika či Karlova vlastní díla: Legenda o svatém 

Václavu a Vita Caroli. 

     Ovšem mimořádný rozmach zaznamenává - po svých přemyslovských počátcích - literární 

čeština. Jako vzor tu slouží právě bohatost latiny. Vědecký tým, který vedl Bartoloměj z Chlumce 

a do nějž zřejmě patřil i sám Karel IV., vytvořil 3 latinsko-české slovníky. Celkově se česká slovní 

zásoba během Karlovy doby zvýšila téměř o třetinu. Čeština se měla stát i mezinárodním jazykem 

slovanského světa. 

     Patrně nejoceňovanějšími českými texty Karlových časů jsou legendy (zejm. o svaté Kateřině a 

o svatém Prokopu), vznikají však i milostné písně a satirická poezie. Rozvíjí se též literatura 

českých Němců. 

 

     V r. 1348 Karel založil Pražskou univerzitu jako první vysokou školu ve střední Evropě. 

Důsledky tohoto činu byly dalekosáhlé: 

     1. Obyvatelé Českých zemí nemuseli odcházet za vysokoškolským studiem do ciziny. 

     2. V Praze přednášeli významní učenci z mnoha zemí. 

     3. Univerzita poskytla nejvyšší vzdělání mnoha mladým mužům z měšťanských vrstev, což byl v 

českém vývoji zcela nový prvek. 

     4. Univerzita se stala místem pro nezvykle široké diskuse. 



     5. Absolventi univerzity se často stávali řediteli v městských školách. Zvýšili jejich úroveň i 

zájem o školní docházku. Tak měla Praha brzy 25 škol (Vídeň či Norimberk po čtyřech, v Krakově 

bylo škol dokonce pět). 

     6. Po vzoru Prahy začaly univerzity vznikat i v jiných středoevropských městech (v Krakově, 

Vídni, Erfurtu, Budíně). 

 

     V r. 1344 (zejm. v souvislosti s povýšením Pražského biskupství na arcibiskupství) Karel IV. 

zahájil na Pražském hradě budování gotické katedrály svatého Víta na místě dosavadní 

románské svatovítské baziliky. Projekt vytvořil podle katedrál ve své vlasti francouzský architekt 

Matyáš z Arrasu, který vedl stavební práce až do své smrti r. 1352. Po něm pokračoval od r. 1356 

Němec Petr Parléř, který s rodinou založil v Praze slavnou stavební dílnu (parléřovskou huť). 

     Katedrála svatého Víta byla zamýšlena tak velkoryse, že po Parléřově smrti (1399) nebyla ani 

dobudována a půl tisíciletí sloužila jen ve zhruba poloviční délce. Dokončení dostavby (v duchu 

původního projektu) se dočkala až r. 1929 (!). 

     Karel také nechal zhotovit novou korunu českých králů: klenot zdobený 91 drahokamy a 20 

perlami byl poprvé použit při Karlově korunovaci r. 1347, poté byl uložen ve svatovítské katedrále. 

     Nejrozsáhlejším Karlovým stavebním počinem byla rozšiřující přestavba samotného 

Pražského hradu na velkolepé reprezentační sídlo. Práce byly dokončovány ještě za Karlova syna 

a nástupce Václava IV. 

 

     Všestranný rozkvět Čech v Karlově době vedl k rozsáhlému budování klášterů a ke 

zvelebování měst, patří sem též jedinečný Karlův most. Karlova péče o obranu státu i obava 

šlechty z mocného krále vedly ke stavbě četných hradů. Podrobnosti pojednáme v dalších 

kapitolách.  

 

     6. Vztahy k církvi 

 

     O partnerském vztahu mezi Karlem a špičkami kléru jsme se již zmínili. 

     Pro Čechy zůstává v tomto směru nejvýznamnějším datem rok 1344, kdy papež Klement VI. 

povýšil Pražské biskupství na arcibiskupství a do pražské arcidiecéze také začlenil již existující 

Biskupství olomoucké a nyní nově zřízené biskupství v Litomyšli.  

     Prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic (nynějším arcibiskupem je Dominik 

Duka). 

     S Pražským arcibiskupstvím Karel spojil i již zmíněnou výstavbu katedrály svatého Víta na 

Pražském hradě. 

 

     Za Karlových časů a zhusta přímo Karlovým přičiněním došlo k založení řady českých klášterů 

i kostelů.  
     Velmi pozoruhodný byl klášter Na Slovanech, který Karel založil r. 1347 na okraji Prahy. V 

klášteře žili chorvatští benediktini, kteří pěstovali liturgii v církevní slovanštině. Podle Karlova 

přání tedy klášter oživil tradici cyrilometodějskou i prokopskou a působil též jako středisko pro 

kontakty se slovanským světem. 

     Mezi karlovskými chrámovými objekty vynikají např.: 

     kaple Všech svatých v nové části Pražského hradu: zasvěcení kaple i skutečnost, že byla 

postavena podle pařížského vzoru, svědčí o tom, že také zde promluvila široká koncepce Karlova 

vladařství. Architektem kaple byl Petr Parléř. 

     kaple svatého Kříže na novém hradě Karlštejně: je vyzdobena 130 deskovými obrazy svatých 

z dílny českého malíře, Mistra Theodorika. Celý obrazový cyklus patří k nejvýznamnějším 

gotickým dílům vůbec. 

     kostel Matky Boží Sněžné na Novém Městě Pražském: jeho hlavní loď je nejvyšší prostorou v 

Praze (ještě vyšší než u svatého Víta). 



     Karel IV. byl znám i jako nadšený sběratel ostatků svatých. Relikvie, vystavované o svátcích na 

veřejnosti, měly učinit z Prahy velké poutní centrum: Karel si od toho sliboval také finanční 

přínos. 

 

     7. Obrana 

 

     V Karlově celoživotním usilování o mírovou politiku nebylo místo pro slabost. V Čechách, na 

Moravě, ale i v jiných svých zemích dal vystavět nové hrady, z nichž jsou nejznámější: 

     Karlštejn (nad Berounkou): velkolepá stavba, která měla sloužit jako pevná schrána pro říšské 

(!) korunovační klenoty; 

     Radyně (původně Karlskrone, u Plzně): střežila transkontinentální obchodní cestu z Porýní přes 

Norimberk a Prahu do východní Evropy; 

     Kašperk (Karlsberg, na Šumavě): chránil mj. naleziště zlata; 

     Náleží sem také rozšíření Pražského hradu (viz výše). 

 

     Šlechta ovšem nehleděla na opevňování královské moci nečinně a již od 30. let 14. století 

soupeřila ve stavbě hradů s Karlem a později s jeho nástupcem Václavem. 

 

     8. Vztahy se šlechtou 

 

     Karel si svou politickou silou vynutil poslušnost od šlechty, ale byl si vědom síly šlechtického 

stavu a vztahy s ním nehnal na ostří nože. Sám povoloval stavby četných panských hradů. 

Rožmberkové, tehdy nejmocnější český šlechtický rod, Vítkovci si v Karlově době vybudovali 

např. hrad Dívčí kámen u Českého Krumlova nebo Helfenburk u Bavorova, v majetku jiných rodů 

tehdy vznikly známé hrady Kokořín u Mělníka, Velhartice u Klatov, Kost u Jičína, Borotín u Tábora 

aj. 

 

     V r. 1355 se Karel pokusil zásadním způsobem zvětšit odstup moci šlechty od moci královské: 

vydal obsáhlý zákoník, jenž později získal název Majestas Carolina. Ve 109 článcích měly být na 

věčné časy uzákoněny právní zásady Karlova českého panování. 

 

     9. Města a řemesla 

 

     Prakticky všechna česká města získala svoji typickou středověkou podobu až v lucemburské 

době, třebaže zejména královská města vznikala již za Přemyslovců. Nezadržitelná prosperita 

Karlovy říše povznesla města královská i poddanská. 

     Pro nedostatek místa se zmíníme jen o činu nejvelkorysejším. V r. 1348 Karel založil Nové 

Město Pražské, zejména pro řemeslníky hlučných živností. Tato koncentrace dílen přinesla kromě 

ryze hospodářských předností i klidnou atmosféru pro patricijské a také univerzitní Staré Město. 

     S Novým Městem měla Praha asi 40 tisíc obyvatel, což z ní činilo sedmé nejlidnatější evropské 

město. Ovšem se svou rozlohou 645 ha byla dokonce největším městem ve Svaté říši římské a v celé 

Evropě ji předstihovaly pouze Řím a Cařihrad. Praha tedy vynikala nezvykle nízkou hustotou 

osídlení (zejména díky širokým novoměstským ulicím i velkým náměstím), což se tu projevilo mj. v 

relativně kvalitních hygienických podmínkách. 

 

     V letech 1347 - 1352 Evropu zasáhla pandemie moru. Morová zkáza v polovině 14. století si 

vyžádala životy asi 20 % Evropanů, v Českých zemích však způsobila víceméně jen staganci 

populačního růstu. I to vypovídá leccos o epoše Karlovy vlády (na jejím konci žilo na území dnešní 

České republiky přes 2 miliony lidí). 

     Mor pak ovšem z Evropy zcela nevymizel a vlny černé smrti sužovaly čas od času kontinent až 

do 17. - 18. století. 



     10. Obchod 

 

     Jestliže Karel učinil Prahu hlavním městem Svaté říše římské, pojal samozřejmě úmysl 

přenést sem i těžiště evropského obchodu. 

     Podle Karlových plánů měly být osou evropského suchozemského obchodu dvě 

transkontinentální cesty, ve směru západ-východ a sever-jih. Křižovat se samozřejmě měly v 

Praze. 

     Cestu západo-východní (Norimberskou) Karel opravdu vybudoval, přičemž rozhodujícím 

činem tu bylo vytvoření Nových Čech v Německu. Cesta začínala vějířem tras, které vedly ze 

západoevropských přístavů a sbíhaly se v Porýní. Odtud cesta pokračovala přes Norimberk, Plzeň a 

Prahu do Brna, kde se znovu větvila. Severní větev mířila přes Vratislav a Krakov do Kyjeva. Jižní 

větev vedla přes Prešpurk (dnešní Bratislavu) do Uher. 

     Norimberská cesta překračovala Vltavu v Praze Kamenným (dnes Karlovým) mostem. Byl 

postaven na místě románského Juditina mostu, strženého povodní v r. 1342. Stavba mostu začala r. 

1357 a vedl ji - kdo jiný než Petr Parléř. Most je dlouhý 520 metrů, široký 10 metrů a má 16 

oblouků. Výzdoba Staroměstské mostecké věže byla skvostnou reprezentační záležitostí, sochy 

přímo na mostě však pocházejí až z barokní doby.  

     Transkontinentální cesta z jihu na sever zůstala jen v podobě projektu. 

     Karel pečoval i o relativně menší obchodní cesty, např. o Řezenskou cestu a o novou Českou 

silnici, které spojovaly Prahu s německými kraji. Významně podpořil také důležitou Zlatou stezku 

z Pasova: kromě dosavadní trasy do Prachatic jí přibyla rozvětvení do Kašperských Hor a 

Vimperka. 

 

     11. Zlatá bula Karla IV. 

 

     V r. 1356 císař Karel IV. vydal první ucelený zákoník Svaté říše římské a hned si jej nechal 

schválit sněmem panovníků říšských států. Tento dokument, jenž později získal název Zlatá bulla 

Karla IV., plnil v říši úlohu základního zákona, asi jako v dnešních státech ústava.  

 

     12. Stíny Karlovy doby 

 

     Karlova vláda měla i své slabiny. Pohraniční hory výrazně oddělovaly České země od ostatní 

Evropy a Karlovo úsilí o přesun evropského obchodu do Prahy nemohlo mít trvalé výsledky. V 

zahraničním obchodě Českého království výrazně převažoval dovoz zboží nad vývozem: Češi 

vyváželi spíše obilí než řemeslné produkty a svou spotřebu hradili jen díky kutnohorskému 

stříbru. Průvodním jevem byl ovšem pokles hodnoty pražského groše. 

     To vedlo šlechtu ke zvyšování robotního podílu renty, protože hodnota renty peněžní se 

poněkud snížila. Růst měst přinesl vyostření rozporů mezi zájmy cechů a zájmy spotřebitelské 

veřejnosti. Prohloubily se rozdíly mezi vyšší a nižší šlechtou, protože páni zvyšovali svůj majetek 

a prestiž zastáváním četných úřadů (poprvé od smrti Přemysla II. Otakara mohli ve službách 

českého krále opět působit dokonce i v cizích zemích). 

 


