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 Nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna 
z nejstarších evropských univerzit

 Založena 7. dubna 1348 Karlem IV.
 Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém 

čase dosáhla mezinárodního věhlasu.
 Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, 

právnickou a m
 Na přelomu 19. a 20. století dosáhla vysoké vědecké 

úrovně – působil zde i Albert Einstein
 Při pohřbu medika Jana Opletala byly české vysoké školy 

17. listopadu 1939 uzavřeny, po válce opět fungovala







Josef Gregor,Adam Novák



 nejvýznamnější český katolický kostel a dominanta 
Hradu

 sídlo pražské arcidiecéze
 založena  knížetem Václavem, měla podobu rotundy
 západní část a průčelí byla dostavěna v letech 1873-

1929
 dostavena byla roku 1929 k tehdy předpokládanému 

tisíciletému výročí úmrtí svatého Václava







Klára Navrátilová



 nechal ho postavit Karel IV.
 je postaven v gotickém slohu
 základní kámen byl položen 10. 

června 1348 arcibiskupem Arnoštem z 
Pardubic

 byl původně budován pro Karlovy soukromé 
účely coby malé sídlo s jednou věží a až 
postupně se rozrůstal o části určené ke 
střežení klenotů

 jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku
 v obrozenecké době nazýván také Karlův Týn





Radim Liška



 nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v 
Praze a druhý nejstarší dochovaný most v 
České republice

 nahradil předchozí Juditin most, stržený 
roku 1342 při jarním tání ledů

 od konce 17. století bylo postupně na most 
umístěno 30 převážně barokních soch a 
sousoší

 spojuje Staré Město s Malou Stranou a je 515 
metrů dlouhý 

 Jeho architekty byli mistr Otto a Petr Parléř





Daniela Kročilová



 Benediktinský klášter v Pustiměři
 je zaniklý klášter
 byl jediným ženským klášterem řehole 

benediktinské na Moravě
 byl založen 30. září 1340 biskupem Janem 

Volkem
 byla určena k uctění památky Elišky 

Přemyslovny
 na místě kláštera byla později postavena kaple 

sv. Anny



Zříceniny  klášteru Pustiměř





 Původně Twingenberg
 Zřícenina
 Asi 2,5 km západo-jihozápadně od obce Jívová
 Založen byl jako jediný hrad na Moravě Karlem IV
 K osídlení kopce Tepenec a jeho okolí došlo už v době 

kamenné
 Dnes si už hrad bohužel nemůžeme prohlédnout, a to 

ani jako skromné zbytky zříceniny





Dagmar Talábová



 hrad Radyně byl postaven ve 14. století
 hrad během staletí mnohokrát změnil svého majitele
 hranolová věž je zastřešena a byla upravena na rozhlednu
 Radyně je hradní zřícenina
 Královský hrad byl postaven před rokem 1361 během vlády 

Karla IV.
 Počet schodů při výstupu na ochoz věže je 118
 starý plzeňský hrad jako sídlo královských úředníků byl po 

polovině 13. století opuštěn





Magda Křižková



- ze všech stran ho obepíná 
mohutný val a příkop
- byla zde i kaple  -

zřícenina hradu v okres
e České Budějovice

 - založil jej císař Karel 
IV

 - ztratil o něj zájem
 - po roce 1370 o hradu 

nejsou žádné písemné 
zmínky





TEREZA JAHODOVÁ



 Založen Karlem IV. Roku 1347
 V dobových zápisech byl založen 3.9. 1347 před 

korunovací Karla IV. a Blanky z Valois
 trojlodní bazilika a budoucí korunovační chrám 

s klášterní svatyní řádu karmelitánů
 100 metrů dlouhá dvouvěžová stavba, jejíž výška 

střední lodi měla dosahovat 40 metrů
 Vstupní části se říkalo ,,krásná věž‘‘
 Stavba věže a lodi síňového chrámu byla podle 

zjištění archeologického výzkumu Julie Richterové 
z roku 1981 zahájena počátkem 15. století, ale 
přerušily ji husitské války





Karolína Krátká



 Znamená Karlova Hora
 Italská obec a pevnost v toskánské provincii Lucca
 Založeno roku 1333 budoucím císařem Karlem IV.
 Nad vchodem do hradu Montecarlo je erb s českým 

lvem
 Dodnes největší monumentální památka na Karla IV.





Martin Kelíšek



 Karlovy Vary jsou největším a nejvýznamnějším 
lázenským městem české republiky

 Karlovy Vary se proslavily svými lazněmy
 Další vyznamnou památkou je např. kostel 

sv.Magdalény 1737 nebo kostel sv.Petra a Pavla 1898 a 
dalších mnohých památek

 Další významnou památkou jsou např. rozhledna 
Diana, goethova vyhlídka, Vyhlídka Karla IV, Jelení 
Skok nebo tři Kříže.





Monika Ševčíková



 Kašperk (německý Karlsberg) je hrad Šumavském podhůří poblíž 
města Kašperské Hory

 Byl gotický hrad založen 15.století v roce 1356 Karlem IV
 Zemských hranic s Bavorskem, zlatých dolů
 V současnosti je hrad Kašperk jediným nejatraktivnějších turistických 

cilu na Šumavě
 Navštěvují ročně cca 50 000 turistů i návštěvníků





Marie Hořínková



 Hrad zbudoval roku 1357 magister fabriciae Karla IV. Oldřich Tista
z Hedčan

 Jedná se o výjimečnou stavbu tehdejší hradní architektury
 Čelo lokality, jež byla založena na pískovcových blocích, opevňuje 

skalní bariéra
 Malý nepravidelný hrad za touto rozsedlinou obsahoval nevelký palác 

s věžovitým přístavkem a za ním na vyvýšeném místě čtverhranný 
bergfrit.

 V německé literatuře se tento typ hradní stavby nazývá příznačně 
Tallsperre- přehrada (hradba přehrazující údolí)

 Česky se tento typ dá interpretovat asi jako hrad přehradný či 
uzávěrový ( Durdík).





Kateřina Rachůnková



městská čtvrť na pravém břehu Vltavy
 rozloha 3,34 km²
založeno dne 8. března 1348 Karlem IV.
 před vytvořením Královského hlavního 

města Prahy bylo s názvem Nové město 
pražské městem

v roce 1784 se připojilo k Praze 



historický znak

Novoměstská radnice
historická vlajka



KOMPLETACE : Ing. Miriam Vandová


