
Lucemburkové na českém trůnu 

Vypiš si příslušníky rodu Lucemburků postupně tak, jak usedali na český 
trůn. 

 

 

 

 

Doplň jméno panovníka podle charakteristiky. 

rytíř, válečník, diplomat, často pobýval v zahraničí _________________ 

slabý a nerozhodný panovník, vládl v těžkém období ________________ 

císař a král, zasloužil se o rozkvět země a Prahy ____________________ 

proradný, lstivý, v Čechách odmítaný vládce _______________________ 

 

Napiš si stručný životopis Karla IV. (jeho rodiče, kde vyrůstal...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Císař Karel IV. byl čtyřikrát ženatý. Doplň si křestní jména jeho 
manželek. 

___________________ z Valois byla jemná a hezká dívka. V době sňatku 
    měli oba sedm let. Zemřela ve 32 letech. 

___________________ Falcká dala králi syna, který bohužel zemřel. A 
    brzy po něm umírá i tato mladičká královna. 

___________________ Svídnická byla o 23 let mladší. Porodila Václava, 
    následníka trůnu. Zemřela při dalším porodu. 

___________________ Pomořanská dokázala prý ohýbat rukama kovové 
    pruty a meče. Byla o 31 let mladší než Karel IV. 
    Porodila mu šest dětí a přežila ho o 15 let. 
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1. církevní představitel 
2. hrad vybudovaný Karlem IV. 
3. původní jméno Karla IV. 
4. matka Karla IV. 
5. povinnost poddaných ve středověké vesnici 
6. sídlo zemana 
7. poslední český král z rodu Lucemburků 
8. první manželka Karla IV. 

 

Slovo v tajence znamená _______________________________________.  

Váže se k pověsti o ____________________________________________. 



Doplň vyprávění: 

Středověká vesnice bývala ____________ než dnešní. Hlavní skupinou  

vesnického obyvatelstva byli _______________. Nejbohatšími obyvateli 

měst byli _____________. Početnější, ale chudší skupinou obyvatelstva 

ve městech byli _________________. Nejvyšší postavení ve středověké  

společnosti hned po panovníkovi měla ________________. Její bohatší  

část se nazývala _____________ a sídlila v mohutných ______________. 

 

Čtyřmi odlišnými barvami vybarvi slova označující příslušníky šlechty, 
církve, obyvatele měst a venkova. 

 

SEDLÁK  PÁN   BISKUP  OPAT 

 OBCHODNÍK  ROLNÍK  ŘEMESLNÍK  ZEMAN 

 

 

Na časové ose si vyznač: 
 
sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského (modře) 
narození Václava, pozdějšího Karla IV. (zeleně) 
korunovaci Karla IV. českým králem (hnědě) 
založení Univerzity Karlovy (červeně) 
smrt Karla IV. (žlutě) 
období vlády Václava IV. (fialově) 
úmrtí posledního Lucemburka (oranžově) 
 
 

 



Představ si, že máš pro své mladší kamarády zpracovat obrázkové 
leporelo o Karlu IV. 

Pomocí obrázků vyjádři: 
co vše vykonal před svou korunovací 
které významné stavby dal postavit, jakou školu založil 
čím byl prospěšný pro české země 
u kterých řemeslníků bys mohl v jeho době nakupovat (jejich štíty) 

 


