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Evropští potomci Karla IV.

Rudolfinum

V roce 2016 pøipomínané 700. výroèí narození Karla IV. (*14.5.1316
† 29.11.1378) vyvolalo mimo jiné otázku, zda a kolik žije v souèasnosti 
jeho potomkù. Císaø øímský a 11. král èeský byl významnou osobností
èeských ale i evropských dìjin a zjištìní jeho potomkù zajisté pøináší 
zajímavou sondu do staleté personální propojenosti Evropy, protože 

Karlovým pøímým pøedkem byl napøíklad i zakladatel støedovìké 
øíše øímské Karel Veliký. 

“Otec Evropy” Karel Veliký a “Otec vlasti” Karel IV. mají ve stovìžaté 
Praze tøi vìže spoleèné. Na Karlovì, na kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Karla Velikého, který nechal ke cti svého pøedka 
Karel IV. postavit. Sám se úèastnil 18.9.1350 položení jeho 

základního kamene i jeho vysvìcení o 27 let pozdìji 28.1.1377.
 Jméno Karla IV. Lucemburského je spjato se sídly, která osobnì 
nechal stavìt nebo v nich pobýval. Ale nejen to. Spoleènou krví 
je spojen se staviteli dalších a dalších hradù a zámkù. Vìtšina 

rodù èeské zemské šlechty je totiž s Karlem genealogicky propojena, 
èlenové tìchto rodù jsou jeho pøímými potomky. A to je to, co nás 

zajímá. Snažíme se vidìt Karla IV. jako nositele dynastické 
a rodové historické pamìti. 

Na poèátku jsou rozmìrovì velké rodokmeny. S èeskými potomky
rodokmen více jak ètyømetrový, u evropských královských dynastií 

tøímetrový. Oba graficky zachycují základní genealogické linie 
smìøující od Karla IV. k daným potomkùm. Konkrétnì k 77 rodùm 
èeské zemské šlechty a k 46 rodùm a dynastiím v ostatní Evropì.

Jednotlivé linie konèí vždy u toho èlena rodu, který je prvním 
pøímým potomkem Karla IV. S ním linie rodu konèí a dále uvádí
už jen hlavní rodová sídla. Na tìchto sídlech bude genealogie 

 rodu pokraèovat zmínìným prvním rodovým potomkem Karla IV.

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Karla Velikého 

se sochou Karla IV.

Kampa

Kolowrat-Krakovský
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Prodejní místa publikace 
s rodokmenem èeských knížat a králù

Werichova vila  

Muzeum Karla Zemana 

Infocentrum Špièka a Staré purkrabství

Policejní muzeum a Kostel Nanebevzetí 
                Panny Marie a Karla Velikého
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Èeští potomci Karla IV. a jeho pøemyslovští pøedci 

Karlov

Vyšehrad
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VYŠEHRAD

Evropští potomci Karla IV. a jeho pøedci po meèi až ke Karlu Velikému

Pøedci a potomci Karla IV. Lucemburského na venkovních panelech umístìných v Praze  
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