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Právě držíte v rukou speciální číslo, které jsme věnovali připomenutí sedmistého výročí 

narození českého krále a římského císaře Karla IV. Najdete v něm články našich žáků, jako jsou 

zprávy z exkurzí, zamyšlení nad významem tohoto panovníka, zastavení nad legendami, spjatých 

se stavbami, které dal král Karel IV. postavit, a komiks. Tyto texty jsou doplněny výtvarnými pracemi 

žáků druhého stupně a fotografiemi z výstavy, která byla při této příležitosti na naší škole uspořádána 

a na jejímž vzniku se podíleli žáci všech tříd. Přejeme příjemné a zajímavé čtení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Le Thi, IX.A  
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V polovině května jsme si na naší škole připomněli výročí sedmi set let, které uplynuly od 

narození českého krále a římského císaře Karla IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378). Toto datum bylo 

zařazeno organizací UNESCO mezi světová výročí. I naší  vzniklo mnoho zajímavých děl. Ty nejlepší 

ze všech kreseb, maleb, výrobků, prostorových prací a dalších předmětů jsme představili na výstavě ve 

vstupní hale školy. Další úspěšné práce našich žáků budou zaslány na výtvarnou soutěž pořádanou 

městskou částí Praha 10 na téma Karel IV. 

Do připomenutí tohoto významného výročí se zapojili všichni žáci a žákyně naší školy – od 

nejnižších ročníků až po ročníky deváté. Žáci prvních ročníků kreslili stavby, spojené s Karlem IV., 

jeho portréty a v suchém pastelu korunovační klenoty. Pomocí temper a fixů ztvárňovali gotické 

vitráže. V rámci prvouky se dozvídali o zásluhách Karla IV. pro českou zemi a v hodinách češtiny si 

vyprávěli o pověstech. Žáci třetích ročníků se účastnili výletu na hrad Karlštejn, jehož podobu pak 

vytvářeli i prostorově, a dále pastelem zachycovali podobu Karla IV. Žáci čtvrtých ročníků navštívili 

Hrad v rámci projektu“ Pražský hrad a Karel IV.“, malovali portrét Karla IV., dále gotická okna, 

Karlštejn a Karlův most. Na tato témata psali i referáty. 

Páté ročníky kreslily portréty Karla IV. a jeho rodičů - Jana Lucemburského a Elišky 

Přemyslovny. Źáci rudkou a uhlem zachycovali starou podobu Prahy. Vyráběli maketu ženského 

dobového oděvu a asambláž gotické zbroje - železné košile a přilby. Kašírováním vyrobili podobizny 

Karla IV. a jeho čtyř manželek a korunovační klenoty. Také napodobili gotickou listinu s ukázkou 

gotického písma a pečetě. Z tvarovací hmoty vytvářeli mince a vyrobili barevné okenní vitráže. 

Žáci sedmého ročníku se účastnili exkurze, pořádané Pražskou informační službou, na Pražský 

hrad, nazvané „Po stopách Karla IV.“.  V naší literární příloze se můžete dočíst, jak ji žáci ztvárnili 

také literárně. V rámci dějepisu vytvářeli projekty Karel IV. - jeho manželky, vláda, stavby aj. 

Žáci 8. A se podíleli na skupinovém projektu s tématem významné stavby Karla IV., osobnosti 

té doby a další významné činy, kterými se Karel IV. zasloužil o českou vzdělanost a kulturu. Žáci 

shromažďovali důležitá fakta a hledali informace o osobnostech, které měly vliv na vznik a rozvoj 

těchto památek. Výsledkem jejich úsilí byly prezentace s texty o historii staveb, současnosti či 

legendách. Ty byly doplněny  obrazovým doprovodem s nákresy, fotografiemi, kresbami a dobovým 

písmem. Své informace a obrazové materiály pak převedli spolužákům v hodinách češtiny na 

interaktivní tabuli. Literární část najdete opět v literární příloze.  

V hodinách výtvarné výchovy žáci a žákyně druhého stupně vytvářeli zvětšené barevné kresby 

korunovačních klenotů (7. ročník), portréty Karla IV. (8. ročník), ženské a mužské gotické oděvy a 

zbroje 14. století (7. – 8. ročníky). Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili s pečetěmi a mincemi 14. století a 

vytvářeli pak jejich reliéfy z kovové fólie spolu s žáky z 6. ročníků, kteří je vytvářeli v keramice. 

V osmém ročníku kromě opakování učiva o Karlu IV. v rámci dějepisu žáci kreslili Karlštejn a 

portréty. V devátém ročníku žáci četli z knihy „Karel IV. - ilustrovaný život a doba“ od Renaty 

Fučíkové. Četbu pak ztvárňovali také výtvarně (Karel IV., pečetě, korunovační klenoty, hrady…)  
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KAREL IV. 

Všechno začalo tím, že si Češka Eliška Přemyslovna vzala lucemburského krále 

(Lucembursko je ve Francii) Jana Lucemburského. Měli spolu syna Václava. Místo aby král Jan zůstal 

v Čechách s manželkou, odcestoval do Francie s Václavem. Královna si mohla oči vyplakat, a co bylo 

ještě horší: Jan z Václava udělal Karla. Ale tatínka si Karel moc neužil. Padl v bitvě u Kresčaku. Prý 

když se vydal do bitvy, tak zakřičel: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ Když bylo 

Karlovi 17 let, převezli ho z Francie do Čech a udělili mu titul královský. Lidé si mysleli: „Chudák, je 

to ještě chlapec, sotva mu vyrazily vousy... a vypadá jako hromádka neštěstí!“ A ani nebylo divu: 

Čechy nepůsobily povzbudivým dojmem. Lilo, všude bylo bláto, lidé se nijak nehrnuli zdravit nového 

krále a přespat často nebylo kde – hrady byly buď pobořené, nebo je ovládli loupežníci. 

V měšťanských domech zase nebylo žádné zvláštní pohodlí a jídlo taky za moc nestálo. Karel, 

zhýčkaný dobrůtkami a přepychem francouzského dvora, si zoufal. Šlechtici se pořád hádali – kudy se 

dát, kde zastavit, co králi (který česky neuměl) říct a co ne... 

„ To jsem zdědil pěknou zemi!“ naříkal francouzsky Karel a psal si zoufalé zápisky do deníku. 

„Asi se bude chtít vrátit, hádali lidé. Nelíbí se mu tady. Nejspíš bude po tatínkovi, bude 

cestovat a hledat štěstí jinde. Kdyby to tu někdo vzal pořádně do ruky, mohlo by se tu leccos 

vybudovat. Vždyť z Čech by mohlo být středisko Evropy, středisko vzdělanosti, a vůbec kvetoucí 

říše.“ 

A Karel jakoby je slyšel. „Musím s tou zemí něco udělat!“ pravil. „Vždyť z Čech by mohlo 

být srdce Evropy, středisko vzdělanosti, kvetoucí říše a kdovíco ještě...“ 

No ne, pomyslel si lid. Kdo by to do toho mládenečka řekl? Ale nebudeme jásat předčasně – 

uvidíme, jak se osvědčí.  

Když nastoupil na český trůn, neměl lehkou pozici. Už pro svoje mládí. Bylo mu sedmnáct let 

a kdekdo by mu radil. Karel sám dobře viděl, jak to v zemi vypadá: pokladna zela prázdnotou, 

šlechtici byli zpupní a celkově vládl chaos. Královské hrady a statky byly dány do zástavy šlechticům, 

kteří tatínkovi Janovi půjčili peníze, obchod vázl, na cestách číhaly bandy loupeživých rytířů a všude 

byl nepořádek a špína. Karel ale vzal věci pevně do rukou. Věděl totiž z historie, že i ze zanedbaného 

státu se dá něco udělat. Byl nesmírně vzdělaný – uměl číst a psát, mluvil francouzsky, italsky, 

německy a latinsky. Jen česky se musel učit znova, hlavně písmeno ř. 

„Třicet stříbrných křepelek přeletělo...“ opakoval si zarputile, až to dokázal. 

Vládnout uměl taky. Král Jan jej totiž před časem ještě poslal do Itálie, aby dohlížel na města, 

která patřila Lucemburkům. A když se Karel dokázal shodnout s horkokrevnými Italy, měl šanci 

opanovat i Čechy. 

Pokud šlo o český stát, ten byl složen z velmi různorodých oblastí: patřily k němu 

pochopitelně Čechy, Morava a Slezsko. Ale taky další území (některá dost vzdálená) v Německu, a 

potom Lucembursko. Nebylo snadné takový celek ovládat, ale Karlovi se to dařilo. 

Lidem se ze všeho nejvíc zamlouvalo, že si Karel IV. vybral jako sídelní město Prahu. A to i 

přesto, že Pražský hrad byl zpustlý jako ta nejhorší ratejna – vůbec se do něj nedalo nastěhovat! Sídlili 

tu netopýři, pavouci, potkani a myši. Než se hrad trochu opravil, musel Karel bydlet v jednom 

měšťanském domě na Starém Městě, což byla pro krále svým způsobem potupa. Ale král neměl 

předsudky, hleděl hlavně, aby se začalo hned opravovat a stavět. Vykoupil zpět zastavené hrady a 

statky, dal přísně trestat loupeže a vraždy (bylo jich požehnaně) a na vzbouřené rytíře vyslal vojsko. 

Karel IV. si získal respekt. Již dříve se mu podařilo povýšit pražské biskupství na arcibiskupství        
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(o čemž dlouho vyjednával 

s papežem), na Hradě dal opravit 

opevnění (co kdyby se někdo 

pokusil českého krále odstranit) a 

začal budovat nový královský palác. 

Mohl být sám stavitelem, 

architektuře rozuměl, a taky dobře 

věděl, odkud si pozvat odborníky. 

Z Francie přišel Matyáš z Arrasu, 

který budoval chrám svatého Víta. 

Po jeho smrti pokračoval Petr 

Parléř. Bylo to úžasné dílo. 

Mezi lidmi se začalo 

slýchat, že Karel IV. postavil Nové 

Město pražské, protože mu jeden 

starý hvězdář pravil, že z hvězd 

vyčetl zánik Starého Města. „Praha 

lehne popelem po strašlivém 

požáru... a pak přijde povodeň!“ 

hořekoval ten dobrák. Logicky by 

povodeň požár uhasila, ale o tom 

hvězdář nemluvil.  

Karel IV. byl realista. 

Takové prognózy (prognóza je 

předpověď) se mohou brát vážně 

nebo ne, ale jistota je jistota. Kdyby 

ten stařík měl náhodou pravdu, bude 

určitě lepší postavit předem Město 

Nové. Krále to bavilo, radil 

stavitelům a sám určoval, kde bude 

náměstí, kde trh... Bez jeho 

souhlasu se nepoložil ani kamínek. 

Jen jeden ze stavitelů si dovolil vytvořit uličku podle vlastního názoru, a tím krále dohřál. Ale Karel 

měl smířlivou povahu, nedovedl se hněvat dlouho, nakonec mistrovi odpustil, jen té ulici dal jméno 

Nekázanka (protože ji nekázal stavět). 

Při stavbě nového kamenného mostu, který spojil břehy Vltavy, byla do malty za účelem 

pevnosti přidávána vejce. Svážela se z celé země a jistí hlupáci z Velvar poslali plný vůz vajíček 

uvařených natvrdo (prý aby se cestou v horku nezkazila). Byla z toho náramná veselice a skvělé 

vaječné hody. Krásná stavba byl i Karlštejn. Tento hrad si panovník nechal postavit údajně jako hrad 

lovecký a jako úkryt pro korunovační klenoty, které dal už dříve zhotovit, zejména pro nádhernou 

svatováclavskou korunu. Hrad měl úžasnou výzdobu, zvláště kaple svatého Kříže, kam Karel umístil 

obrazy Mistra Theodorika. Tam prý král často prodléval v modlitbách... Znělo to dobře, ale ve 

skutečnosti Karel na hrad prchal, jakmile měl dost společnosti manželky a jejích dvorních dam. Které 

ustavičně švitořily, chichotaly se, prozpěvovaly a šustily sukněmi. Na Karlštejn král zakázal ženám 

přístup a pěstoval tam výhradně mužské zábavy jako lov, střelbu do terče, popíjení vína a hodování. 

Karel podporoval umění (malířství, sochařství a literaturu), sám psal a dal v Praze založit 

Univerzitu Karlovu. Byl toho názoru, že by lid měl být vzdělaný, aby se nenechal jen tak ošidit. 

Studium trvalo přibližně dvanáct let. Studenti, kteří brali výuku vážně, byli vesměs nepohlední: 

vyhublí, bledých tváří a kalných očí (ze čtení po nocích). Profesoři se zase mezi sebou pořád hádali 

(říkali tomu učené disputace). Klidu si lid vážil čím dál víc. Velice jej těšilo, že Karel nevede války, 
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spíš vyjednává a řeší problémy diplomaticky. Vzteklíků, co za prvním slovem sahají po meči, měl lid 

už plné zuby. Těšil se ze slávy české země a z jejího stoupajícího věhlasu v zahraničí. Některé věci se 

samozřejmě nezměnily ze dne na den. Vesnice byly zastrčené díry jako dřív (deset až patnáct chalup), 

v nichž žili věčně nadávající poddaní, kteří dřeli v potu tváře a neradi odváděli dávky vrchnosti (šlo 

nejen o peníze, ale i o část úrody a robotu na panských polích, z čehož by se každý rád ulil). Lepší 

venkovská společnost se rozdělila na pány a zemany. Páni obývali pevné hrady a vesnic i polí vlastnili 

mnoho. Chovali se zpupně, pořádali hostiny, rytířské turnaje a štvanice na divokou zvěř, a ohrnovali 

nos nad zemany, co měli jen nějakou ubohou tvrz a jednu vesničku. V městech to vypadalo jinak. Žili 

tu měšťané, a to byli bohatí obchodníci a řemeslníci, vedle nich prostý lid a pak chátra: různí tuláci, 

zlodějíčkové a všechnobralové, jakož i žebráci. Města nebyla velká,(kolem tří až pět tisíc obyvatel, ale 

byla hezká. Chránily je příkopy a hradby s branami, které se na noc zavíraly. Mezi měšťanskými domy 

se skvěl nejmíň jeden kostel a impozantní byla i radnice. Dojem poněkud kazila skutečnost, že do 

úzkých uliček se vylévaly veškeré splašky z domů a vyhazovaly odpadky.  

Král Karel si při vládnutí vede výborně, usoudil 

lid. Stal se dokonce i císařem a rozhoduje se bez váhání. 

Jen aby mu to vydrželo. Co ale nastane, až spočine 

v hrobě? Čechy získá Václav,to je nejstarší syn, Zikmund 

dostane Braniborsko, a Jan, ten nejmladší, Zhořelecko. 

KARLOVY STAVBY: 

Karlova univerzita, Karlův most, Nové Město Pražské, 

Karlštejn, chrám svatého Víta, Chrám Panny Marie 

Sněžné  

DATA Z KARLOVA ŽIVOTA: 

14.5. 1316  narození Karla IV. 

1346   českým králem se stal Karel IV. 

7.4. 1348  Karel IV založil pražskou univerzitu. 

10.6. 1348  Matyáš z Arrasu začal budovat hrad      

Karlštejn. 

27.3. 1357  hrad Karlštejn byl slavnostně otevřen. 

29.11. 1378  král Karel IV. zemřel. 

14.5. 2016  700 let od narození Karla IV. 

 

Text Eliška Dědková, IV.A 

Ilustrace Arina Kraeva (str.6) a Kryštof Semrád (str. 

7),oba IX.B. 
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KAREL IV. – OTEC VLASTI 

Narodil se se jménem Václav 14. května roku 1316 v Praze jako syn Jana Lucemburského a 

Elišky Přemyslovny. Do svých sedmi let žil v Čechách, potom ho odeslali na vychování do Francie. 

Ve dvanácti letech navštěvoval přednášky na universitě v Sorbonně (jedním z jeho učitelů byl i 

pozdější papež Kliment VI.); učil se jezdit na koni, rytířským způsobům, dvorským způsobům a 

diplomacii. Sedm let byl ženatý s Blankou z Valois. Ve Francii přijal jméno Karel po svém strýci, 

francouzskému králi Karlu IV. Po odchodu z Francie pobýval v Lucembursku a v Itálii, kde získal 

další zkušenosti se správou území a byl skoro otráven (naštěstí zrovna držel půst).  

V roce 1333 se Karel vrátil do Čech. Zde navštívil 

hrob své matky na Zbraslavi. Popsal Čechy jako velmi 

zubožené, zpustlé, ve špatném stavu, napsal, že zde našel 

rozchvácené statky, na lesních cestách viděl lapky 

(loupežníky). V roce 1333 mu otec udělil titul markrabě 

moravský, ale Karel spravoval nejen celou Moravu, ale i 

Čechy (dochází k dvojvládí Jana a Karla). Karel zde chtěl 

zavést pořádek, hledal proto oporu v české šlechtě, v církvi a 

v městech. Jako první se zbavil lapků (konal proti nim 

výpravy a krutě je trestal). Vykupoval panství a opravil 

královský palác.  

Roku 1346 se stal římským králem Karlem IV., o 

rok později je korunován na českého krále ve svatovítské 

bazilice a o devět let později je kardinálem korunován na 

císaře v Římě. Po korunovaci rozhodl nově uspořádat české 

země. Chtěl obnovit český stát a povznést hlavní město 

Prahu, sídlo českého a římského panovníka. (Praga caput 

regni = Praha hlava království – napsáno na městské 

radnici). Praha měla v této době více obyvatel než 

Norimberk i Londýn (40 000 obyvatel). V roce 1338 staví 

radnici na Starém městě, o deset let později, v roce 1348, 

zakládá Nové město pražské s centrem na Václavském 

náměstí (Koňský trh). A další náměstí: Dobytčí trh (dnes 

Karlovo náměstí), Nové město pražské bylo obehnáno hradbami, byly zbudovány čtyři hlavní brány. 

Praha byla městem řemeslníků a obchodníků, vznikaly zde kostely). Téhož roku (1348) byla v Praze 

založena Universita Karlova. Roku 1344 začala stavba Svatovítské katedrály, na místě bývalé rotundy 

z 10. století a baziliky z 11. století. Katedrála se stala sídlem biskupa a arcibiskupa; byl to tří až 

pětilodní chrám, za oltářem byl věnec kaplí. Byla to vlastně velká schrána nad hrobem sv. Václava; 

hrobka pro Přemyslovce a Lucemburky. Dostavovala se ale až do 20. století. Karel IV. nechal 

vybudovat také další stavby. Byl to Karlův most (1357), který byl postaven na místě bývalého Juditina 

mostu strženého povodní. Karlův most je 516 m dlouhý, skládá se z šestnácti oblouků, říkalo se mu 

také Kamenný most. Není to však nejstarší český kamenný most, ten se nalézá v Písku. Dále postavil 

Královský palác, Hladovou zeď (aby dal práci chudině), nechal postavit různé hrady jako sídla 

panovníků a šlechty. Nechal zbudovat též Karlštejn (císařské sídlo), který měl chránit korunovační 

klenoty římské říše; součástí Karlštejna byla Kaple sv. kříže. Stěny jsou zdobeny nástěnnými obrazy 

mistra Theodorika zdobené drahými kameny a zlatem.  
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Výstava školy k 700. výročí narození Karla IV. (1316 – 2016) 
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Karel IV. měl dvanáct dětí (jedno zemřelo při porodu); až se svou třetí ženou (Annou 

Svídnickou) měl syna Václava, který se narodil v Norimberku. Václav, jako prvorozený syn, byl 

následníkem trůnu. Ve svých dvou letech byl korunován na českého krále, v patnácti na římského 

krále. Karel IV. měl s Alžbětou Pomořanskou tři syny (mj. Zikmunda, Jana Zhořeleckého) a dcery 

(Anna – provdala se za anglického krále Richarda II.). Václav se měl stát králem v Čechách (v zemích 

Koruny České) a Zikmund v Braniborsku. 

 29. 11. 1378 Karel IV. zemřel na zápal plic. Pochován je v chrámu sv. Víta. Doba Karla IV. je 

dobou klidu a míru, přednost před válečnými konflikty mají diplomatická jednání. Dochází též k 

rozšíření území českého státu (díky sňatkům získal Falc, Svídnicko a Pomořansko; koupí nebo 

smlouvou získal Slezsko, Horní a Dolní Lužici a Braniborsko). Území spojené panovníkem Karel IV. 

nazýval „země koruny České“ (natrvalo to byly Čechy, Morava, Slezsko a Lužice).   

Filip Mansfeld, IV.A 
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KAREL IV. 

- bez úvodu o tom, kdo to byl, začnu rovnou s psaním "zajímavostí". Všichni víme, kdo to byl 

Karel IV. 

Karel IV. a vysněné město 

Karel IV. chtěl mít z města Prahy Jeruzalém. Nové Město mělo být nejen centrem, kde se 

setkává Západ s Východem, ale jakési zhmotnění "nebeského Jeruzaléma", místa, kam se dostane 

všechen spasený lid. Část půdorysu Nového Města kopíruje půdorys Jeruzaléma a bráně na 

Vyšehradě, vedoucí do Prahy, se říkalo Jeruzalémská. To jsou fakta, která podporují tuto teorii. Té 

bráně se říkalo Jeruzalémská, protože ve středověku dostávaly brány jména podle toho, kam vedly. 

Karel IV. shromažďoval ostatky svatých 

Karel IV. byl velkým sběratelem svatých ostatků, protože se věřilo, že Ježíš sestoupí tam, kde 

jich bude nejvíc. Kamkoliv Karel přijel, tam si vyžádal třeba článek palce z místního světce, aby ho 

mohl přinést do Prahy. Středověkého člověka posouvalo blíž k Bohu vidět nebo vlastnit ostatky 

svatých. Lidé tenkrát vnímali svět a své místo v něm přes symboly.  

 

Karel válečníkem 

Karel IV. nebyl vždy jen moudrý panovník, byl zároveň klasický středověký válečník (v první 

fázi jeho vlády). K válčení ho předurčovala i jeho konstituce - na svoji dobu byl neobvykle vysoký, 

ideální "těžký" rytíř. 

 V roce 1347 mu papež zaslal list, ve kterém ho kárá za vyhledávání soubojů a chování 

neodpovídající královské důstojnosti. Karel na to reagoval tím... 

...že se snažil být více nenápadný. Přestal, když si poranil krční páteř (asi spadl z koně) -  

strávil několik měsíců na lůžku. 

Ilustrace a text Stanislav Jan Vašina (VII.B) 
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NAŠE EXKURZE 

 

PRAŽSKÝ HRAD 

Brzo ráno jsme vyrazili na metro, kterým jsme jeli na stanici Malostranská. V metru jsem si 

povídala s Luckou, Niki a Bárou. Pak jsme přestoupili na tramvaj, kterou jsme jeli na Pražský hrad. 

Před ním jsme čekali na paní Kripnerovou, která nás měla provázet. Přišla asi tak v devět hodin a do té 

doby nám paní učitelka dávala různé otázky.  

Jen co přišla paní Kripnerová, tak jsme vyrazili ke katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha, 

která ale byla bohužel mimořádně zavřená. Takže jsme se postavili před ní a povídali si o panovnících 

českých zemí. Například že Bořivoj I. a jeho žena Ludmila založili Pražský hrad, anebo že Karel IV. 

byl 10. český král. Moc se mi líbí vypravování paní Kripnerové, a protože mám historii ráda, vždy 

pozorně poslouchám.  

Poté jsme šli do věže Mihulka, kde ještě nebyl nikdo z nás ze třídy, dokonce v ní nebyla ani 

paní učitelka. Tam se mi moc líbilo, ale určitě míň než klukům, kteří si s velkým zájmem prohlíželi 

různé zbraně. Nejdřív jsme šli do vrchních dvou pater, kde byla výstava potřeb pro vojáky, zbraně 

výstroj a další potřeby. Poté jsme šli do přízemí, ale to bylo mimořádné. Přízemí bylo hezké.  

Z věže Mihulka jsme šli do Zlaté uličky. Mého druhého nejoblíbenějšího místa na Hradě. Tam 

jsme šli do Bílé věže a z ní jsme pak šli průchodem ve hradbách přes celou Zlatou uličku. Když jsme 

vešli zpět do Zlaté uličky, tak jsme počkali u domu číslo 14, kde bydlela věštkyně, která předpověděla, 

že Hitler prohraje válku a proto byla zabita.  

Pak jsme šli do věže Daliborka, kde byl vězněn Dalibor. Říká se, že hrál na housle, ale to není 

vůbec pravda, protože se housle vymyslely až o 100 let později. A říká se to protože naříkal (ve 

staročeštině se říká, že hul?? myslím??). A tak to vzniklo. Ve věži jsme se ještě podívali do mučírny a 

do hladomorny.  

Nakonec jsme šli na 1. nádvoří, kde byla výměna hradní stráže. Paní Kripnerová, jelikož je 

zkušená, tak přesně věděla, kam se máme postavit, abychom hezky viděli. Výměna hradní stráže se mi 

moc líbila, a proto jsem si celou cestu zpět hrála na hradní stráž a hezky jsem pochodovala. Jelikož 

mám historii velmi ráda, tak si každý výlet na Hrad užívám. Paní Kripnerová umí moc hezky vyprávět 

a z toho důvodu s ní ráda chodím na různé exkurze. Výlet se mi moc líbil, ale škoda, že byla katedrála 

zavřená.  

Anna Jindřišková (IV.A)
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Pražský  hrad 

V pátek 13. jsme se neučili. 

Místo toho jsme však jeli na Pražský 

hrad. Ze školy jsme vyráželi už v 7.30. 

Měli jsme trošku zpoždění, protože jsme 

čekali na Jindru, který ještě nepřišel a 

přitom bydlí nejblíž u školy. Nakonec na 

něho musela zazvonit jeho sestřenice 

Bára Marková a tak nám ujela 175 a na 

Skalku jsme museli jít pěšky. Dále jsme 

jeli na Malou Stranu, stanice metra 

Malostranská. Ve vestibulu na Skalce si 

Majda musela koupit jízdenku. Vylezli 

jsme z metra a zrovna nám ujížděla 22 na 

Pražský hrad. Počkali jsme tedy na další. 

Cestu se mi moc líbila klikatá serpentina 

a trať obklopená samými stromy.  

Přijeli jsme na Hrad a v úzké 

uličce byla taková překážka. Stáli tam 

dva policisté České republiky, kteří 

kontrolovali každé auto. Prohledali ho detektorem kovu, na kterém bylo z druhé strany takové zrcátko, 

aby viděli na podvozek. Chránili Hrad před teroristickými útoky.  

Paní průvodkyně se trošku zpozdila, a abychom zabili čas, nasvačili jsme se, prohlíželi si 

mapu Hradu a hráli slovní kopanou. Vyhrál jsem. Hned vzápětí přišla paní průvodkyně. Přišli jsme na 

první nádvoří a paní Kripnerová nám povídala o panovnících České země: hlavně o Karlu IV. K 

překvapení jsme zjistili, že pan prezident Zeman zavřel katedrálu sv.Víta, Vojtěcha a Václava. 

Nejdříve jsme si to namířili do věže Mihulka. Byly tam vystaveny vojenské uniformy, zbraně - pušky 

a meče, také kulomety. Byly tam 4 obrazovky. Ríša si je prohlížel a u jedné obrazovky se objevilo 

„NASTAVENÍ“, on na to kliknul, pak se objevilo „EXIT“, on na to zase kliknul a obrazovka se 

vypnula, a on nevěděl, jak to zapnout. Jak říká klasik – na co sáhne, to zničí.  

Jedna paní nám speciálně umožnila přístup do dolního patra. Byl tam obrázek hradní stráže    

v čele s T.G.M., na vedlejším obrázku s Václavem Klausem a dále s Milošem Zemanem. Potom jsme 

šli do mého nejoblíbenějšího místa Pražského hradu – do Zlaté uličky. Tam jsme navštívili Bílou věž  

a pokračovali jsme dále mohutnými hradbami se střílnami. Sešli jsme po schodech dolů a šli jsme do 

domu č.p. 14., kde žila věštitelka budoucnosti. Osud jejího života byl, když prohlásila, že II. světovou 

Hitler prohraje. Poslali jí za to do koncentračního tábora.  

Navštívili jsme i Daliborku. Daliborka se jmenuje proto, že první vězeň byl Dalibor. Pověst    

o Daliborových houslích není pravda, první housle vznikly až o 100 let později. Nakonec jsme vyšli na 

1. nádvoří a také jsme se podívali na střídání hradní stráže a výlet byl u konce.  

Filip Mansfeld (IV.A)
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POVĚSTI, KTERÉ SE VÁŽÍ K NĚKTERÝM STAVBÁM,  

KTERÉ DAL POSTAVIT KAREL IV. 

LEGENDY O KATEDRÁLE SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA  

Když v roce 1378 umíral veliký císař a český král Karel IV., umíráček z věže katedrály prý 

začal zvonit sám od sebe a k němu se 

postupně připojily všechny české 

zvony. Karel to uslyšel a před smrtí 

zvolal: „Hle, dítky mé, již mne volá 

Pán Bůh, budiž s vámi na věky.“ 

Když byl odlit největší český 

zvon Zikmund, na Hrad jej táhlo na 

kočáře 16 párů koní, nikdo však 

nevěděl, jak jej dostat nahoru na věž. 

Umělci ani stavitelé si nevěděli rady, 

až nejstarší královská dcera sestavila 

podivný stroj a utkala provaz z 

dívčích vlasů, na němž zvon snadno 

vytáhla na věž. Když však chtěli 

učenci stroj prozkoumat, princezna 

jej přikázala rozebrat a roztlouci. 

Za vlády Fridricha Falckého 

se katedrála dostala do rukou 

kalvinistům, kteří chtěli na posměch 

katolíkům zvonit na Velký pátek. Zvony však ztěžkly tak, že je nebylo možné rozhoupat. Správce 

katedrály se rozzlobil a zamkl věž, aby se nezvonilo ani na Bílou sobotu, avšak zvony se rozezněly 

samy od sebe. 

1.dubna 2011 se na internetu rozšířila fáma, že katedrála bude zateplena. Aprílové reportáži 

uvěřily desítky tisíc lidí. 

Marek Novotný (VIII.A) 

KARLŮV MOST  - KŘÍŽ NA KARLOVĚ MOSTĚ 

Další z pověstí se váže ke kříži na Karlově mostě. Pokud se pozorně zadíváte na druhý pilíř 

mostu od Staroměstské věže, můžete se po obou stranách povšimnout výstupků. Právě na jednom        

z nich se v dobách Karla IV. nacházel kříž. Na protějším místě údajně stávalo popraviště. Lidí, kteří 

byli odsouzeni trestem smrti, měli možnost před křížem pokleknout a pomodlit se. Kolemjdoucí se při 

procházení po mostě u kříže vždy zastavili a modlili se za popravené duše. Kříž na mostě stál až do 

doby, kdy jej nechala manželka Fridricha Falckého Alžběta Stuartovna pro nenávist ke katolictví 

odstranit. Ale Pražané jej po čase opět umístili zpět. 

Karolína Michelová, Anna Pohlová (VIII.A) 

  



Rybí zpravodaj č. 18 2016 
 

16 
 

TÝNSKÝ CHRÁM NA STARÉM MĚSTĚ 

 

Podobně jako u řady ostatních památek pražských, i s Týnským chrámem se pojí několik 

legend. Jedna legenda hovoří o malém zvonku ve zvonici chrámu. Ten má připomínat služku, kterou 

její paní ze vzteku uškrtila, když při rozeznění zvonu z Týnského chrámu poklekla a počala se modlit, 

místo aby jí vypomohla s oblékáním. Vzhledem ke společenskému postavení dané dámy ji soudce 

zprostil viny, ale každé zazvonění zvonu rezonovalo v jejím svědomí natolik, že nechala pro Týnský 

chrám vylít malý zvon na památku oné služky. Následně rozdala veškerý svůj majetek chudým a 

vstoupila do kláštera. 

 

Legend spojených s chrámem Panny Marie před Týnem koluje mezi lidmi více. Některé 

nejsou pravděpodobně nic víc než výmysly turistických průvodců. Lze se kupříkladu setkat s historkou 

o zvoníkovi, který vystupoval do věží na koni. Nejprve prý štíhlejší severní věží vystoupal na 

balustrádu, po které přešel ke vstupu do jižní věže. Koně pak přivazoval na horním ochozu, případně  

v některé z nárožních věží, pokud pršelo, aby se kůň při rozeznění zvonů nesplašil. Evidentně se jedná 

o vymyšlenou historku, která zřejmě odkazuje na sevillskou Giraldu, kde se místo schodů nacházejí 

rampy, po kterých se skutečně vystupovalo na koni až na vrchol věže. 

 

 

KARLOV 

Ke  stavbě klenby kostela se vztahuje pověst zachycená ve  Starých pověstech pražských, 

podle které stavitel klenby uzavřel k  její stavbě smlouvu s  ďáblem, aby ji dokončil. Když pak uviděl 

klenbu, zhrozil se její velikosti. Ve  strachu, že se klenba zřítí, podpůrné lešení zapálil a  sám se oběsil. 

Klenba vydržela - ďábel smlouvu dodržel, ale získal stavitelovu duši. 

 

Jakub Kyncl (VIII.A) 

 
KARLŠTEJN A FEMINISTICKÝ OMYL NA KARLŠTEJNĚ 

Kdysi na Karlštejn nemohly ženy – to se traduje dodnes a nejeden laik je sto tomu uvěřit. Však 

ho v tom utvrzuje i Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně. Není to pravda, na Karlštejn měly ženy 

přístup stejně jako na kterýkoli jiný hrad. Zmatek v tom udělal už v 16. století Václav Hájek                

z Libočan, který ve své kronice zmínil hrad Karlík. Ten stál nedaleko odsud a podle Hájka měl sloužit 

jako noclehárna pro dámy, které přes den navštěvovaly své druhy na Karlštejně. 
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Barbora Jarolímová (VII.A) 
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Česká „čachtická“ paní 

Nejhrůznější historka ze všech se zakládá na skutečné události. V 16. století pobývala na hradě 

Kateřina Bechyňová, manželka purkrabího, která ohavným způsobem zamordovala čtrnáct osob. 

Sadistická paní nejvíce týrala mladé 

služebné, jejímu hněvu neunikli ani 

pacholci a zvířata. Sluha, co přímo nesplnil 

její rozkazy, byl vhozen bez lana do 

hladomorny. Kočku, která potrhala krajky, 

nechala Kateřina stáhnout zaživa. Na její 

řádění upozornil komorní soud v Praze až 

Václav Hájek z Libočan, tehdejší děkan 

Karlštejna. Česká „čachtická“ paní byla 

odsouzena k umoření hladem, načež 

nechal její manžel kronikáře vyhostit. 

Zamordované dívky prý na hradu dodnes 

straší jako bílé paní.  

K.Švihnosová, K. Truchlá (VIII.A) 

 

DOPIS KARLOVI IV. Z 21. STOLETÍ 

Milý Karle IV., 

od dob tvého panování v českých zemích se toho odehrálo podstatně dost. Co by Tě asi hodně 

zajímalo, je fakt, že česká země mnohokrát změnila svůj útvar, jméno a dokonce i obyvatelstvo. Také 

by Tě určitě zajímalo, že panovníci se už nějakou tu dobu nenosí. Musím Tě ale potěšit. Karlštejn ještě 

drží, ale korunovační klenoty bys tam už nenašel. A po tvém „mostu z vajíček“, jak mu já občas ráda 

říkám, se chodí ještě dnes. Dokonce je lákadlem turistů různých národností. 

  Vystřídalo se tu mnoho prezidentů, kteří ne vždy konali dobro pro naši zemi tak, jako kdysi ty. 

Nejsem si jistá, zda by se Ti tu líbilo, ale myslím, že v letech např. sametové revoluce bys na nás byl 

možná i docela hrdý. Neměli jsme to tu dvakrát lehké, ale co já Ti budu povídat, když jsem to sama 

nezažila. Chybí nám tu pevnější ruka, a tím si dovolím říct, že nám tu chybíš Ty. Doufám, že bys byl 

rád, kdybys spatřil naši zemi teď. 

S pozdravem  Justýna  

Justýna Pískačová (IX.B) 
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