
Markéta Saská *1449 † 1501
oo brandenburský kurfiøt Jan Cicero Hohenzollern

*1455 † 1499

Anna Habsburská *1432 † 1462
oo Vilém III. Saský *1425 † 1482

 Anna  
Brandenburská
 *1487 † 1514  

   a dánský
  

*1471 † 1533

 král norský 
Frederik I.   

  
a dánský
Kristián 

  
*1426 † 1481

 král norský
 

I. 
Oldenburský  

Alexander
*1573 † 1627

vévoda
 Schleswig
-Holstein

-Sonderburg

August Philip
*1612 † 1675

vévoda 
Schleswig-Holstein
-Sonderburg-Beck

Fridrich Ludvík 
*1653 † 1728

vévoda 
Schleswig-Holstein
-Sonderburg-Beck

Petr August
*1697 † 1775

vévoda Schleswig
-Holstein-Sonderburg-Beck

 král norský a dánský
Kristián  IV.
*1577 † 1648

 král norský a dánský
Frederik II.

*1534 † 1588

král norský a dánský
Frederik III.

*1609 † 1670
 

 král norský a dánský 
Kristián  V.
1646 † 1699

Jan II. 
-Holstein-Sondenburg 

 *1545 † 1622
 

vévoda Schleswig
Alžbìta z Braunschweigu

*1550 † 1586 

Markéta Pomoøanská
*1518 † 1569 

oo Arnošt III. z Braunschweigu
*1518 † 1567

Anna Jagellonská
*1476 † 1503 

oo Bogislav X. von Pomern
*1454 † 1523

Alžbìta Habsburská
 *1436 † 1505 oo polský král 

Kazimír IV. Jagellonský
 *1427 † 1503

Jiøí I. Pomoøanský
*1493 † 1531 

 král norský a dánský 
Kristián VI.

*1699 † 1746

èeské 
korunovaèní klenoty 

 král norský a dánský
Kristián III. 

    *1503 † 1559

 
*1489 † 1541

oo skotský král 
Jakub IV. Stuart
*1473 † 1513

 

Markéta Tudorovna

 skotský král Jakub V. Stuart
*1512 † 1542

anglický král 
Jindøich VII.

Tudor
*1457 † 1509

  Edmund Tudor
 *1430 † 1456

 Marie Stuartovna
*1542 † 1587

oo Henry Stuart *1542 † 1567

skotská královna 

Alžbìta Stuartovna
*1596 † 1632

oo Fridrich Falcký  
*1596 † 1632

èeský král 

 koruna 

èeská 
 

uherská
  

øímská
  

 Sophie Falcká *1630 † 1714
oo kurfiøt hannoverský Ernest August Welf

*1629 † 1698

 král norský a dánský
Frederik IV.

*1671 † 1730

britský král 
*1660 † 1727

Jiøí I. 

Frederik Louis
*1707 † 1751

princ z Walesu

Anna Britská
*1709 † 1759

oo Vilém IV. Oranžský
*1711 † 1751

Marie Augusta z Thurn-Taxisu
*1706 † 1756

oo Karel Alexander Württemberský
*1684 † 1737

Marie Františka Sulzbašská
*1724 † 1794

oo Fridrich Michal Wittelsbach
*1724 † 1767

 

 Ludovika z Lobkowicz *1683 † 1750
oo Anselm František Thurn-Taxis

*1681 † 1739

Ferdinand August Lobkowicz
*1655 † 1715

Josef Karel Sulzbašský
*1694 † 1729

Theodor Eustach Sulzbašský
*1659 † 1733

Kristián
 August

 Sulzbašský
*1622 † 1708

Augusta Sulzbašská
*1624 † 1682

oo Václav Eusebius Lobkowicz
*1655 † 1715

August Wittelsbach 
falckrabì na Rýnì ze Sulzbachu

*1582 † 1632

vévoda Jan II. 
Schleswig-Holstein-Sondenburg, 

který byl tøetím synem norského 
a dánského krále Kristiána  III.

založil sekundogeniturní 
vìtev královské dynastie 
Oldenburgù. Po vymøení 

primogenitury norským a dánským 
králem Frederikem VII. (1808-1863), 

usedli potomci Jana II. 
nejen na trùn norský a dánský,

ale i øecký. A z tohoto rodu 
pocházejí i dìti a vnuci 

britské královny Alžbìty II.  

Od 6.7.1825 je
dynastie nazývána
Schleswig-Holstein

-Sondenburg
-Glückburg. 

Titul hlavy rodu
zní zkrácenì  

vévoda 
z 

Glückburgu

 Anna 
Norská a Dánská

*1574 † 1619

 Jakub VI. (I.) Stuart
*1566 † 1625

skotský a britský král

oo

Anna Jagellonská *1503 † 1547
oo øímský císaø, 

èeský a uherský král 
 

*1503 † 1564

 

Ferdinand I. Habsburský

 
 

èeský král
Jiøí z Podìbrad

*1420 † 1471

 

èeský král
 Vladislav II. 
Jagellonský
*1456 † 1516

 Kateøina z Valois *1401 † 1437
oo Owen Tudor *1400 † 1461

 Karel VI. z Valois
*1368 † 1422

francouzský král 

 francouzský král Karel V. z Valois
*1337 † 1380

 Jitka Lucemburská *1315 † 1349
oo Jan II.Dobrý z Valois *1319 † 1364

Filip Ludvík 
Wittelsbach 

*1547 † 1614

Anna
 Klévská 

*1552 † 1632

oo

Anna Hesenská
*1529 † 1591 
oo Wolfgang
 Wittelsbach 
*1526 † 1569

Kristina Saská
*1505 † 1549 

oo Filip I. Hesenský
*1504 † 1567

Zdena z Podìbrad
*1449 † 1510

oo Albrecht Saský
*1443 † 1500 

 

Marie Habsburská
*1531 † 1581

oo Vilém Klévský
*1516 † 1592

Barbora
 Jagellonská
*1478 † 1534

Jiøí 
Saský 

*1471 † 1539

oo

oo 

Alžbìta Lucemburská *1409 † 1442
oo øímský, èeský a uherský král Albrecht II. Habsburský  

*1397 † 1439
     

 Zikmund Lucemburský
*1368 † 1437

øímský císaø,èeský a uherský král 

  øímský císaø a èeský král Karel IV. (I.) Lucemburský
*1316 † 1378

na hradì Karlštejn uložil
 Karel IV. øíšské i èeské 

korunovaèní klenoty

Fridrich Karel Ludvík 
vévoda Schleswig

-Holstein-Sonderburg-Beck
*1757 † 1816

Luisa Charlotta 
*1789 † 1864
oo Vilém X.

Hesensko-Kaselský 
  *1785 † 1831

Frederik
norský a dánský 

dìdièný princ 
*1753 † 1805

Luisa *1750 † 1831 
oo Karel 

Hesensko-Kaselský
*1744 † 1836

Edward 
*1767 † 1820

vévoda
 z Kentu

Jiøí III.
*1738 † 1820

britský král

Karolina Oranžská
*1743 † 1787

oo Karel Nasavský
z Weilburgu

*1735 † 1788

 Vilém vévoda
z Holstein

-Sonderberg
-Glücksburgu 

  *1785 † 1831     

 Luisa 
Hesensko
-Kaselská

*1789 † 1867

Josefína z Beauharnais
*1807 † 1876

oo a švédský  
Oskar I. Bernadotte

*1799 † 1859

král norský 

Augusta Bavorská
*1788 † 1851

oo Eugene Beauharnais
*1781 † 1824

  

Maxmilián I. Josef
Wittelsbach

*1756 † 1825
bavorský král

  

oo

Karel Anton
 *1727 † 1759

vévoda Schleswig
-Holstein-Sonderburg-Beck

Vilém 
Nasavský z W.
*1792 † 1839

 

Fridrich Vilém
Nasavský

z Weilburgu
*1792 † 1839

 

 Pavlína
Württemberská
*1810 † 1856

 
Fridrich I.

*1754 † 1816

württemberský král

 Fridrich 
Württemberský
*1732 † 1797                                                                       

 Pavel
Württemberský
*1785 † 1852

oo

Fridrich 
Oranžsko
-Nasavský

 *1797 † 1881
 

nizozemský král
Vilém I. 

Oranžsko-Nasavský
*1772 † 1843 

Vilém V.
Oranžský

*1748 † 1806
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Karel IV. (XV.)
*1826 † 1872

a švédský král norský 

Viktorie  
*1819 † 1901

britská královna
oo Albert Sasko-Koburský

*1819 † 1861

Hannoverská

dánský král
Kristián X.

*1870 † 1947

dánští panovníci

švédští 
panovníci

znak
 norských

 králù

norský           znak
norská

princezna
Marta 
Luisa

s rodinou

norský král
Haakon VII.

*1872 † 1957

Maud 
Britská

*1869 † 1938

 Kristián IX.
*1818 † 1906
dánský král

Luisa 
Hesensko
-Kaselská

*1817 † 1898

oo

Karl OsKar
Bernadotte

*1861 † 1951

Ingeborg 
Dánská

*1878 † 1958

oooo

 Frederik VIII.
*1843 † 1912
dánský král

Luisa 
Norská a Švédská

*1851 † 1926

oo

 Luisa 

*1828 † 1871
Oranžsko-Nasavská

norský král

*1903 † 1991
Olaf V.

Marta 
Švédská

*1901 † 1954

norský král 

  

Harald V.   
*21.2.1937 

oo Sonja Haraldsen
*4.7.1937   

  

oo
norská 

královská
rodina
v roce 
1937 

po narození 
budoucího

krále 
Haralda V.

norský
korunní

princ 
Haakon 

s manželkou,
korunní

princeznou
Mette-Marit

 
*1829 † 1907

a švédský

Oskar II.

král norský 

Gustav V.
 Bernadotte

*1858 † 1950
 švédský král

 Sophie 
Nasavsko

-Weilburská
*1836 † 1913

oooo

Marta Luisa 
Norská

*22.9.1971
oo Ari Behn

Maud Angelica 
*29.4.2003

Leah Isadora 
*8.4.2005

Emma Tallulah 
*29.9.2008

Haakon Norský 
*20.7.1973

norský korunní princ
oo Mette-Marit Tjessem Hoiby

Sverre Magnus
*3.12.2005

Ingrid Alexandra
*21.1.2004

budoucí král Harald V. 

v roce 1955  

norská 

heraldická koruna

Marta
a Olaf

 

Ingeborg
 a Karel

 

 královna Sonja

a král Harald

 Marta Švédská na snímku z roku
1905 se svou matkou Ingeborg a starší

 sestrou Markétou 

norská vlajka

norský královský palác - sídlo krále a Skaugum, sídlo korunního prince (vpravo)

Edward VII.
*1841 † 1910

britský král

Alexandra 
Dánská

*1844 † 1925

oo

Kristiánem IX.
nastoupila na
dánský 
a pozdìji
i norský trùn 
mladší vìtev
oldenburské dynastie

rodina 
norských 
a švédských 
králù 
z dynastie 
Bernadotte 
v roce 
1857 

král 
Oskar II. 

a královna
Sophie

babièkou 
 královny Josefíny

byla z otcovy strany 
Josefína, jejíž druhý manžel

byl Napoleon I. Bonaparte

oo 
1502

chrám
 sv. Víta

podìbradský hrad

britský král 
*1683 † 1760

Jiøí II. 

              Frederik V.

    Christian VII.   Frederik

Frederik VI.      Christian VIII.

    Vilemína  oo Frederik VII.

            bez potomkù

                                                                               Boøivoj I. 
                                                                                                       oo sv. Ludmila
                                                                                                            Vratislav I.
                                                                                                         Boleslav I.
                                                                                                      Boleslav II.
                                                                                                   Oldøich
                                                                                                Bøetislav I.
                                                                                            Vratislav II. (I.)
                                                                                         Vladislav I.
                                                                                      Vladislav II. (I.)
                                                                                   Pøemysl I. Otakar
                                                                                Václav I.
                                                                              Pøemysl II. Otakar
                                                                           Václav II.
                                                                        Eliška Pøemyslovna

Karel I. Veliký
Ludvík I.  
Karel II. 
Ludvík II. 
Karel III. 
Ludvík IV. 
Karel I. Lotrinský 
      Gerberga Karlovna Lotrinská oo Lambert I. Brabantský       Lambert II.    
                                                                                                         Jindøich II.
                                                                                                               Gotfried I.
                                                                                                               Godfried II. 
                                                                                                               Godfried III.
                                                                                                               Jindøich I.
                                                                                                               Jindøich II.
                                                                                                               Jindøich III.
                                                                                                               Jan I.
                                                                                                               Markéta oo Jindøich VII. 
                                                                                                                                    Jan Lucemburský

   Karel IV. Lucemburský
      nechal na hradì 
            Karlštejn 
                namalovat
                     nástìnný 
                           rodokmen
                              zobrazující 
                                 Karla I. 
                                 Velikého
                                   jako
                                   jeho 
                                   pøedka
                                   ve 20.
                                  generaci

Luisa
 Britská

*1724 † 1751

  a dánský
Frederik V.

*1723 † 1766

král norský 
oo 

dole vlevo
Karel Veliký

a vpravo
jeho trùn
v Aachen
(Cáchách)

Jan Lucemburský
*1296 † 1346

èeský král   

Eliška Pøemyslovna
*1292 † 1330

dìdièka království   

oo
1.9.1310

EliškaJan

Karel IV. Lucemburský
je spoleèný pøedek norských králù

a èeských šlechtických rodin
Kinských a Bubnù-Litic

vlevo: busta Karla Velikého v cášské katedrále, vytvoøená 
zøejmì na objednávku Karla IV. Lucemburského, má
snímatelnou korunu, kterou byl Karel IV. roku
1349 korunován
øímským
králem

korunovace 7.2.1311

Vladislav II. Jagellonský 
s manželkou a Annou z Foix  

vyobrazeni
v kapli
sv. Václava
v chrámu 
sv. Víta
na 
Pražském 
hradì 

Projekt Køižovatka cest byl zahájen pod záštitou pražského Magistrátu 14.5.2016, 
v den 700. výroèí narození Karla IV. Autoøi projektu využili tohoto výroèí, aby upozornili na spojení Prahy 

s osobou Karla IV.
 Právì on za své vlády uèinil Prahu centrem Evropy. Zde se narodil, žil a zemøel. Do Prahy se nejprve

 sbíhaly genealogické linie jeho pøedkù, aby se jako linie jeho potomkù po pøeslici zase postupnì rozbíhaly po 
Zemích koruny èeské a Evropì. Evropský kontinent je tedy propojen nejen kulturnì, nábožensky èi hospodáøsky,

ale i pøíbuzensky. V budoucnu by autoøi projektu
 chtìli tabule s rodokmeny rozšíøit do míst spjatých 

s Karlem IV. i mimo Èeskou republiku. 
Projekt 

tvoøí rodokmeny, umístìné na velkých tabulích. 
Pøedstavují èeské i evropské pøedky a souèasné 

potomky Karla IV. Rodokmeny jsou umístìny 
na volných, veøejnosti pøístupných místech. 

Tím se naplnila snaha autorù vynést informace "ven z archivù do ulic". Díky vydané "kapesní" verzi si zájemci mohou 
odnést rodokmen èeských knížat a králù i domù. Projekt byl inspirován rodovým heslem jednoho ze starých èeských 

šlechtických rodù Bubnù z Litic: "Pøedky ctíce, sebe ctíme." Díky rodokmenùm Karla  IV. se mùžeme zamyslet nad 
našimi pøedky. Byli souèástí historie tøeba právì Karlovy doby, stejnì jako my sami tvoøíme dìjiny teï a tady. 
 “Vše co dìláme nebo nedìláme, musíme ospravedlnit v oèích našich pøedkù a v oèekávání našich potomkù.” 

(Arnošt Waldstein)

 

Výstava „Magiètí Lucemburkové – Èeští králové a panovníci Svaté øíše øímské“,
Termín konání: 20.3. - 30.4.2017, pondìlí-nedìle 9 – 18:00 

místo: prostory Køížové cesty historického Karolina v Praze 1, Ovocný trh 3
Výstava pøibližuje vládu dynastie Lucemburkù v èeských zemích. Ukazuje významné mezníky jejich panování, pøedstavitele rodu i významné osobnosti dané doby. Èeské zemì se za Lucemburkù postupnì staly významným politickým, obchodním a kulturním centrem tehdejší Evropy. Praha se v druhé polovinì 14.století stala rezidencí øímského panovníka a pøední evropskou metropolí. Lucemburkové prosluli rovnìž jako mecenáši umìní, zakladatelé vzdìlanosti a tvùrci staveb.  Na pražském císaøském dvoøe se setkávali nejlepší umìlci. 

Dùležitou souèástí výstavy jsou originální repliky korunovaèních klenotù - koruny Svaté øíše øímské, koruny z relikviáøové busty Karla Velikého z Cách a svatováclavské koruny, které speciálnì pro tento projekt vyrobil svìtoznámý mistr Jiøí Urban
K vidìní také budou 3D modely støedovìkých hradù a dalších významných staveb zdoby lucemburské, mezi nimi Karlštejn a Karlùv most, faksimile dobových rukopisù s nádhernými ilustracemi a sochy panovníkù od akademického sochaøe Igora Kitzbergra. Mimoøádou pozornost vìnovuje výstava èeskému a øímskému králi Václavu IV. Nejvìtším unikátem je sbírka faksimilií, pøedstavující jeho proslulou knihovnu, pøesnìji to, co se z ní dochovalo. Návštìvníci tak budou mít možnost nahlédnout do unikátní, bohatì iluminované Václavovy Bible, nejluxusnìjšího opisu Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 nebo èásti jeho astronomických kodexù a dalších unikátù

POØADATEL: ve spolupráci s Karlovou univerzitou výstavu poøádá zapsaný spolek RODRO. Spolek  v pøedešlém roce mj. spolupracoval s Nadaèním fondem Mikuláše Daczického na pøípravì a realizaci projektu Køižovatka cest, spoluorganizoval koncert k poctì Elišky Pøemyslovny v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradì a letos zajiš�uje výstavu Šlechtické poselství v muzeu Èeské policie na Praze 2 na Karlovì. Na všech projektech spolupracuje genealog Jan Drocár, který provozuje internetový èasopis Historická šlechta: http://www.historickaslechta.cz/
Nad výstavou pøevzali záštitu J. Hamáèkek, pøedseda poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, Kardinál Dominik Duka, radní MHMP J. Volf a starosta Praha 1 Oldøich Lomecký.

Projekt Køižovatka cest byl zahájen pod záštitou Magistrátu hl. mìsta Prahy 14.5.2016, v den 700. výroèí narození Karla IV. a mìl by zùstat trvalou a stále aktualizovanou  pøipomínkou jeho osoby. 
Projekt  èiní z Prahy - stejnì jak tomu bylo za vlády Karlovy - „Srdce Evropy“, odkud se po staletí i v souèasnosti rozbíhají rodokmenové cesty potomkù Karla IV. do všech koutù Zemí koruny èeské a celé Evropy. 

Karel IV. tak díky svým pøedkùm a poté potomkùm stojí v pomyslném støedu pøesýpacích hodin tisíciletého trvání èeského státu. Dokládá to i rodokmen èeských knížat a králù, který lze v rámci projektu zakoupit a odnést si domù.  

Tím se naplòuje snaha autorù formou plakátù s rodokmeny na volnì dostupných místech, pøenést „Archivy do ulic a poté domù“ a veøejnost nad tímto „základním“ rodokmenem naplnit nejen pouèením, ale i hrdostí v duchu Bukovského rodového hesla „Pøedky ctíce, sebe ctíme“, nebo� samozøejmì pøedci nás všech žili v dobì Karlovì i pøed ní, jen vìtšinou nejsou dohádatelní. Ale v dobì Karlovì a pøed ní prokazatelnì žili, jinak bych tady nebyli a tuto naší historii spoluvytváøeli. 

„Èeské“ rodokmeny k vidìní v Praze 1 (zaèínají v parku u Rudolfina a pokraèují na Kampì), „evropské“ jsou na Karlovì námìstí v Praze 2 a souhrnné rodokmeny všech jsou umístìny v areálu kostela, stavìného Karlem IV. k poctì jeho rodièù a pøedka 
a pøedchùdce na císaøském trùnu Karla Velikého na Karlovì. 

Více na Historické šlechtì (www.historickaslechta.cz).
Rodokmeny pøedkù a souèasných potomkù Karla IV. jsou také souèástí výstavy „Magiètí Lucemburkové“, otevøené 20.3.-30.4.2017 v pražském Karlinu a poté smìøující do Plznì.

 

K CØIŽOVATKA EST

ŠTÈEÍ KRÁLOVÉ A PANOVNÍCI SVATÉ ØÍŠE ØÍMSKÉ

VÝSTAVA

Brandenbursko

Lužice

Slezsko

Èechy

Morava

Znaky zemí nesené v pohøebním prùvodu Karla IV.:
Øímská øíše, Èeské království, Braniborské markrabství, Moravské markrabství, Lucemburské vévodství, 

Svidnické knížectví, Zhoøelecké vévodství, Vratislavské knížectví, Dolnolužické markrabství, Hornolužické markrabství

Magiètí Lucemburkové 
– Èeští králové a panovníci Svaté øíše øímské“,

Kampa, Karlovo námìstí, Karlov
 24 hodin dennì, 7 dnù v týdnu, 4 týdny v mìsíci, 

každý mìsíc v roce 

Pøedci a souèasní potomci císaøe a krále Karla IV.

 Karel IV. také díky svým 
pøedkùm a potomkùm stojí v pomyslném støedu 
tisíciletého trvání èeského státu, tj. v pøesýpacích 

hodinách tohoto èasu je v tom nejužším hrdle. 
a vždy byl potvrzením onoho šlechtického 
Pøedkové a potomci tak postavili Karla IV.

 historicky známého èeského státu.kulturnì,
 ekonomicky a pøíbuzensky propojené 

již po staletí. Karel IV. díky svým pøedkùm 
a poté potomkùm stojí tak v pomyslném 

støedu tisíciletého trvání 
èeského státu. Dokládá to i rodokmen 

èeských knížat a králù, který lze v rámci 
projektu zakoupit a odnést si domù.  

V pøesýpacích hodinách tohoto èasu je v tom 
nejužším hrdle a vždy byl potvrzením onoho šlechtického

„Vše co dìláme nebo nedìláme, musíme ospravedlnit v oèích 
našich pøedkù a v oèekávání našich potomkù."

 

Projekt Køižovatka cest byl zahájen pod záštitou Magistrátu hl. mìsta Prahy 14. kvìtna 2016, v den 700. výroèí narození Karla IV. Autoøi projektu využili tohoto výroèí, 
aby upozornili na spojení Prahy s osobou Karla IV. Právì on za své vlády uèinil Prahu centrem Evropy. Do Prahy se nejprve sbíhaly genealogické linie jeho pøedkù, aby
se jako linie jeho potomkù po pøeslici zase postupnì rozbíhaly po Zemích koruny èeské a Evropì. Evropský kontinent je tedy propojen nejen kulturnì, hospodáøsky èi 

nábožensky, ale i pøíbuzenecky. V budoucnu by autoøi projektu chtìli tabule s rodokmeny rozšíøit do míst spojených s osobností Karla IV. i mimo Èeskou republiku.  
Projekt tvoøí rodokmeny, umístìné na velkých tabulích. Pøedstavuje èeské i evropské pøedky a souèasné potomky Karla IV. Rodokmeny jsou umístìny na volných, 
veøejnosti pøístupných místech v Praze. Tím se naplnila snaha autorù vynést informace "z archivù do ulic". Díky vydané "kapesní" verzi si zájemci mohou vybraný 
rodokmen odnést i domù. Projekt se øídí rodovým heslem jednoho z èeských zemských rodù – Bubnù: "Pøedky ctíte, sebe ctíte." Díky rodokmenùm Karla  IV. se

mùžeme zamyslet nad našimi pøedky. Byli souèástí historie tøeba právì Karlovy doby, stejnì jako my sami tvoøíme dìjiny teï a tady. Stejnì jako Karel IV. vdìèíme 
našim pøedkùm za život a máme závazek vùèi budoucím generacím. Napøíè historií si jsme všichni rovni v odpovìdnosti a vìdomí, že "vše co dìláme nebo 

nedìláme, musíme ospravedlnit v oèích našich pøedkù a v oèekávání našich potomkù. To platí na vìky vìkù bez ohledu na pùvod a postavení. " 
V souèasnosti jsou k vidìní rodokmeny rodù Czerninù, Kinských, Lobkowiczù, Schwarzenbergù, Sternbergù a Waldsteinù. Tabule jsou umístìny

 na Kampì.  Na  Karlovì námìstí mají své místo ... V parku u Rudolfina Karlovský kostel 

KORUNOVAÈNÍ KORUNY KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO

ØÍMSKÁ CÍSAØSKÁ KORUNA
korunovace

5.4.1355 Øím

ÈESKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
korunovace

2.9.1347 Praha

ØÍMSKÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA
korunovace

26.11.1346 Bonn a 25.7.1349 Cáchy

V Praze 1 v parku u Rudolfina 
je  umístìna tabule 

s pøedky Karla IV. po pøeslici
 - po matce Elišce 

Pøemyslovnì. V parku Kampa
lze shlédnout rodokmeny 

Czerninù, Kinských, 
Lobkowiczù, Schwarzenbergù, 

Sternbergù a Waldsteinù. 

V Praze 2 na Karlovì námìstí 
jsou umístìny rodokmeny 

panovníkù Belgie, 
Dánska, Lichtenštejnska, 
Lucemburska, Monaka, 

Nizozemska, Norska, Španìlska, 
Švédska a Velké Británie a pøedkù

Karla IV. po meèi - po otci 
Janu Lucemburském.

Na Karlovì námìstí je umístìn také rodokmen èeský králù jako potomkù øímského císaøe a 11. èeského krále Karla IV.
V Praze 2 na Karlovì jsou v zahradì areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého také k prohlédnutí
velké souhrnné rodokmeny potomkù Karla IV. v dohledaných øadách èeské zemské šlechty a evropských dynastií.

rodièù a ke cti svého pøedka ve 20. generaci a prvního pøedchùdce na císaøském trùnu Karla Velikého, mnohými 
zvaného Otcem Evropy. Osobnì se pak Karel IV. úèastnil i položení základního kamene a vysvìcení dnešního 

kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Zde jsou umístìny rodokmeny Karlových pøedkù 
a dva souhrnné rozrody jeho potomkù. Více na Historické šlechtì, www.historickaslechta.cz)

Rodokmeny pøedkù a souèasných potomkù Karla IV. jsou i souèástí výstavy Magiètí Lucemburkové, otevøené 
od 23.3. - 29.4.2017 v pražském Karolinu a poté smìøující do Plznì a Brna.  www.magictilucemburkove.cz                           

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 1 MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 2

Venkovní veøejný projekt Køižovatka cest byl zahájen pod záštitou a s podporou Magistrátu hl. mìsta Prahy
a záštitou mìstských èástí Prahy 1 a Prahy 2  v sobotu 14. kvìtna 2016, v den 700. výroèí narození Karla IV.  

V areálu Anežského kláštera byly poté v pondìlí 5. záøí 2016 prezentovány první zpracované rodokmeny projektu,
který mapuje pøedky a souèasné potomky øímského císaøe a èeského krále Karla IV. Rodokmeny budou na velkých 
tabulích umístìných na volných, veøejnosti pøístupných místech historických ètvrtí Prahy. Tím se naplòuje snaha 
autorù vynést informace "ven z archivù do ulic". Karel IV. se narodil, žil i zemøel v Praze a v dobì své vlády z ní 
uèinil centrum Evropy. Sem se nejprve sbíhaly genealogické linie jeho pøedkù po meèi i po pøeslici, aby se jako 

linie jeho potomkù po pøeslici zase postupnì rozbíhaly po Zemích koruny èeské a Evropì. 

Evropský kontinent je tedy propojen nejen kulturnì, nábožensky èi hospodáøsky
ale i pøíbuzensky. Karel IV. stojí díky svým pøedkùm. V budoucnu by autoøi projektu chtìli tabule s rodokmeny rozšíøit 

do míst spojených s osobností Karla IV. i mimo Èesko. 
Projekt tvoøí rodokmeny, umístìné na velkých 
tabulích. Pøedstavuje èeské i evropské pøedky 
a souèasné potomky Karla IV. Rodokmeny jsou 

umístìny na volných, veøejnosti pøístupných 
místech. Tím se naplnila snaha autorù vynést 

informace "ven z archivù do ulic". Díky vydané 
"kapesní" verzi si zájemci mohou odnést rodokmen 

èeských knížat a králù odnést i domù.  Projekt byl inspirován rodovým heslem jednoho ze starých èeských šlechtických 
rodù Bubnù z Litic:  "Pøedky ctíce, sebe ctíme." Díky rodokmenùm Karla  IV. se mùžeme zamyslet nad našimi pøedky. 

Byli souèástí historie tøeba právì Karlovy doby, stejnì jako my sami tvoøíme dìjiny teï a tady. Stejnì jako Karel IV. 
vdìèíme našim pøedkùm za život a máme závazek vùèi budoucím generacím. Napøíè historií jsme si všichni rovni 

v odpovìdnosti a vìdomí, že “vše co dìláme nebo nedìláme, musíme ospravedlnit v oèích našich pøedkù 
a v oèekávání našich potomkù.” To platí po vìky vìkù bez ohledu na pùvod a postavení.
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