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Witajcie w Pradze Karola IV
Przy zwiedzaniu Pragi jej czar i urok wydać się mogą dziełem 
przypadku, takim samym jak piękno ludzkiej twarzy. Prawda 
jest jednak nieco inna, można wręcz powiedzieć, że oblicze Pragi 
ukształtował przede wszystkim jeden człowiek – król czeski 
i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karol IV Luksemburski, 
który urodził się tu w 1316 r. Za jego panowania Praga stała się 
siedzibą dworu cesarskiego, skupiając na sobie uwagę całej 
Europy. Poznajcie wspaniałe dziedzictwo, jakie zostawiła Pradze 
ta wyjątkowa postać czeskiej i europejskiej historii – 
700 rocznica jego urodzin jest do tego niepowtarzalną okazją.

Wykształcony Europejczyk i pobożny 
chrześcijanin
Karol IV (1316–1378), król czeski i cesarz rzymski, należy do 
największych europejskich monarchów. Jego postać godzi w sobie 
wiele pozornych przeciwieństw: ambitnego monarchę, wybitnego 
dyplomatę i mecenasa sztuki, a zarazem realistę twardo stąpającego 
po ziemi. Był też prawdziwym Europejczykiem, wychowanym 
w kulturze niemieckiej, francuskiej i włoskiej.

Dzięki matce Elżbiecie z rodu Przemyślidów i ojcu Janowi 
Luksemburskiemu, rodzinne korzenie Karola IV sięgały do 
początków dynastii przemyślidzkiej w Czechach, ale także do 
pierwszych królów Francji a nawet do samego Karola Wielkiego.

Karol IV urodził się 14 maja 1316 r. w Pradze. W tym czasie centrum 
świata była Europa, o istnieniu Ameryki nikt jeszcze nie słyszał, 
a najsilniejsze mocarstwo stanowiła wówczas Francja. Właśnie tam 
w wieku siedmiu lat rozpoczęła się edukacja Karola. Znalazł się 
sam na dworze królewskim, na którym zasiadał Karol IV Piękny. 
Podopieczny dostał nawet do dyspozycji własnych wychowawców, 
co otworzyło mu nie tylko drogę do gruntownego wykształcenia, ale 
też do znaczących politycznie kontaktów osobistych. Zaprzyjaźnił 
się choćby z przyszłym papieżem Klemensem VI. Ważne było 
również, że w Paryżu poznał swoją pierwszą żonę, ukochaną Blankę 
z rozpoczynającego panowanie rodu Walezjuszów.

Dalszy ciąg wszechstronnej edukacji odbył się w Luksemburgu, 
rodowym hrabstwie, gdzie dorastającym następcą tronu zajął 
się despotyczny brat pradziadka Baldwin, arcybiskup Trewiru. 
Karol uczył się sztuki rządzenia, rozwinął umiejętności językowe, 
oczywiste było opanowanie etykiety dworskiej i cnót rycerskich. 
Na koniec ojciec wezwał go do północnych Włoch, by na pełnym 
intryg dworze spróbował obronić interesy Luksemburgów. Nadszedł 
też czas na praktyczny sprawdzian wiedzy wojskowej, obchodzenie 
się z bronią, jazdę konną i taktykę wojskową. 

Dyplomata i cesarz

Polityczne triumfy Karol świętował zwłaszcza po koronacji 
cesarskiej. Stale potwierdzał, że dyplomacja i negocjacje polityczne 
są jego silną stroną. Niemal bez ustanku angażował się w sytuacje 
konfliktowe, zawsze umiejętnie dążąc do osiągnięcia kompromisu, 
często z pomocą politycznych mariaży.

Na dzieje Europy wpływało wiele okoliczności. Do tych kluczowych 
należało przeniesienie tronu papieskiego z Rzymu do Awinionu. 
Karol oceniał ten krok krytycznie i zabiegał o powrót papieża do 
Rzymu. Ostatecznie sam w kwietniu 1355 przyjął w Wiecznym 
Mieście koronę cesarską, dzięki czemu stał się oficjalnie 
najpotężniejszym władcą ówczesnego świata.

Francja osłabiona wojną z Anglią, Hiszpania borykająca się 
z rekonkwistą, czy jak dotąd słabe Wielkie Księstwo Moskiewskie, 
nie mogły zagrozić planom Karola związanym z cesarstwem. 
Wzmocnił on jego stabilność m.in. poprzez kodyfikację prawa 
znaną jako Złota Bulla Karola IV. Dbał także o rozwój gospodarczy, 
szkolnictwo i kulturę.

Karol IV położył solidne fundamenty pod wspólny rozwój Europy i do 
dzisiaj pozostaje źródłem inspiracji.
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Życie Karola IV w datach
 1310  wstąpienie Luksemburgów na tron czeski; ślub 

Elżbiety Przemyślidki z Janem Luksemburskim 

 1311  koronacja Jana Luksemburskiego na króla czeskiego

 14.05.1316  narodziny Karola IV

 30.05.1316  na chrzcie otrzymuje tradycyjne imię czeskich królów 
– Wacław

 1323  odesłanie na wychowanie do Francji

 1323 – 1330   pobyt na królewskim dworze we Francji, na 
 bierzmowaniu przyjmuje imię swojego ojca 
  chrzestnego, króla Francji – Karol 

zaręczyny i ślub z Blanką de Valois, stryjeczną siostrą 
króla Francji 

 1330 – 1331  pobyt i wychowanie w Luksemburgu 

 1331  zostaje wezwany przez ojca do północnych Włoch, 
by pomóc w tworzeniu północnowłoskiego ośrodka 
władzy Luksemburgów

 1331 – 1333  pobyt we Włoszech 
próba otrucia Karola przez włoską rodzinę Visconti 
pierwsze spotkanie Karola z młodszym bratem 
Janem Henrykiem 
Karol zostaje mianowany namiestnikiem ojca 
w północnych Włoszech 
Karol zakłada twierdzę Montecarlo

 25.11.1332  bitwa pod San Felice, Karol zostaje pasowany na 
rycerza 

 1333  zamieszkanie na Starym Mieście w Pradze 

 1334  Karol otrzymuje od ojca tytuł margrabiego Moraw 
za Karolem przyjeżdża do Czech jego żona Blanka 
de Valois

 1335  walka o Tyrol między Luksemburgami a cesarzem 
Ludwikiem IV Bawarskim

 1337  podróż Karola przez Węgry, Chorwację 
i Morze Adriatyckie do Tyrolu, wojna w Lombardii

 1337 – 1339  spór między Karolem i Janem (synem i ojcem 
w kwestii podziału władzy w Królestwie Czeskim, 
Karol usiłuje uzyskać władzę regencyjną w Tyrolu, 
by pomóc bratu Janowi Henrykowi 

 11.06.1341  Czeski Sejm Ziemski przyjął i zatwierdził margrabiego 
Karola jako przyszłego króla czeskiego 

 1341  pomimo starań Luksemburgów Jan Henryk stracił 
Tyrol i prawo do dziedzictwa po Henryku Karynckim; 
Karol bezskutecznie próbuje w 1347 r. odzyskać Tyrol

 1342  Pierre Roger zostaje nowym papieżem jako 
Klemens VI

 1344  przekształcenie biskupstwa praskiego 
 w arcybiskupstwo 

 1344 – 1346  walka polityczna Luksemburgów o koronę rzymską 
dla Karola IV

 11.07.1346  wybór Karola IV na króla Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego 

 26.11.1346  koronacja na króla Świętego Cesarstwa Rzymskiego  
 w Bonn

 02.09.1347  koronacja na króla czeskiego w Pradze, fundacja 
Korony św. Wacława, spisanie ceremoniału 
koronacyjnego

 paź. 1347  zwycięska podróż Karola IV do cesarstwa

 08.03.1348  założenie praskiego Nowego Miasta

 07.04.1348  założenie uniwersytetu (dzisiejszy Uniwersytet 
 Karola)

 marzec 1349  owdowiały Karol IV bierze za żonę Annę Wittelsbach 
Karol IV likwiduje opozycję w cesarstwie

 25.07.1349  koronacja na króla Świętego Cesarstwa Rzymskiego  
 w Akwizgranie

 27.05.1353  powtórnie owdowiały Karol IV bierze za żonę Annę 
Świdnicką 

 06.01.1355  koronacja na króla Lombardii w Mediolanie

 05.04.1355  koronacja cesarska w Rzymie 

 1355, 1356  wydanie i przyjęcie cesarskiego kodeksu – Złota Bulla 
Karola IV

 09.07.1357  Karol IV kładzie kamień węgielny pod kamienny 
 most (dzisiaj Most Karola) 

 26.02.1361  w Norymberdze rodzi się długo oczekiwany syn 
Wacław

 21.05.1363  ślub z Elżbietą Pomorzanką 

 maj 1365  wizyta w Awinionie, próba przekonania papieża 
Urbana V, by powrócił do Rzymu

 04.06.1365  koronacja w Arles

 14.02.1368  narodziny Zygmunta Luksemburskiego

 paź. 1368  druga podróż Karola do Rzymu, wsparcie papieża 
w powrocie do Rzymu

 1370  przyłączenie Brandenburgii

 10.06.1376  syn Wacław zostaje wybrany królem Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego

 1377/1378  podróż dyplomatyczna do Francji

 29.11.1378  Karol IV umiera w Pradze
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Najważniejsze praskie 
uroczystości z okazji 700 
rocznicy narodzin Karola IV
Przez cały 2016 rok odbywać się będą w Pradze wystawy, 
koncerty, festiwale i uroczystości. Motyw przewodni tych 
wydarzeń stanowi życie i epoka Karola IV, króla czeskiego 
i cesarza rzymskiego, od którego narodzin upłynie w maju 
dokładnie 700 lat.

Najważniejszy cykl wystaw

Cesarz Karol IV 1316–2016 (Císař Karel IV. 1316–2016)
15 maja – 25 września 2016 / Národní galerie v Praze – 
Ujeżdżalnia Wallensteina, Karolinum /
Bawarsko-czeska wystawa przedstawi Karola IV jako nadzwyczajną 
osobistość europejskiej historii politycznej i kulturowej, jako 
pobożnego, wykształconego, ambitnego i dalekowzrocznego władcę, 
który realizował własne cele, umiejętnie korzystając z szerokiej 
gamy środków dyplomatycznych. Cel ekspozycji stanowi nakreślenie 
portretu Karola IV, wolnego od ideologicznych uprzedzeń 
i pokazanie odbiorcom barwnego wizerunku postaci historycznej 
z jej pozytywnymi i negatywnymi stronami. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech koncepcji sprawowania 
władzy Karola IV było wykorzystywanie sztuki i architektury do 
propagowania cesarskiego majestatu. Monarcha ten zapisał się 
w historii jako niezwykle szczodry fundator i mecenas sztuki, 
a także jako jeden z najczęściej portretowanych władców w dziejach 
średniowiecznej Europy.

Osoba Karola IV będzie zaprezentowana na kulturowo-historycznym 
tle epoki, do którego w XIV w. należały m.in. zmiany klimatyczne, 
nieurodzaje, epidemie, pogromy żydów czy kryzysy gospodarcze. 
Właśnie w takim kontekście dziejowym osadzony jest niezwykły 
rozkwit sztuki i architektury w czasach Karola IV. Czy zatem życie na 
dworze cesarskim było aż tak oderwane od nie zawsze sprzyjającej 
rzeczywistości podzamcza? Jak odbierali Karola IV jego współcześni? 
Skąd pochodziły środki finansowe na kosztowną i spektakularną 
reprezentację cesarza? Jak wyglądało gromadzenie relikwii świętych 
i jaka była rola twórczości artystycznej w polityce cesarskiej 
Karola IV? Wystawa pomoże odpowiedzieć na te pytania dzięki 
140 eksponatom z dziedziny sztuki i rzemiosła oraz kulturalno-
historycznym dokumentom archiwalnym, które z tej okazji 
wypożyczono z wielu europejskich i amerykańskich muzeów, a także 
z kolekcji kościelnych i prywatnych. 

Jednym z najważniejszych eksponatów na wystawie będzie korona, 
którą koronowano Karola IV na cesarza rzymskiego. Korona ta po 
raz pierwszy zawita do Czech, zaś wystawiane rzeźby Rudolfa IV 
Habsburga i jego żony, córki Karola IV, po raz pierwszy w historii 
opuszczą Katedrę św. Szczepana w Wiedniu.

Wystawy na Zamku Praskim

Berło i korona (Žezlo a koruna)
15 maja – 28 września 2016 / Zamek Praski – Stajnia Cesarska /
Główna wystawa obchodów karolińskich na Zamku Praskim. 
Jej najważniejszym eksponatem będzie zaprezentowana 
w wyjątkowy sposób czeska korona królewska. Pierwszy raz 
w historii nowożytnej, zamiast znanych i co pięć lat wystawianych 
insygniów renesansowych (jabłka i berła), towarzyszyć jej będą 
insygnia gotyckie, należące do korony w czasach Karola IV. Z okazji 
wystawy przygotowano ich kunsztowne repliki.

Korona królestwa (Koruna království) 
15 maja – 28 września 2016 / Zamek Praski – Ujeżdżalnia Zamku 
Praskiego /
Wystawa symbolicznie zaprezentuje wewnętrzne i zewnętrzne 
triforium Katedry św. Wita, Wacława i Wojciecha za pomocą ich 
uproszczonej, przestrzennej rekonstrukcji. Triforium to chroniona 
i niedostępna dla osób z zewnątrz, bogato zdobiona rzeźbami 
galeria na zewnętrznej i wewnętrznej stronie nawy głównej katedry.
 
W ramach rozbudowanej ekspozycji odwiedzający zobaczą również 
szaty pogrzebowe z grobowca królewskiego oraz pierwotną postać 
popiersi władcy ze złoceniami, polichromią i zdobieniami w ich 
oryginalnym zamyśle.

Korona bez króla (Koruna bez krále)
15 maja – 28 września 2016 / Zamek Praski – Stary Pałac /
W wir historii najnowszej wciągnie odwiedzających ekspozycja 
Korona bez króla, która odbywać się będzie w romańskiej krypcie 
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Starego Pałacu Królewskiego, w miejscu, gdzie zamurowano klejnoty 
koronacyjne w trakcie II wojny światowej. Wystawa opowie dzieje 
tego najcenniejszego ze skarbów narodowych w dramatycznym XX 
w., od powstania Czechosłowacji po 1968 r.

Korona Matki Miast (Koruna Matky měst)
15 maja – 28 września 2016 / Zamek Praski – Terezjańskie 
Skrzydło Starego Pałacu Królewskiego /
Wystawa skupi się na dziejach katedry jako najważniejszej budowli 
w państwie. Zaprezentowana zostanie działalność stowarzyszenia 
na rzecz ukończenia Katedry oraz portrety jego najważniejszych 
członków. Wystawione zostaną też fotografie z archiwum Zamku 
Praskiego, które wykonano podczas prac prowadzonych w XIX i XX w. 
oraz niektóre przedmioty z tego okresu.

Korona na dłoni (Koruna na dlani)
15 maja – 28 września 2016 / Zamek Praski – Pałac Rożemberski /
Wystawa, która przybliży dzieje grosza praskiego w Królestwie 
Czeskim nie tylko w czasach Karola IV. Podstawę ekspozycji 
stanowić będą dzieje obróbki srebra i techniki złocenia. 
Odwiedzający dowiedzą się także, jaką wartość miała moneta 
i co można było za nią kupić.

Architektura dla korony (Architektura pro korunu)
15 maja – 10 października 2016 / Zamek Praski – Klasztor 
św. Jerzego /
Przeznaczona dla najmłodszych, interaktywna wystawa poświęcona 
architekturze okresu Karola IV. Ekspozycja powstała we współpracy 
z organizatorami projektu Hravý architekt (Wesoły architekt), 
którego cel stanowi zaznajomienie dzieci z architekturą ich miast 
oraz uświadomienie im, czym jest dziedzictwo architektoniczne 
i dlaczego należy o nie dbać.

Od 15 do 29 maja w Sali Władysławowskiej Zamku Praskiego będą 
wystawiane czeskie insygnia koronacyjne. 

Pozostałe wydarzenia

Festiwale rycerskie na Zamku Praskim
lipiec – sierpień 2016 / Zamek Praski – Jeleni Parów /
Rycerskie weekendy w przepięknej scenerii Jeleniego Parowu przy 
Zamku Praskim przybliżą życie średniowiecznych rycerzy i pokażą, 
jak wyglądały ich zmagania turniejowe czasach Karola IV.

Sekrety wieży
od 1 kwietnia 2016 / Muzeum m. st. Pragi – Stromiejska Wieża 
Mostowa /
Głównym eksponatem nowej wystawy stałej pozostaje sama wieża, 
jej wnętrza, sklepienia, schody, więźba dachowa, a przede wszystkim 
wspaniały widok z ganku murów obronnych. Staromiejska Wieża 

Mostowa to jeden z najbardziej efektownych gotyckich zabytków 
Pragi, zbudowany wraz z mostem przez Karola IV, według projektu 
Petera Parlera. Wieża stanowić miała symboliczny łuk triumfalny, 
pod którym królowie Czech przechodzili podczas koronacji do 
katedry św. Wita, Wacława i Wojciecha na Zamku Praskim. 
Symbolika całej budowli i jej dekoracji stanowi fenomenem wśród 
praskiej architektury średniowiecznej. Nowa ekspozycja podkreśla 
właśnie ten aspekt, kładąc nacisk na związki architektury 
i artystycznych środków wyrazu w kontekście epoki, w której wieża 
powstała. Ekspozycja przedstawia historyczny kontekst w jakim 
funkcjonowała wieża, Most Karola i ich najbliższa okolica, a także 
okoliczności powstania obydwu zabytków.

Civitas Carolina lub budownictwo epoki Karola IV 
13 maja 2016 – 8 stycznia 2017 / Narodowe Muzeum Techniki /
W dużej sali wystawowej muzeum zagości sztuka architektoniczna 
z okresu panowania Karola IV. Zaprezentowany zostanie szereg 
ówczesnych elementów i technik budowlanych, m.in. działająca 
replika średniowiecznego drewnianego dźwigu napędzana 
ręcznie, który wykonano na podstawie ilustracji w Biblii Wacława 
IV. Kolejnym, wartym uwagi eksponatem na wystawie będzie 
rekonstrukcja gotyckiego kafara, używanego do wbijania 
drewnianych pali podczas budowy obiektów mieszkalnych czy 
mostów.

Uroczysta msza święta na cześć Karola IV
14 maja 2016 / Zamek Praski – Katedra św. Wita, 
Wacława i Wojciecha /
Msza pontyfikalna zostanie odprawiona w 700 rocznicę narodzin 
Karola IV, którego zasługą był m.in. religijny rozkwit ziem czeskich. 
W nabożeństwie wezmą udział czołowi przedstawiciele państwa 
i Kościoła oraz goście z zagranicy.

Hołd Karolowi IV (Pocta Karlu IV.)
17 maja 2016 / Zamek Praski – Katedra św. Wita, 
Wacława i Wojciecha /
Filharmonia Czeska uczci rocznicę narodzin Karola IV koncertem 
w Katedrze św. Wita. Jego program zestawiono tak, by 
odzwierciedlał wielkość i majestat władcy. Pod batutą naczelnego 
dyrygenta Filharmonii Czeskiej J. Bělohlávka zabrzmi kompozycja 
Petra Ebena pod tytułem Pocta Karlu IV., poemat symfoniczny 
Praga Josefa Suka oraz Te Deum Antonína Dvořáka.

Dzieje Uniwersytetu Karola (Historie Karlovy Univerzity)
do 31 grudnia 2017 / Karolinum /
Wystawa, otwarta w przestronnych podziemiach Karolinum z okazji 
667 rocznicy założenia Uniwersytetu Karola, prezentuje akt fundacji 
uczelni, kopie uniwersyteckiej pieczęci i berła oraz inne przedmioty 
uporządkowane według historycznych kamieni milowych. Na dzieje 
uczelni znacząco wpłynęły np. reformy józefińskie, podział uczelni na 
czeską i niemiecką, powstanie Czechosłowacji i upadek komunizmu.
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Poszczególne części wystawy mapują rozwój uczelni – uniwersytet 
utrakwistyczny, Uniwersytet Karola Ferdynanda i współczesny 
Uniwersytet Karola. Nie zapomniano również o wybitnych postaciach 
związanych z praską Alma Mater. Należą do nich biolog i fizjolog 
Jan Evangelista Purkyně, słynny fizyk Albert Einstein czy zdobywca 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – Jaroslav Heyrovský.

Festiwal Praska Wiosna 2016 (Pražské jaro 2016): 
Tiburtina Ensemble
18 maja 2016 / Galeria Narodowa w Pradze – Klasztor 
św. Agnieszki Czeskiej /
Żeńska grupa wokalna Tiburtina oraz szwajcarski kontratenor Terry 
Wey przedstawią program pod tytułem Adoracja Matki Bożej 
w XIV wieku. Jego ramę tworzy sławna Msza Notre Dame (Messe 
de Nostre Dame) średniowiecznego mistrza Guillauma de Machaut 
(ok. 1300–1377), którego osoba wiąże się z historią ziem czeskich. 
Kompozytor ten od 1323 r. przez 17 lat pracował jako sekretarz w 
służbie króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Jego dzieło dopełnią 
jednogłosowe pieśni mariańskie pochodzące z czeskich źródeł doby 
Karola IV.

Festiwal Praska Wiosna 2016 (Pražské jaro 2016): Graindelavoix
19 maja 2016 / Klasztor na Slovanech (Emauzy) /
Belgijska grupa Graindelavoix wykona Nieszpory cypryjskie – 
kompozycje wokalne z Rękopisu Turyńskiego z końca XIV i pierwszej 
poł. XV w., łączące tradycję chorału gregoriańskiego oraz pieśni 
bizantyjskiej i Kościoła Maronickiego (teren dzisiejszego Libanu). 
Muzyka ta wypełni wnętrza Klasztoru na Slovanech, gdzie Karol 
IV pozwolił na sprawowanie liturgii w języku staro-cerkiewno-
słowiańskim.

Skomponowany program muzyczny poświęcony tematyce 
Luksemburgów 
11 maja 2016 / Rynek Staromiejski /
Koncert na cześć Karola IV w wykonaniu Praskiej Orkiestry 
Symfonicznej FOK.

Uroczystości koronacyjne
3.–4.09.2016 / Wyszegrad, Rynek Starego Miasta i inne miejsca 
w historycznym centrum /
Rekonstrukcja koronacji Karola IV na króla czeskiego i Blanki z Valois 
na królową czeską; pochód koronacyjny przez Pragę; uczta dworska 
i turniej rycerski.

Pozostałe, aktualizowane na bieżąco informacje znajdą Państwo na stronie 

www.charlesivinprague.com.

Prawo do zmian zastrzeżone

Zamek Praski i okolica /1/
Za rządów Karola IV Praga stała się siedzibą cesarską. Miejscem, 
któremu monarcha poświęcał szczególną uwagę, był oczywiście 
Zamek Praski, położony na skalistym wzgórzu nad Wełtawą. 
Doświadczenia z młodości, lata spędzone na dworze królewskim 
we Francji, we włoskich signoriach czy w arcybiskupim 
Trewirze, nauczyły Karola IV, że władca powinien żyć nie tylko 
w bezpiecznym, ale i bogato urządzonym otoczeniu. Ośrodek 
władzy i polityczne centrum Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
musiało więc pełnić funkcję reprezentacyjną i zachwycać 
wszystkich przybyłych gości.

III Dziedziniec Zamku Praskiego 
Zamek zajmuje w panoramie Pragi szczególne miejsce. Jego główną 
część tworzy Trzeci Dziedziniec otoczony budynkami Starego 
Pałacu Królewskiego, Kaplicą Wszystkich Świętych, Czarną Wieżą 
i pozostałościami średniowiecznych murów. To tutaj koncentrowało 
się życie dworu cesarza.Tu dyplomaci, artyści, rzemieślnicy 
i przedstawiciele miast cesarstwa spotykali króla, który często 
wdawał się z nimi w rozmowę. Władca dbał zarazem o swoją 
nadrzędną pozycję i oczekiwał należnego mu szacunku. W obrębie 
zamku Karol IV doskonale połączył władzę świecką i duchową. 
Sylwetka gotyckiej Katedry św. Wita, Wacława i Wojciecha jest tego 
najlepszym dowodem. 

Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha
Pierwszy rzut oka na monumentalny gmach katedry pozwala 
zrozumieć jej znaczenie dla czeskiej państwowości. To nie tylko 
miejsce koronacji czeskich władców, ale też najodpowiedniejsze 
miejsce do przechowywania nowo wykonanej Korony św. Wacława 
i innych insygniów. Położenie kamienia węgielnego nowej 
budowli gotyckiej w miejscu starszej rotundy i bazyliki w 1344 r. 
było związane z podniesieniem biskupstwa praskiego do rangi 
archidiecezji, jednym ze znaczących sukcesów politycznych Karola IV.
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Inspiracja gotykiem francuskim jest ewidentna. Mateusz z Arrasu, 
pierwszy z budowniczych, wybudował chór z wieńcem kaplic, 
następnie Peter Parler (Petr Parléř) zwieńczył obiekt sklepieniem 
i stworzył duchowe centrum świątyni – Kaplicę św. Wacława, później 
Złotą Bramę i część wieży głównej. Przez wieki katedra pozostawała 
jednak niedokończona. Prace rozpoczęte za Karola IV ukończono 
dopiero w XX w.

Jedną z najcenniejszych części katedry stanowi Złota Brama, 
reprezentacyjne wejście do świątyni z III Dziedzińca, zdobione 
oryginalną mozaiką z Sądem Ostatecznym i podobiznami cesarza 
Karola IV i jego żony Elżbiety Pomorskiej. Kolejny portret władcy 
znajdziemy w Kaplicy św. Wacława. Wspaniała oprawa i niezwykła 
koncepcja architektoniczna podkreślają wyjątkowość miejsca, 
powstałego nad grobem najważniejszego patrona kraju – 
św. Wacława. Okładzina ścian ze złotymi płytkami, cennymi 
kamieniami i malowidłami przedstawiającymi Mękę Pańską stanowi 
część wystroju z XIV w. Później wzbogacono go o sceny z życia 
św. Wacława, przypisywane Mistrzowi Ołtarza z Litomierzyc.

Trójnawowa konstrukcja jest współczesna, ale wykonana zgodnie 
z pierwotnym średniowiecznym projektem. Gotyckie nagrobki 
w kaplicach wokół chóru stworzono, by przodkowie Karola IV z rodu 
Przemyślidów mogli spocząć godnym miejscu. Popiersia członków 
rodziny królewskiej i samego cesarza są częścią wewnętrznej galerii 
katedry, tzw. triforium. Podziemny grobowiec królewski skrywa 
szczątki Karola IV i innych czeskich władców.

O okazałości świątyni świadczą niektóre jej wymiary: długość 124 m, 
szerokość w transepcie 60 m, wysokość sklepienia 33 m. Wysokość 
wieży głównej wynosi natomiast 96,5 m.

Skarb św. Wita
Wyjątkowe znaczenie świątyni podkreśla także istnienie skarbca 
katedralnego. Drogocenne szkatułki ze szczątkami świętych 
pochodzą z epoki Karola IV, który był ich niestrudzonym zbieraczem. 
Być może cesarz miał świadomość własnych grzechów i dlatego 

wykorzystywał każdą okazję do zdobycia relikwii. Wysoka jakość 
rzemiosła artystycznego i kosztowność wykonania szkatułek 
również świadczą o osobie Karola IV. Do najcenniejszych 
przedmiotów zalicza się złoty krzyż relikwiarzowy, relikwiarz ręki 
św. Jerzego, onyksowy kielich czy relikwiarz św. Katarzyny. 
Początkowo do skarbca należały także insygnia koronacyjne, 
wykonane na cześć św. Wacława. Warto skorzystać z okazji i na 
własne oczy zobaczyć ten unikalny zbiór, który znajduje się 
w kaplicy św. Krzyża na II dziedzińcu.

Stary Pałac Królewski 
Dwór i pałac cesarza leżały w bliskim sąsiedztwie katedry. Gdy 
Karol IV przeniósł się do Pragi na stałe, stan zamku nie był idealny. 
Wczesnośredniowieczna budowla nie nadawała się do celów 
reprezentacyjnych ani do zamieszkania. Wprawdzie nie zachowały 
się ślady skomplikowanej przebudowy, ale Stary Pałac Królewski 
zachęca do obejrzenia jednego gotyckiego piętra, służącego 
wówczas jako mieszkanie dla królowych. Mimo że miejsce 
niezachowanej reprezentacyjnej części zamku Karola IV zajmuje 
dziś Sala Władysławowska, kilka detali, takich jak pozostałości 
kaplicy wykuszowej, gotyckie arkady czy sala kolumnowa, pomoże 
nam wyobrazić sobie jej pierwotną postać.
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Kaplica Wszystkich Świętych 
Przebudowie siedziby Karola IV towarzyszyło powstanie Kaplicy 
Wszystkich Świętych. Kameralna, dworska kaplica, stanowiąca 
prywatną przestrzeń monarchy, została zastąpiona przez oddzielną 
świątynię, przy której Karol IV założył w 1339 r. kapitułę kolegiacką. 
Późnogotycki obiekt, wyraźnie inspirowany paryską Sainte Chapelle, 
wybudowała strzecha Petera Parlera. Niestety wielki pożar Małej 
Strany i Hradczan, który wybuchł w 1541 r., zniszczył kaplicę do 
tego stopnia, że dzisiaj nie możemy już podziwiać jej oryginalnej 
konstrukcji. Zapomniana świątynia zainteresowała dopiero siostrę 
cesarza Rudolfa II, Elżbietę Habsburską, która sfinansowała jej 
częściową renowację.

Bazylika św. Jerzego
Uwadze Karola IV nie uszyły też inne części kompleksu Zamku 
Praskiego. W imię tradycji i dbałości o prestiż rodu Przemyślidów 
władca zdecydował się zrekonstruować kaplicę św. Ludmiły na 
grobem pierwszej patronki czeskiej państwowości w Bazylice św. 
Jerzego. Realizację tego zadania ponownie powierzono strzesze 
Parlera. Nowa gotycka kondygnacja kaplicy i jej sklepienie, nagrobek 
z leżącą postacią świętej czy malowidła naścienne świadczą 
o kunsztowności dzieła.

Pałac Burgrabiego i Czarna Wieża 
Jeszcze jedno miejsce na Zamku Praskim jest blisko związane 
z postacią króla Karola. Stary Pałac Burgrabiego, w którym młody 
władca spędził pierwsze miesiące po powrocie do Czech, zwłaszcza 
pod koniec 1333 r. i kolejne lata. Pałac w pobliżu Czarnej Wieży stał 
się tymczasowym zastępstwem za nienadający się do zamieszkania 
Pałac Królewski. Jego bardziej obronny niż wygodny charakter nie 
oferował luksusu, ale dla Karola był nowym domem.

Zamek Praski od ponad tysiąca lat pozostaje symbolem czeskiej 
państwowości. Panowanie Karola IV zalicza się do najważniejszych 
etapów jego przeszłości.

Hradczany i Malá Strana
Uwaga Karola była skupiona nie tylko na zamku. Również 
Hradczany i podgrodzie, dzisiejsza Malá Strana, były częścią jego 

planów urbanistycznych. Dawne miasteczko Hradczany i tzw. 
praskie Mniejsze Miasto były ważną drogą dojazdową i zapleczem 
handlowym cesarskiej rezydencji. Niedaleko leżał klasztor 
premonstrantów na Strahovie. Karol IV zdecydował się rozszerzyć, 
lepiej zabezpieczyć i wyposażyć bezpośrednie otoczenie swojej 
siedziby. W tym celu znacznie powiększył teren podgrodzia, 
połączył je z Petrzynem, a wokół wzgórza petrzyńskiego aż do rzeki 
wybudował tzw. Mur Głodowy /2/. Skąd ta nazwa? Obwarowanie 
miało podnieść obronność miasta i rezydencji. Powstawało podczas 
klęski głodu w Czechach, a legenda mówi, że król zapewniał jedzenie 
miejskiej biedocie, zatrudnionej przy budowie muru.

Malá Strana z siedzibą arcybiskupa i komturii zakonu św. Jana 
Jerozolimskiego (Kościół Marii Panny pod Łańcuchem) /3/, była 
ważnym oparciem dla władzy Karola. Aby miasto mogło się rozwijać, 
trzeba było jeszcze połączyć oba brzegi Wełtawy. Również to zadanie 
Karol IV wykonał po mistrzowsku.

Most Praski Karola IV
Kamienne serce Pragi – słynny most, który rzeźbiarze ozdabiali 
figurami, a poeci opisywali w wierszach. Spacerujemy po nim 
czując, że już od XIV wieku kroczyło po nim wiele osobistości, 
a zarazem wierząc, że ten architektoniczny klejnot Karola IV 
przetrwa także w przyszłości. Wspaniały zabytek początkowo 
nie był jednak niczym więcej niż ważnym szlakiem łączącym 
oba brzegi praskiego podzamcza. Siedziba królów czeskich 
i jej mieszkańcy pilnie potrzebowali przejścia przez rzekę suchą 
stopą. Całkiem zrozumiała potrzeba zdecydowanie nie zaliczała 
się do łatwych w realizacji.

Most Judyty
Jeśli pominiemy przecinające koryto rzeki brody i drewniany most, 
który nie mógł opierać się kaprysom pogody, Praga doczekała 
się pierwszego prawdziwego, czyli kamiennego mostu już w XII w. 
Za pomysłem budowy stał może biskup praski Daniel, ale 
właściwym fundatorem był król Władysław II Przemyślida, 
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a zwłaszcza jego żona Judyta Turyńska, od której imienia nazwano 
most. Budowa ukończona w 1172 r. przetrwała bez problemów aż 
do wielkiej powodzi, gdy na początku lutego 1342 r. woda nagle 
zaskoczyła „...wielkim ogromem i grubością lodu...“. Od tej chwili 
miasto musiało się zadowolić tymczasowym rozwiązaniem. W końcu 
postawiono nowy most.

Most Karola /4/
Król czeski i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karol IV miał 
świadomość, jak ważne jest połączenie przez rzekę. W końcu 
9 lipca 1357 r. został położony kamień węgielny pod niebywale 
skomplikowaną technicznie budowę. Czemu nie doszło do niej 
wcześniej? Możliwe, że był to zbyt kosztowny projekt. Królestwo 
Czeskie zadłużyło się nawet z jego powodu na wiele lat.

Budową pomyślnie kierował Peter Parler. Młody budowniczy 
stanął na wysokości zadania. Najpierw musiał ominąć pozostałości 
poprzedniego mostu przerzucając most kilka metrów wyżej. Chcąc 
zachować starszą bramę mostową z wieżą po stronie Malej Strany 
wygiął most w łagodny łuk o długości 515,76 i szerokości 9,5 m. 
Most z piaskowca spoczywa na 16 łukach o różnej rozpiętości. 
Przymocowanie filarów do kamieni młyńskich i dębowych pali 
wynikało z ówczesnych możliwości, wysokość mostu na poziomem 
rzeki wynosiła zawrotne 13 m.

Wszyscy marzyli o pięknej i trwałej budowli, która wytrzymałaby 
wszystkie powodzie. Może wtedy powstała legenda o jajkach 
dodawanych do zaprawy, żeby osiągnąć jak największą 
wytrzymałość mostu. Budowa trwała jeszcze wiele lat, nie została 
jednak dokończona za życia Karola. Mimo to pochód pogrzebowy 
króla i cesarza, który musiał w 1378 r. przekroczyć rzekę, przeszedł 
już przez w większości skończony most.

Po starannym wyborze patronem mostu został św. Wit, którego 
podobizna dominuje nad reprezentacyjnym wejściem na most. 
Tak jak inne rzeźby, zdobi on Staromiejską Wieżę Mostową, jedną 
z najpiękniejszych budowli gotyckiej Pragi. Właśnie tu znajdziemy 

portret rzeźbiarski Karola IV z epoki, na którym siedzi trochę 
przechylony nad bramą razem z synem i następcą tronu Wacławem. 
Wspaniałe detale wskazują, że cała wieża została wykonana przez 
strzechę budowlaną Parlera i dokończona w latach 80. XIV w.

Spacer po Moście Karola należy do pięknych przeżyć. Trudno 
uwierzyć, że kiedyś jeździły po nim samochody, a nawet tramwaje. 
Stąd właśnie miasto otwiera się jak na dłoni. Rzeźby nachylające 
się z poszczególnych filarów mostu podpowiadają, że w czasach 
założyciela Karola IV, most ozdabiał wyłącznie rzeźbiony krucyfiks. 
Kompozycje figur świętych ukończono znacznie później, a ich 
przeważnie barokowy styl zdradza czas ich powstania.

Nie zapomnijcie przyjrzeć się dobrze jednej rzeźbie. Stoi na 
staromiejskim przyczółku mostowym i przedstawia sławnego twórcę 
mostu Karola IV /5/. Może i Wy złożycie mu hołd!

Stare Miasto
Kręte uliczki Starego Miasta i ich kameralne zakątki do 
dzisiaj przypominają, jak wyglądała Praga na początku 
panowania Karola IV. Miasto otoczone solidnymi murami i fosą, 
z centralnie położonym targowiskiem, komorą celną i ratuszem, 
reprezentującym radę miejską. Mocna podstawa pod budowę 
siedziby cesarskiej. Nazywano je Większym Miastem, ale też 
Mater urbium, czyli Matką Miast.

Chociaż Karol miał bardzo rozległe plany urbanistyczne, Starym 
Miastem interesował się pod każdym względem. Rozszerzył 
jego prawa, zabezpieczył mieszczan przed możliwymi szkodami, 
chronił ich interesy handlowe, wsparł tutejsze cechy. Zakładając 
uczelnię wyższą zapewnił Staremu Miastu uprzywilejowaną 
pozycję.

Dom pod Kamiennym Dzwonem /6/
Był rok 1316, gdy na Starym Mieście, może właśnie w Domu pod 
Kamiennym Dzwonem, urodził się przyszły król i cesarz Karol IV. 
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Okazały znak domowy i detale gotyckiej fasady wskazują, że mieścił 
się tu kiedyś rozległy pałac należący prawdopodobnie do rodziny 
królewskiej. Zwykły dom mieszczański nie skrywałby tak wystawnej 
i bogato zdobionej kaplicy, jak ta znajdująca się na parterze. 
Oddzielna studnia, wewnętrzny dziedziniec i reprezentacyjne pokoje 
w wieży świadczą o wyjątkowości tego miejsca.

Kościół Panny Marii przed Týnem /7/
Trójnawowej bazyliki z dwiema wieżami o wysokości 80 m nie 
można przeoczyć. Także ta świątynia była zbudowana w większości 
w poł. XIV w. przez dworską strzechę budowlaną, czynnie wspieraną 
przez cesarza Karola IV. Ciekawa nazwa kościoła pochodzi od 
dworu kupieckiego będącego komorą celną, znanego jako Týn lub 
Ungelt. Późnogotycką budowlę w drugim etapie realizowano pod 
kierownictwem Petera Parlera, co widać po wielu detalach. Rękę 
Parlera zdradzają na przykład bogato zdobione okna, prezbiterium 
wraz z załamaniami, ale głównie architektura i dekoracja północnego 
portalu od uliczki Týnskiej. Reliefy na tympanonie należą do pereł 
czeskiej rzeźby. Przedstawiają sceny Męki Pańskiej – biczowanie, 
koronowanie cierniem i ukrzyżowanie Jezusa.

Również wnętrze świątyni stanowi galerię dzieł sztuki, wyróżnia 
się tutaj cynowa gotycka chrzcielnica, najstarsza w Pradze, 
ozdobiona rzeźbionymi postaciami apostołów, kamienna ambona 
czy dwa gotyckie sedilia z konsolami w kształcie ukoronowanych 
głów. Unikatowymi rzeźbami są grupa drogi krzyżowej 
i Tronująca Madonna, obie z 1410 r. Chociaż kościół był wielokrotnie 
przebudowywany, na zawsze pozostaje związany z epoką Karola IV.

Kościół św. Jakuba i klasztor franciszkanów /8/
Kolejnym miejscem, nierozerwalnie związanym z Karolem IV, 
jest klasztor minorytów z kościołem św. Jakuba. Późnogotycka 
budowa kościoła rozpoczęła się wprawdzie jeszcze za panowania 
rodziców Karola, Jana i Elżbiety, którzy zostali nawet koronowani 
w klasztorze, ale ukończenie datuje się na 1374 r. Potwierdzenie 
znaczenia świątyni przyniosła śmierć króla czeskiego i cesarza 

rzymskiego. Właśnie tu został umieszczony katafalk ze zmarłym 
Karolem i z pięcioma setkami płonących świec. Tutaj ludzie 
przychodzili uczcić pamięć swojego króla.

Choć kościół stracił swój pierwotny gotycki charakter, jego plan 
przedstawia trójnawową bazylikę z głębokim chórem. Klasztorny 
krużganek i letni refektarz dowodzą kunsztu i wprawy artystów 
epoki karolińskiej.

Dom U Štupartů /9/
Blisko kościoła św. Jakuba stał niegdyś wielki pałac U Štupartů, 
znany jako miejsce pobytu rodziny królewskiej i samego Karola. 
Młody następca tronu o dużych ambicjach politycznych spędził tutaj 
kilka miesięcy podejmując ważne decyzje po powrocie do Czech 
w 1333 r.

Relikwie i kościół św. Gawła /10/
Karol IV słynął ze zbierania relikwii i ich pobożnego umieszczania 
w artystycznie wykonanych relikwiarzach. Udało mu się też zdobyć 
część czaszki św. Gawła i to bezpośrednio w klasztorze St. Gallen 
w Szwajcarii. Następnie 29.09.1353 Karol osobiście przekazał 
proboszczowi kościoła szczątki w skrzynce sporządzonej ze złota 
i srebra. Nie dziwi, że władca miał słabość właśnie do staromiejskiego 
kościoła św. Gawła. Wiadomo przecież, że zlecił jego gotycką 
przebudowę i świętował tutaj swoją sławną koronację 02.09.1347 r. 
kiedy jemu i Blance de Valois włożono wreszcie na głowę czeską 
koronę.

Kaplica Ratusza Staromiejskiego /11/
Szlak odkrywający Pragę z czasów Karola IV prowadzi nas teraz na 
sam środek Rynku Staromiejskiego. Trudno nie zatrzymać się przy 
wysokiej na niemal 70 m wieży Ratusza Staromiejskiego, której 
część stanowi także słynny zegar astronomiczny z niezwykłymi 
figurkami 12 apostołów. Wieża ratuszowa wraz z kaplicą mariacką, 
położoną w wychodzącym na rynek wykuszu, to kolejne dzieła 
strzechy dworskiej. Kaplica stanowiła niegdyś część dawnego domu 
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Wolflina, w którym rajcy i burmistrz spotykali się, by decydować 
o ważnych dla miasta sprawach. Konsekrowano ją w 1381 r., 
wkrótce po ukończeniu rozbudowy wieży. Wnętrze kaplicy tworzy 
umieszczona wewnątrz wieży nawa, połączona z bogato zdobionym 
pięciobocznym wykuszem, należącym do najpiękniejszych dzieł 
Petera Parlera, nadwornego budowniczego Karola. Wykonał on 
również zdobiącą narożnik rzeźbę tzw. Madonny Staromiejskiej. 
Wraz z ozdobnymi motywami zwierząt i ludzkich twarzy, stanowi 
ona dowód kunsztu osiągniętego przez czeskich rzeźbiarzy w XIV w.

Kościół św. Idziego /12/
Kościół św. Idziego, kolejna fundacja Karola, jest nie do przeoczenia. 
Nawet dzisiaj wyraźnie przewyższa okoliczną zabudowę Starego 
Miasta. Łatwo można sobie wyobrazić, jak zadziwiająco musiał 
wyglądać w czasach, gdy Karol IV wsparł budowę gotyckiej świątyni 
przy nowo powstałej kapitule kolegiackiej.

W maju 1371 w obecności samego Karola IV, jego żony i całego dworu 
arcybiskup Jan Očko z Vlašimi wyświęcił monumentalną halową 
trójnawową bazylikę postawioną na miejscu starszego kościółka 
romańskiego. 

Przeszłość kościoła związana jest z ciekawymi wydarzeniami, 
z pewnością warto przypomnieć choćby, że już za życia Karola mógł 
głosić tutaj kazania Jan Milíč z Kromieryża, najbardziej znaczący 
kaznodzieja reformacji przedhusyckiej. Bez wątpienia stanowi to 
dowód rozmachu i duchowej różnorodności Pragi Karola.

Po barokowej przebudowie wnętrze świątyni straciło swój gotycki 
charakter, ale dzięki kilku zewnętrznym detalom, jak np. gotycki 
portal, stale sprawia wrażenie czternastowiecznej architektury.

Karolinum – Uniwersytet Karola /13/
Stare Miasto otrzymało jeszcze jeden ważny przywilej – 7 kwietnia 
1348 została tutaj założona szkoła wyższa, czyli Uniwersytet Praski. 
Na początku nie był to budynek, lecz instytucja, najstarsza na północ 

od Alp. Dopiero stopniowo zakładano kolegia czterech wydziałów: 
prawa, medycyny, teologii i siedmiu sztuk wyzwolonych, wszystkie 
na terenie Starego Miasta.

Właściwy symbol uniwersytetu stanowi Karolinum, czyli kolegium 
Karola, pierwotnie dom należący do rodziny podskarbiego Rotleva. 
Średniowieczna architektura pałacowa, postawiona z surowych 
cegieł i kamienia, z zachowanym krużgankiem, kaplicą wykuszową 
i innymi gotyckimi detalami, jest unikatem w światowej skali.

A jak to było dalej…
Zainteresowanie Karola IV rozwojem Pragi nie kończyło się 
na granicach ówczesnego miasta. Dwie wielkie fundacje – 
„koronacyjny“ kościół Marii Panny Śnieżnej i klasztor benedyktynów 
słowiańskich w 1347 r. zapowiadały, że najważniejsza decyzja władcy 
dopiero zapadnie: stworzenie miasta, którego wielkość i znaczenie 
zastąpi Jerozolimę.

Nowe Miasto i Wyszehrad – 
Praga metropolią Europy
Plan założenia Nowego Miasta Karol IV zrealizował po 
starannych przygotowaniach. Akt erekcyjny wydano 8. 3. 1348 
i już w kilka tygodni później, w obecności władcy i wielu gości 
z cesarstwa, został położony kamień węgielny pod nowomiejskie 
fortyfikacje. Gotyckie mury ciągnące się przez niemal 3,5 km, 
w tym 24 wieże obronne i 4 bramy miejskie, ukończono w ciągu 
zaledwie dwóch lat.

Nowe Miasto jest jedną z największych fundacji 
średniowiecznych w Europie, która swoim rozmachem 
nawiązywała do antycznych zasad budowy miast na sto lat 
przed włoskim renesansem. Praga, z racji swego położenia, 
zaplecza administracyjnego i ekonomicznego oraz ilości budowli 
sakralnych, stała się trzecim najważniejszym miastem Europy. 
Zasady założenia Nowego Miasta miały dla Karola IV o wiele 
głębszy sens, stanowiły bowiem ucieleśnienie niebiańskiej 
Jerozolimy.

Niebiańska Jerozolima
Rozbudowa siedziby cesarskiej była dla Karola IV z pewnością 
ważna, ale jeszcze ważniejsza była próba stworzenia nowej 
Jerozolimy, w ujęciu średniowiecznej mistyki stanowiącej idealne 
niebiańskie miasto do którego trafią wszyscy zbawieni. Koncepcji 
tej odpowiadał przemyślany układ placów i budowli sakralnych 
oraz ich zawsze wyjątkowa forma. Pięć kościołów rozmieszczono 
w regularnych odstępach w taki sposób, by z lotu ptaka tworzyły 
krzyż błogosławiący miasto. Wezwania poszczególnych świątyń, 
łączące Pragę z kluczowymi miastami cesarstwa, zdradzają 
cel uczynienia z Pragi metropolii cesarskiej i centrum świeckiej 
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władzy chrześcijańskiego świata. Świętą aureolę Nowego Miasta 
ukoronowało w 1350 r. przewiezienie do Pragi cesarskich insygniów 
koronacyjnych. Insygnia i cenne relikwie były od tego czasu 
pokazywane wiernym w każdą pierwszą niedzielę po Wielkim 
Piątku na nowomiejskim Targu Bydlęcym, dzisiejszym Placu Karola. 
Może już wtedy powstał pomysł postawienia w tym celu wystawnej 
kaplicy Bożego Ciała, choć jej budowa przypadła już na następne 
pokolenie.

Kościół Panny Marii Śnieżnej /14/ 
Znakiem przyszłego zamiaru założenia miasta było powstanie 
klasztoru karmelitów i kościoła Panny Marii Śnieżnej. Karol IV 
ufundował go wraz ze swoją żoną, Blanką de Valois, 3 września 
1347 r., w dzień po uroczystej koronacji na króla czeskiego. Władca 
podarował drewno i teren pod budowę kościoła i budynków 
klasztornych. Wykorzystał przy tym materiał, z którego zbudowane 
były prowizoryczne budynki na ucztę koronacyjną. Z początkowego 
projektu monumentalnej świątyni o wysokości całkowitej 100 m 
do 1397 r. ukończono tylko prezbiterium, wznoszące się niemal 
40 m ponad dachami nowomiejskich domów. Kościół miał dominować 
nad prawobrzeżnymi miastami praskimi, które Karol IV starał się 
połączyć. Ciekawe było też wezwanie kościoła, nawiązujące do 
rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore i symbolizujące duchową 
więź Pragi i Rzymu. Dalsze prace budowlane zatrzymały wojny 
husyckie. Karmelici wprawdzie powrócili, ale nie udało im się ocalić 
świątyni, która była w bardzo złym stanie. Jej dzisiejsza postać 
pochodzi z XVII w., gdy Rudolf II postanowił przekazać klasztor 
zakonowi franciszkanów. Dopiero im udało się naprawić, ponownie 
pokryć sklepieniem i przywrócić znaczenie zniszczonej świątyni.

Kościół Panny Marii Na Slovanech /15/
Klasztor benedyktynów słowiańskich i kościół Panny Marii, 
św. Hieronima, Cyryla i Metodego, Wojciecha i Prokopa miał w Pradze 
Karola IV szczególne znaczenie. Został założony w listopadzie 
1347 jako jedyny klasztor z liturgią słowiańską w zachodnim 

chrześcijaństwie, „na próbę“ dla chorwackich mnichów, których 
Karol IV sprowadził do Pragi z opactwa benedyktynów z wyspy 
Pašman blisko Zadaru. Odprawiali liturgię rzymską w języku staro-
cerkiewno-słowiańskim i w wizjach Karola IV symbolizowali most 
między zachodnim i wschodnim chrześcijaństwem, do którego 
ponownego połączenia dążył.

Przepiękny klasztorny kościół pod wezwaniem Panny Marii 
i świętych patronów słowiańskich, został uroczyście konsekrowany 
w obecności cesarza w Poniedziałek Wielkanocny w 1372 r. Od 
czytanej tego dnia ewangelii o spotkaniu Jezusa z uczniami na 
drodze do Emaus klasztor zaczęto nazywać Emauzy.

Niezwykła była też późniejsza historia związana ze szkołą 
artystyczną z Beuron i wydarzeniami II Wojny Światowej, gdy 
kompleks ucierpiał przez aliancki nalot. Współczesna ciekawa forma 
jest wynikiem rozległej powojennej rekonstrukcji. Unikatem na skalę 
europejską są gotyckie freski zdobiące klasztorny krużganek, tzw. 
cykl z Emaus, który prowadzi nas z powrotem do czasów Karola IV.

Kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego /16/
Kanonia augustianów i kościół Wniebowzięcia NMP i bł. Karola 
Wielkiego zostały założone przez Karola IV w 1350 r. Doskonałym 
miejscem na gotycką siedzibę było wzgórze położone naprzeciw 
Wyszehradu – najwyższy punkt Nowego Miasta – które z tej okazji 
otrzymało nazwę Karlov (Mons Caroli sancti). Kościół poświęcono 
błogosławionemu cesarzowi Karolowi Wielkiemu, przodkowi Karola 
IV, będącemu dla niego wzorem w życiu osobistym i w polityce. 
Ten niezwykły kościół połączyła Pragę z Akwizgranem, miastem 
koronacyjnym Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Zbudowano go 
na wzór świątyni w której także skronie Karola IV zwieńczyła 
w 1349 r. korona królów rzymskich. Zanim kościół został częściowo 
wykończony i poświęcony, minąć musiało całe 27 lat. Choć budynek 
jedynie w części zachował oryginalną postać, pozostaje cennym 
dziełem karolińskiej Pragi.
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Kościół św. Katarzyny /17/
Klasztor augustianek z kościołem św. Katarzyny był kolejną 
świątynią Nowej Jerozolimy. Karol IV założył go w 1355 r., znów 
pod nieprzypadkowym wezwaniem. Św. Katarzyna Aleksandryjska 
cieszyła się wielkim poważaniem Karola. Władca wierzył, że dzięki 
jej wstawiennictwu zwyciężył w północnych Włoszech 25.11.1332 
w niemal przegranej bitwie pod San Felice. Przy zakładaniu świątyń 
Nowego Miasta nie zapomniał o swojej patronce. Z pierwotnie 
gotyckiego kościoła zachowała się tylko wysoka wieża. Barokowa 
przebudowa była dziełem architekta Kiliana Ignaza Dientzenhofera.

Kościół św. Apolinarego /18/
Do piątki najważniejszych świątyń należy też wspaniały kościół na 
wzgórzu Větrov. Został założony przez Karola IV w 1362 r. razem 
z przeniesioną kapitułą kolegiacką z Sadskiej we wschodnich 
Czechach. Wezwanie kościoła nawiązuje do włoskiej Rawenny, 
w której według legendy św. Apolinary był pierwszym biskupem. 
Kościół pod jego wezwaniem duchowo łączy Pragę z Rawenną, 
miejscem, które było w V w. ostatnią siedzibą rzymskich cesarzy 
i gdzie znajduje się bazylika di Sant‘ Apollinare in Classe, której 
architektura stała się inspiracją dla praskiej świątyni.

Kościół Zwiastowania NMP Na trávníčku /19/
W 1360 r. Karol IV założył klasztor żebraczy zakonu serwitów, sług 
Najświętszej Maryi Panny i kościół Zwiastowania NMP 

Na trávníčku, czy też Na Slupi. Legenda głosi, że doszło do tego na 
skutek przysięgi cesarza złożonej pod obrazem Maryi we florenckim 
klasztorze serwitów w podzięce za uzdrowienie. Karol IV szczególnie 
czcił Matkę Bożą i poświęcił jej więcej świątyń. Ta ma godny uwagi 
plan na rzucie kwadratu z wieżą, która pod względem wychylenia 
jest najbardziej krzywa w Pradze. Chociaż w XIX w. doszło do 
częściowej regotycyzacji kościoła, budowla ciągle stanowi znaczący 
przykład architektonicznych i duchowych planów Karola.

Założenie Nowego Miasta nie ograniczało się jedynie do wyżej 
wspomnianej symboliki. Starsze parafie, istniejące na zagarniętym 
obszarze, zostały zachowane i przyłączone. Dwa nowo powstałe 
kościoły parafialne dzieliły niezwykle rozległy teren na dwie części.

Kościół św. Szczepana /20/
Kościół farny górnej części Nowego Miasta został zbudowany 
w 2 poł. XIV w. i powierzony zakonowi Krzyżowców z Czerwoną 
Gwiazdą. Co ciekawe, był to jedyny zakon założony na ziemiach 
czeskich, w dodatku zakon męski utworzony przez kobietę – 
św. Agnieszkę Czeską. Na działce przykościelnej mieścił się dawniej 
m.in. cmentarz, największy na praskim Nowym Mieście.

Kościół św. Henryka i św. Kunegundy /21/
Farny kościół dolnej części Nowego Miasta został wyświęcony w 1351 r. 
przez arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardubic. Także ta świątynia 
podlegała krzyżowcom, od których Karol IV uzyskał większość 
terenów pod założenie miasta. Kościół poświęcono kanonizowanej 
parze cesarskiej, Henrykowi II i jego żonie Kunegundzie. Kolejne 
ciekawe wezwanie, uwzględniające tym razem nie tylko tradycję 
cesarską, ale też jedyną św. patronkę dynastii luksemburskiej.

Szczególną rolę odgrywały też na Nowym Mieście targi. Targ 
Koński (Plac Wacława), Targ Sienny (Senovážné náměstí) i Targ 
Bydlęcy (Plac Karola) zadziwiały niespotykaną powierzchnią 
osiągającą w przypadku centralnie położonego Targu Bydlęcego 
nawet 8 ha. Nie dziwi, że właśnie tam wytyczono budowę ratusza.
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Ratusz Nowomiejski /22/
Z czasu powstania wynika, że sam Karol IV wsparł budowę ratusza 
z ogromną narożną wieżą jako siedziby rady miejskiej. Potwierdzają 
to pozostałości naściennych gotyckich malowideł oraz późnogotycka 
architektura sieni z oryginalnym sklepieniem i kolumnami, 
stanowiącej jedno z najpiękniejszych wnętrz średniowiecznej Pragi.

Wyszehrad /23/
Królewski zamek i legendarne miejsce czeskich dziejów, związane 
z pierwszym rodem panującym Przemyślidów, miało istotną rolę 
w ideowej koncepcji Karola IV. Wyszehrad uosabiał ciągłość i spuściznę 
po dynastii przemyślidzkiej, do której nawiązali Luksemburgowie na 
czeskim tronie. Ukochana matka Karola, królowa Elżbieta, zmarła 
tutaj w 1330 r. Według nowego ceremoniału koronacyjnego tutaj 
w przeddzień koronacji powinien zatrzymać się i pomodlić każdy 
wstępujący na tron król czeski. Wyszehradzki akropol w latach 
50. XIV w. połączono murem z Nowym Miastem, przebudowano też 
kościół św. Piotra i Pawła, którego symboliczne przyłączenie do krzyża 
niebiańskiej Jerozolimy podkreślało znaczenie tego miejsca.

„Co Cezar uczynił dla Rzymu, Karol IV uczynił dla stolicy Czech.“  

(Uberto Decembrio, 1399)
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Cesarz Karol IV


