
Výstava je v Praze uváděna v rámci projektu venkovní veřejné výstavy Křižovatka cest, která vznikla 

za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a mapuje předky a potomky Karla IV.

 Magičtí Lucemburkové přibližují vládu dynastie v českých zemích. Ukazují mezníky jejich panování, 

představitele rodu i významné osobnosti dané doby. České země se za Lucemburků postupně staly 

politickým, obchodním a kulturním centrem tehdejší Evropy. Praha byla v druhé polovině 14. století 

rezidencí římského panovníka a přední evropskou metropolí. Lucemburkové prosluli také jako 

mecenáši umění, zakladatelé vzdělanosti a tvůrci staveb. Na pražském císařském 

a královském dvoře se za jejich vlády setkávali nejlepší umělci. 

 

Znaky zemí nesené v pohřebním průvodu Karla IV., který byl poté v pohřební řeči poprvé nazván Otcem vlasti.:
Římská říše, České království, Braniborské markrabství, Moravské markrabství, Lucemburské vévodství, Svidnické knížectví, 

Zhořelecké vévodství, Vratislavské knížectví, Dolnolužické markrabství, Hornolužické markrabství.
 

M LAGIČTÍ UCEMBURKOVÉ
 Čeští králové a panovníci Svaté říše římské

VÝSTAVA
Čtvrtek 23. března -  sobota 29. dubna 2017

 Otevřeno: pondělí až neděle 10 až 18 hodin 

KAROLINUM - prostory Křížové chodby - Praha 1, Ovocný trh 3

KORUNOVAČNÍ KORUNY KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO

ŘÍMSKÁ CÍSAŘSKÁ KORUNA
korunovace

5.4.1355 Řím

ČESKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
korunovace

2.9.1347 Praha

ŘÍMSKÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA
korunovace

26.11.1346 Bonn a 25.7.1349 Cáchy

Na interaktivní výstavě bude k vidění:

originální repliky korunovačních klenotů - koruna z relikviářové busty Karla Velikého z Cách, Svatováclavská koruna

a Říšská koruna, které speciálně pro tento projekt  vytvořil mistr Jiří Urban, šperkař a zlatník z Turnova

3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb z doby lucemburské, mezi nimi Karlštejn a Karlův most

faksimile dobových rukopisů s nádhernými ilustracemi 

sochy panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra 

největším unikátem je sbírka faksimilií z proslulé knihovny Václava IV.,  mj: 

     bohatě iluminovaná Bible Václava IV.

     opis Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 

     části Václavových astronomických kodexů  

     kniha Historia Plantarum

rodokmeny zachycující předky Karla IV. po meči a po přeslici

rozrod k současným potomkům Karla IV. mezi českou zemskou šlechtou a dynastiemi evropských monarchií

Ve spolupráci s Karlovou univerzitou výstavu pořádá společnost Rodro z.s. . 

Autoři výstavy: Oldřich Beneš, Marek Zágora, Společnost MARIE z.s., www.magictilucemburkove.cz

Autor rodokmenů: Jan Drocár, www.historickaslechta.cz 
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