KØIŽOVATKA CEST

Pøedci a souèasní potomci císaøe a krále Karla IV.

VÝSTAVA
Kampa, Karlovo námìstí, Karlov
24 hodin dennì, 7 dnù v týdnu, 4 týdny v mìsíci,
každý mìsíc v roce
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)

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 v ulici Ke Karlovu 1 jsou v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého k prohlédnutí velké
souhrnné rodokmeny potomkù Karla IV. v dohledaných øadách èeské zemské šlechty a evropských dynastií.
KORUNOVAÈNÍ KORUNY KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO

ØÍMSKÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA
korunovace
26.11.1346 Bonn a 25.7.1349 Cáchy

ÈESKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA
korunovace
2.9.1347 Praha

ØÍMSKÁ CÍSAØSKÁ KORUNA
korunovace
5.4.1355 Øím

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.

