
Lignée d'ancienne noblesse tchèque des Bubna-Litic, 
initialement gentilhommes et chevaliers, depuis le 8.11.1629 lignée comtale

Devise familiale
 

       HONORANT  NOS  ANCÊTRES,  HONORONS-NOUS

                - zavraždìním Václava III. 
4.8.1306 v Olomouci 

                vymøel v královské linii
 rod Pøemyslovcù 

po meèi

 Václav III.
 Pøemyslovec
*1289 † 1306

polský král

uherský král 
7.èeský král 

BUBNA-LITIC

Ferdinand comte de Bubna-Litic
Lieutenant-maréchal de camp,

participa à de nombreuses 
batailles des guerres napoléoniennes. 
Diplomate, ambassadeur d'Autriche 

à Paris et Turin, libérateur de Genève, 
gouverneur général des provinces 

du Piémont, de Savoie et Nice, 
général en chef en Lombardie

Belgický král Filip - Brusel (na mapì Brussels), 
monacký kníže Albert II. - Monaco,  nizozemský král Vilém Alexandr - Amsterdam, norský král Harald V. - Oslo, španìlský král Juan Carlos I. - Madrid, švédský král Carl XVI. Gustaf - Stockholm, 

britská královna Alžbìta II. - Londýn. Tucet evropských monarchií doplòuje Andorrské knížectví pod spoleènou suzerenitou francouzského prezidenta a biskupa ze španìlského Seo de Urge
 a Mìstský stát Vatikán v èele s papežem Františkem. 

Dále potomci ruských carù - Moskva, potomci portugalských králù - Lisabon, potomci králù Obojí Sicílie - Neapol (Naples), francouzských králù (bourbonské i orléanské dynastie) a císaøù (dynastie Bonaparte) 
Paøíž (Paris), potmci  italských králù Øím (Rome), potomci saských králù - Drážïany (Dresden), potomci bulharských carù - Sofie (Sofia), potomci èeských a uherských králù - Praha (Prague) a Budapeš� 
(Budapest) a potomci rakouských císaøù - Vídeò (Vienna), potomci hannoverských králù - Hannover (Hanover), potomci øeckých králù - Atény (Athens), potomci rumunských králù - Bukureš� (Bucharest), 
potomci jugoslávských králù Bìlehrad (Belgrade), potomci württemberských králù - Stuttgart, potomci nìmeckých císaøù a pruských králù - Berlín (Berlin), potomci bavorských králù - Mnichov (Munich). 

dánská královna Margrethe II. - Kodaò (Copenhagen), lichtenštejnský kníže Hans Adam II. - Vaduz, lucemburský velkovévoda Henri - Lucemburk (Luxembourg), 

NA EVROPSKÝCH TRÙNECH

Belgický král Filip - Brusel (na mapì Brussels), 
monacký kníže Albert II. - Monaco,  nizozemský král Vilém Alexandr - Amsterdam, norský král Harald V. - Oslo, španìlský král Juan Carlos I. - Madrid, švédský král Carl XVI. Gustaf - Stockholm, 

britská královna Alžbìta II. - Londýn. Tucet evropských monarchií doplòuje Andorrské knížectví pod spoleènou suzerenitou francouzského prezidenta a biskupa ze španìlského Seo de Urge
 a Mìstský stát Vatikán v èele s papežem Františkem. 

Dále jsou potomky Karla I. Velikého a Karla IV. potomci bavorských králù - Mnichov (Munich), bulharských carù - Sofie (Sofia), èeských králù - Praha (Prague), francouzských králù (bourbonské i orléanské dynastie) 
a císaøù (dynastie Bonaparte) - Paøíž (Paris), hannoverských králù - Hannover (Hanover), italských králù Øím (Rome), jugoslávských králù Bìlehrad (Belgrade), nìmeckých císaøù - Berlín (Berlin), 

portugalských králù - Lisabon, pruských králù - Berlín, rakouských císaøù - Vídeò (Vienna), rumunských králù - Bukureš� (Bucharest), ruských carù - Moskva, øeckých králù - Atény (Athens), 
saských králù - Drážïany (Dresden), králù Obojí Sicílie - Neapol (Naples),  uherských králù - Budapeš� (Budapest), württemberských králù - Stuttgart.   

dánská královna Margrethe II. - Kodaò (Copenhagen), lichtenštejnský kníže Hans Adam II. - Vaduz, lucemburský velkovévoda Henri - Lucemburk (Luxembourg), 

*2.4.742 † 28.1.814, Cáchy (Aachen)         *14.5.1316 Praha (Prague) † 29.11.1378 Praha

Tucet evropských monarchií doplòuje Andorrské knížectví pod spoleènou suzerenitou francouzského prezidenta a biskupa ze španìlského Seo de Urge
 a Mìstský stát Vatikán v èele s papežem Františkem. 

Klášter a kostel Na hoøe Karlovì - Mons Caroli sancti - nejvyšším
bodì planiny Nového Mìsta pražského založil Karel IV. v roce
1350 kostel k poctì svého patrona a pøedka Karla Velikého 
a také mu ho nechal zasvìtit. Náklady na stavbu vedl sám 

Karel IV. z královských dùchodù. Kostel byl souèástí kláštera 
øeholních kanovníkù sv. Augustina a byl stavìn podle vzoru 

katedrály v Cáchách, kde byl Karel Veliký pochován. Základní 
kámen kostela byl položen a posvìcen prvním pražským 

arcibiskupem Arnoštem z Pardubic dne 18.9.1350. Stalo se tak 550 let od korunovace Karla Velikého prvním støedovìkým øímským
císaøem. Dostavìný kostel byl vysvìcen 28.1.1377 (po 27 letech stavby) v den svátku Karla Velikého a za osobní úèasti Karla IV., 
druhým pražským arcibiskupem a prvním èeským kardinálem Janem Oèkem z Vlašimi. Stalo se tak 563 let po smrti Karla Velikého.

Význam Karla IV. Lucemburského pro Èesko je obrovský - za jeho vlády se Èeské království stalo centrem Evropy, 
Praha byla sídelním mìstem Svaté øíše øímské, celá zemì zažívala neobyèejný hospodáøský, umìlecký a kulturní rozvoj. 
Èeské království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Již Karlovi souèasníci si byli jeho významu vìdomi. 

 V pohøební øeèi byl císaø Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Takto ho nazval jeho pøítel Vojtìch Raòkùv z Ježova, 
profesor na francouzské Sorbonnì. Karel IV. je pohøben v sarkofágu uprostøed královské krypty v chrámu sv. Víta na 
Pražském hradì. Pùvodní hrobka, kterou skuteènì založil, se nachází v prostoru mezi dnešním oltáøem a oltáøním 

stolem. 

POTOMCI 

KARLA I.
VELIKÉHO 

*2.4.742
 † 28.1.14 Cáchy (Aachen) 

 KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO 
*14.5.1316 Praha (Prague) † 29.11.1378 Praha 

Lucemburský 
hrabì Jan sòatkem 

 (1.9.1310) s dìdièkou
 èeského trùnu princeznou 
Eliškou Pøemyslovnou 
 získal èeský královský 

titul pro svùj rod na 127 let. 
Lucemburkové poté vládli 
èeským zemím až do smrti 

vnuka Jana a Elišky 
Zikmunda 

Lucemburského 
9.12.1437.

 

http://roglo.eu/roglo?lang=cs&m=A&i=648028&v=28&t=N&sosab=10&siblings=on&notes=on&src=on&bd=0&color=

Albáie:

POTOMCI KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO NA EVROPSKÝCH TRÙNECH 

Dresden

Aachen 

Hanover

KAREL IV.
CHARLES IV

Anthony of Brabantia was 
killled after he was taken 
in seizure in the Battle 

of Azincourt.

Antonín Brabantský
byl zabit poté, 
co padl v bitvì 
u Azincourtu do 

anglického 
zajetí

***

B Fývalé evropské monarchie - ormer European monarchies

KAREL IV. LUCEMBURSKÝ A JEHO POTOMCI PO STALETÍ PØÍBUZENSKY PROPOJUJÍ EVROPU      
FOR CENTURIES CHARLES IV AND HIS DESCEDANTS HAVE BEEN INTEGRATING EUROPE IN A WEB 

OF KINSHIP RELATIONSHIPS

2

E  Evropské monarchie - uropean monarchy

Belgický král - Brusel (na mapì Brussels), 
monacký kníže - Monaco,  nizozemský král - Amsterdam, norský král - Oslo, španìlský král - Madrid, švédský král - Stockholm, britská královna - Londýn (London). 

dánská královna - Kodaò (Copenhagen), lichtenštejnský kníže - Vaduz, lucemburský velkovévoda - Lucemburk (Luxembourg), 

POTOMCI KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO NA 10 SOUÈASNÝCH TRÙNECH EVROPY

POTOMCI KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO NA 19 BÝVALÝCH TRÙNECH EVROPY

 
potomci albánských králù - Tirana, bavorských králù - Mnichov (Munich), bulharských carù - Sofie (Sofia), èeských králù - Praha (Prague), francouzských králù (bourbonské i orleánské dynastie) 

a císaøù (dynastie Bonaparte) - Paøíž (Paris), hannoverských králù - Hannover (Hanover), italských králù Øím (Rome), jugoslávských králù Bìlehrad (Belgrade), nìmeckých císaøù - Berlín (Berlin), 
portugalských králù - Lisabon, pruských králù - Berlín, rakouských císaøù - Vídeò (Vienna), rumunských králù - Bukureš� (Bucharest), ruských carù - Moskva, øeckých králù 

- Atény (Athens), saských králù - Drážïany (Dresden), sicilských králù - Neapol (Naples),  uherských králù - Budapeš� (Budapest), württemberských králù - Stuttgart 
a dalších vévodských a knížecích suverénù.   

POTOMCI KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO NA 19 BÝVALÝCH TRÙNECH EVROPY

POTOMCI KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO NA 19 BÝVALÝCH TRÙNECH EVROPY
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