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Péče Karla IV. o Prahu a Čechy
(dokument ze 14.století)
Léta Páně 1348, v den svatého Marka (25.4.) pan Karel, král římský a český, položil
základní kámen a založil Nové Město pražské a dal vystavět velmi pevnou hradbu
s bránami a převysokými věžemi od Vyšehradu až na Poříč. Ale i samotný vrch Vyšehrad
obehnal zdí a velice pevnými věžemi a celé to dílo dokončil za dva roky. Také přikázal
vysázet okolo města Prahy zahrady a vinice a pro tyto zahrady a vinice velmi přibilo
obyvatelstva. V krátké době bylo postaveno i mnoho stavení. Rovněž dal přivést z Rakous
velmi ušlechtilé druhy révy a vysázet tam pod hradem Karlštejn, který v té době začal
stavět. Na různých místech král také zřídil přemnoho rybníků pro království velmi
prospěšných. Když to viděli páni, šlechtici, řeholníci i prostí lidé, vysazovali všude
v Čechách vinice a zahrady a stavěli rybníky, vzdávajíce díky Nejvyššímu, jenž jim dopřál
takového panovníka, pod jeho vládou vše se jim dařilo.
BENEŠ Z WIETMILE, Krabice. Kronika pražského kostela : III. Kroniky doby
Karlovy. Praha : [s.n.], 1987.

1.

Přečti text.

2.

Kdo založil Nové město pražské?

3.

V kterém roce?

4.

V den svatého……..?

5.

Jaké tituly měl panovník?

6.

Pevné hradby vedly od……………. až na ………………. .

7.

Které plodiny byly vysázeny okolo města Prahy?

8.

Začal stavět hrad ……………. .

9.

V různých místech zřizoval…………. .

10. Král byl všemi…………… .

Péče Karla IV. o Prahu a Čechy
(dokument ze 14.století)
Léta Páně 1348, v den svatého Marka (25.4.) pan Karel, král římský a český, položil
základní kámen a založil Nové Město pražské a dal vystavět velmi pevnou hradbu
s bránami a převysokými věžemi od Vyšehradu až na Poříč. Ale i samotný vrch Vyšehrad
obehnal zdí a velice pevnými věžemi a celé to dílo dokončil za dva roky. Také přikázal
vysázet okolo města Prahy zahrady a vinice a pro tyto zahrady a vinice velmi přibilo
obyvatelstva. V krátké době bylo postaveno i mnoho stavení. Rovněž dal přivést z Rakous
velmi ušlechtilé druhy révy a vysázet tam pod hradem Karlštejn, který v té době začal
stavět. Na různých místech král také zřídil přemnoho rybníků pro království velmi
prospěšných. Když to viděli páni, šlechtici, řeholníci i prostí lidé, vysazovali všude
v Čechách vinice a zahrady a stavěli rybníky, vzdávajíce díky Nejvyššímu, jenž jim dopřál
takového panovníka, pod jeho vládou vše se jim dařilo.
BENEŠ Z WIETMILE, Krabice. Kronika pražského kostela : III. Kroniky doby
Karlovy. Praha : [s.n.], 1987.

1. Přečti text.
2.

Kdo založil Nové město pražské?....Karel – král římský a český………

3.

V kterém roce?.......1348….

4.

V den svatého…Marka (25.4.)…..

5.

Jaké tituly měl panovník?........král římský a český…..

6.

Pevné hradby vedly od……Vyšehradu………. až na …Poříč…. .

7.

Které plodiny byly vysázeny okolo města Prahy?.............zahrady, vinice…..

8.

Začal stavět hrad …Karlštejn…………. .

9.

V různých místech zřizoval……rybníky……. .

10. Král byl všemi…uznáván a obdivován………… .

