
Literární soutěž o Karlu IV. 
 

1. Spisovatelka Ludmila Vaňková napsala o Karlu IV. šestidílnou ságu.  

Mezi vyjmenovanými díly jeden chybí, který to je: 

Cval rytířských koní, Dvojí trůn, Orel a had, Druhá císařovna, Dotkni se nebe 

a/ Od moře k moři  b/ Království jako věno  c/ Sběratelé ostatků 
 

2. Víte, jakým jazykem napsal Karel IV. vlastní životopis? 

a/ česky   b/ německy    c/ latinsky 
 

3. Je už všeobecně známo, že Máchovo jezero nezaložil spisovatel  K.H.Mácha, ale Karel IV. 

V době založení se nazývalo Velký rybník. Víte, v kterém roce bylo založeno? 

a/ 1266   b/ 1366    c/ 1633 
 

4. Muzikál Noc na Karlštejně vznikl na motivy divadelní hry. Kdo je jejím autorem? 

a/ Karel Čapek  b/ František Hrubín   c/ Jaroslav Vrchlický 
 

5. V Romanci o Karlu IV. popíjí víno král víno s Buškem z Vilhartic. Víno zprv trpké, ale milé zas, 

sice zrálo v Čechách, ale odkud podle romance přivezl Karel IV. révu? 

a/ ze Sauvignonu  b/ z Chardonnay   c/ z Burgund 
 

6. V románech Vlastimila Vondrušky je literární postava Oldřicha z Chlumu královským 

prokurátorem a správcem hradu Bezděz. Víte, v jakém příbuzenském vztahu byl král, kterému 

sloužil Oldřich, ke Karlu IV.? 

a/ byl jeho otec  b/ byl jeho dědeček   c/ byl jeho pradědeček 
 

7. Která z jmenovaných královen nebyla manželkou Karla IV. 

a/ Anna Falcká  b/ Eliška Přemyslovna  c/ Alžběta Pomořanská 
 

8. Víte, kdo poprvé nazval Karla IV. Otcem vlasti? 

a/ historik Zdeněk Kalista b/ papež Klement VI.       

c/rektor pažížské Sorbony Vojtěch Raňkův z Ježova 
 

9. Spisovatel Josef Bernard Prokop je autorem románu Karel IV.- Tajný deník, který v současné 

době vychází jako audiokniha. Kdo ji namluvil? 

a/ Jiří Dvořák   b/ Igor Bareš    c/ Radovan Lukavský 
 

10. Karel IV. je jednou z literárních postav v dobrodružných povídkách Z bezdězských lesů.  

Kdo je jejich autorem? 

a/ Karel Sellner  b/ Vlastimil Vondruška  c/ Jakub Arbes 
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