
Protože povodeň roku 1342 zničila starší Juditin most, rozhodl se císař Karel IV 

přibližně kolem roku 1346 pro stavbu nového kamenného mostu, který by 

spojoval Staré a Nové město Pražské. Ke stavbě si vybral slavného stavitele 

Petra Parléře. Pověst říká, že v mostě je zazděn Bruncvíkův meč a že se do 

malty přidávala syrová vejce. 

Kdy byl položen základní kámen na  

stavbu Kamenného mostu samotným  

císařem? Doplň lichá čísla vzestupně  

a sestupně. Dostaneš přesný letopočet,  

datum i hodinu.          1 

Bylo to: 

_________________________________________ 

Na stavbě pracovalo 238 dělníků cechu kamenického a zednického. Bylo 

spotřebováno 60 000 neuvařených vajec. Deset vajec váží půl kg. Kolik vajec je 

obsaženo ve 2 kg? 

________________________________________________________________  

Na stavbu mostu přivezli 3 povozy vajec. V jednom povoze jich bylo asi 20 000. 

Jaká byla hmotnost vajec, když jedno vejce váží 50 g? Převeď na kg. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Karel IV. se stal římským císařem. Kdy to bylo?     

Bylo to v roce: ______________      9 485 : 7 =

  

Jakou přezdívku získal Karel IV? Vylušti pomocí šifrované abecedy. 

64 : 4 =  138 : 6 = 

147 : 7 =  91 :7 = 

35 : 7 =  97 : 97 = 

27 : 9 =  120 : 6 = 

   189 : 9 = 

   100 : 10 =     

Karel IV. měl přezdívku _______________________.  

Koruna Svaté říše římské váží 3 500g. Svatováclavská koruna váží asi  

2 kg 500 g. O kolik g je Svatováclavská koruna lehčí? 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Kopie_Svatovaclavska_Koruna.jpg


Karel IV. se narod___l roku ………………………………….., jeho rodiče b___l___ 

…………………………………………………………….. a ……………………………………………………….. 

Narodil se jim v ob___čejném městském domě, protože Pražský hrad b___l v té 

době zchátralý a neob___vatelný. B___l to první český král, který se stal také 

………………………………….. Svaté říše římské.  Karel byl původně pokřtěn jako 

………………………………….., jméno Karel přijal při b___řmování během své 

v___chov___ ve ………………………………….. . Karel IV. byl neob___čejně vzdělaný a 

inteligentní, pl___nně hovořil ………………………………….  jaz___ky. Měl …………….. 

manželky. Znáš některé? Napiš: ……………………………………………………………………… 

Roku 1348 jako český král proslul Karel především založením ………………………….. 

…………………………………..v Praze, která nese jeho jméno. Založil ………………………..  

…………………………………..  pražské . Nechal postav___t ………………………………….. 

………………………………….. přes řeku Vltavu. Most postav___li z p___skovcových 

kvádrů, které použil___ stav___telé i na stavbu chrámu Svatého V___ta. Na 

stavbě pracovalo 238 m___strů cechu zednického. Každý dostal 13 zlatek 

měsíčně. Kolik bylo v___placeno zlatých měsíčně celkem? ………………. 

 Doplň vynechaná písmena. 
 Ve druhém odstavci urči slovní druhy. 
 V podtrženém souvětí urči základní skladební dvojice. 
 Kolik let uplynulo od založení Karlovy univerzity? …………………………….. 
 Vypočítej, kdy zemřel Karel IV. ……………………………..  
           11 024 : 8 = 
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