
Karl den Fjerde 
havde en kejserlig 
appetit
Tjekkiet fejrer 700 års fødselsdag for den store regent, der 
elskede god mad og vin

Den tjekkiske konge, der også blev kejser i det tysk-romerske rige, 
elskede hjorte, dådyr og vildsvin - serveret på guldtallerken. Også 
fisk, bagte kyllinger, vagter og agerhøns blev serveret til hans gæster 
- på sølvtallerkener. På dessertbordet var en endeløs mængde kager, 
tærter - og en lokal specialitet, kaviar fra gedde.
  Karl IV blev født i Luxemburg, og allerede som 15-årige kæmpede 
han om kejsermagten i Italien. I stedet blev han markgreve i Mähren og 
administrator af Böhmen. I 1346 blev han valgt til tysk konge og i 1347 
konge af Böhmen. I 1355 blev han kronet som kejser over det enorme 
tysk-romerske rige, og i 1365 blev han tillige konge af Burgund. 
  Karl udviklede især kongeriget Böhmen og gjorde Prag til en pragtfuld 
hovedstad, hvor han bl.a. grundlagde universitetet i 1348.
  I anledning af den runde fødselsdag holder Prag, Kroměříž, Znojmo 
og flere tjekkiske byer royale fødevarefestivaler fyldt med gastrono-
miske lækkerier og vinsmagninger. Mange steder komponeres menuer 
fra det 14. århundrede. 

Vin, mad og film
Karl IV udstedte et dekret om, at der skulle være vinmarker på alle rele-
vante bjergskråninger og skråninger, herunder ved byen Kroměříž, der 
er en lille by, der er synonym med god mad og drikkevarer. Byens tre 
bryggerier brygger mange typer øl og tilbyder guidede ture. 
  Seks meter under byens slot er en omfattende vinkælder, som Karl IV 
gav tilladelse til at producere altervin i 1345.
  Slottet tilbyder ture og smagsprøver. 
  De lokale kokke er stolte af deres madkunst. Hvert år i byen er vært for 
en prestigefyldt madfestival, hvor man kan opleve byens historiske sto-
rhed og nyde opdage charmen af den historiske arkitektur og magien i 
de smukke haver. 
  Mange historiske filmproduktioner har Kroměříž som baggrund - blandt 
andre den danske En kongelig Affære, Oscar-vinderen Amadeus (om 
Mozart), Angélique og De Tre Musketerer.



Brno og vinbyen Znojmo
Karls far, Johan (den Blinde) Luxembourg forviste Karl og dennes første 
kone, Blanche, fra Prag til Brno i 1337-1339 efter en strid om magten. 
Parret boede på slottet Špilberk, og regionen voksede sammen med 
kongelig indflydelse og handel. 
I juni er der madfestival på slottet Špilberk med usædvanlige retter, 
madklassikere og nyheder samt vinsmagninger og kunstudstillinger.En 
times kørsel fra Brno ligger den maleriske vinby Znojmo, der hvert år i 
september er vært for en historisk Vinfestival. Znojmos historiske cen-
trum fejrer sin middelalderlige historie og udnævnelsen som en kongelig 
by. Under festivalen kan man opleve stemningen fra maj 1327, da den 
bøhmiske konge Johan Luxembourg, hans kone, Karl IV og retsvæsen-
et kom til Znojmo. Den elegante festival indeholder musik, danseshows 
og underholdning med en parade med hundredvis af mennesker i his-
toriske dragter, middelalderlige spil, forestillinger, konkurrencer for børn 
og til slut et farverigt festfyrværkeri. Naturligvis er der også vinsmag-
ninger, da vine er den største attraktion.
  Tjekkiet opfordrer til at gøre som Karl IV - at nyde og opleve bordets 
glæder på landets festivaler i en dejlig blanding af tjekkiske traditioner 
og påvirkninger fra alverdens køkkener.

Om Tjekkiet
Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig 
historie i kraft af placeringen i hjer- tet af Europa.
Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt 
smukke skove og bjerge. Der- udover har Tjekkiet en traditionsrig mad- 
og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år holdes der 
et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har 
landet en lang række kur- og spasteder – og hele 90 golfbaner.
Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen med 
de 1000 spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, 
charmerende Karlsbro.
Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort 
Tjekkiet til et populært rejsemål for både familieferier, weekendophold 
og aktive ferier – året rundt.



Kontaktinformation:
Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst:

Czech Tourism Office, Stockholm
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Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: http://
www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Login


