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ROMÁNSKÝ SLOH V ČECHÁCH

• 10. st. – polovina 13. st.

• dostal se k nám z Říma

• vznikají první kamenné stavby              
– kostely, kláštery, později hrady



ZNAKY ROMÁNSKÉHO SLOHU

• stavělo se z kamene

• tlusté zdi

• malá okna s půlkruhovým 
obloukem, sdružená okna

• vnitřní prostory byly malé, tmavé, 
jednoduše vybavené

• apsida – polokruhový výklenek

• zdobené kamenné portály

• stavěly se dva druhy kostelů:

– rotundy

– baziliky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valvb%C3%A5ge.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valvb%C3%A5ge.png


ROTUNDA

• menší kostelík

• kruhový půdorys 

• kuželovitá střecha

• apsida - polokruhový výklenek



ROTUNDY V ČECHÁCH

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě Kostel v HolubicíchRotunda svatého Martina na Vyšehradě Rotunda sv. Petrave Starém Plzenci

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_sv._Kate%C5%99iny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Holubice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Plzenec


BAZILIKA
• větší obdélníková stavba s věžemi

• vnitřní prostor rozdělen sloupořadím 
na tři a více částí (lodí)

• prostřední loď byla vyšší a širší

• na východní straně apsida –
polokruhový výklenek, kde bylo 
kněžiště



BAZILIKY V ČECHÁCH

Průčelí baziliky v TismicíchKlášterní kostel v Milevsku Bazilika sv. Prokopa v TřebíčiKostel sv. Bartoloměje v Kondraci

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Tismice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Milevsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Prokopa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondrac


ROMÁNSKÁ KULTURA
• napodobovala kulturu starověkého 

Říma

• kultura se rozvíjela v klášterech

• rozvíjelo se sochařství – reliéfy, 
portály

• v klášterech se skládala hudba        s 
s náboženským obsahem

Ukázka klášterní hudby

http://www.youtube.com/watch?v=auPkYdFUoRk
http://www.youtube.com/watch?v=auPkYdFUoRk


MALÍŘSTVÍ

• vznikaly nástěnné malby na zdech kostelů

• nejznámější u nás jsou kresby                              
v Rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě

Přemysl Oráč
Vratislav II.



VZDĚLÁNÍ

• školy byly pouze v klášterech

• číst a psát uměli jen kněží a mniši – rozvíjeli kulturu

• knihy se psaly v latině 

– přepisovaly se ručně

– byly psány ozdobným písmem

– psalo se husím brkem na pergamen

– opisovaly se náboženské knihy

• kněz Kosmas

– první český kronikář

– napsal Kroniku českou – psaná latinsky, obsahuje pověsti 
od příchodu praotce Čecha do Kosmovy smrti

Video:
Sázavský klášter

Video: Kosmas

http://www.youtube.com/watch?v=hqIflVvP4_M
http://www.youtube.com/watch?v=hqIflVvP4_M
http://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6A
http://www.youtube.com/watch?v=odQjzO8tm6A
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