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Anotace: učební materiál obsahuje přehled informací o 

románském slohu  

Metodika: animovaná prezentace slouží k předvedení na 

interaktivní tabuli 



Románský sloh 

Cíle: 

  

původ románského slohu 

znaky románského slohu 

stavby a popis staveb románského slohu  

pojmy: lucerna, apsida, loď, vedlejší nebo také hlavní loď,   

půdorys, bazilika 

období, kdy asi tak byl románský sloh. 

Oli
Zvýraznění



Původ románského slohu 

Za vlády přemyslovských knížat začaly 

vznikat stavby v románském slohu, které 

se k nám dostaly z Říma. 

Řím latinsky Roma, odtud slovo románský 
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Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění



Románské stavební prvky 

• Tlusté zdi bez omítky. 

• Malá okna s půlkruhovým obloukem nebo 

okna sdružená. 

• Vnitřní prostory byly malé a tmavé. 

• Typickými románskými stavbami jsou 

kostely kruhovitého tvaru – rotundy a 

později větší kostely  obdélníkového tvaru 

nazývané baziliky. 
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Rotundy  

Rotunda sv.Jiří na Řípu                     Rotunda sv.Kateřiny ve Znojmě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaRip.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnojmoRotundaKateriny.jpg
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Nástěnné malby v omítce rotundy sv.Kateřiny 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Premysl_Orac.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vratislav_II.PNG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Znojmo_napis.png


Překlad rytého nástěnného nápisu 

• ╬ In  reg(no)  d(omi)ni  n(ost)ri  ih(es)u  X(risti) 

•    V  království  Pána  našeho  Ježíše  KristaAnno  do(min)ice  ab  in
carnati(onis)  ei(us)d(em)  Mill(esim)o 

• Roku      Páně      od      narození      téhož      tisícího 

• Cxxxiiii  p(er)act(is)  pict(uris)  reg(um)  aux(it) 

• stého třicátého čtvrtého provedenými malbami králů zvelebil 

• cella(m)  b(e)a(t)e  v(irginis)  Ma(r)ie  et  S. Cathar(i) 

• svatyni   blahoslavené   panny   Marie   a   sv.   Kateři 

• (n)e  dux  Conrad(us)  s(e)c(un)d(us)  f(un)d(a)tor 

• ny    kníže    Konrád    druhý    zakladatel 

• (et  nov)am  f(ec)it  cons(truc)tio(nem)  eius 

• a    udělal    její    novou    (pře) stavbu 



Románský podélný kostel- Poříčí nad Sázavou 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Kostel_Petr.jpg
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Bazilika sv.Prokopa - Třebíč 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Trebic_podklasteri_bazilika_velka_apsida.jpg
Oli
Zvýraznění



Notový zápis Gregoriánského chorálu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Graduale_Aboense_2.jpg
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