
ROMÁNSKÝ SLOH 

V ČESKÝCH ZEMÍCH

Rotundy
rotunda sv. Jiří na Řípu

rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě – fresky Přemyslovců 

rotunda sv. Longina na Novém Městě Praţském

rotunda sv. Kříţe ve Starém Městě, obnovena v 19. století

rotunda svatého Martina na Vyšehradě

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(%C5%98%C3%ADp)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Martina_na_Vy%C5%A1ehrad%C4%9B


ROMÁNSKÝ SLOH 

V ČESKÝCH ZEMÍCH

BAZILIKY

• bazilika sv. Jiří na Praţském hradě (barokní západní průčelí) 

bazilika sv. Víta na Praţském hradě (v základech katedrály)

• bazilika sv. Prokopa v Třebíči, zapsána na seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO

(románsko – gotická)

• bazilika Panny Marie v Tismicích u Českého Brodu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Prokopa
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Tismice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tismice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Brod


ROMÁNSKÝ SLOH 

V ČESKÝCH ZEMÍCH

KLÁŠTERY, KOSTELY,HRADY
• klášter premonstrátů s bazilikou Navštívení Panny Marie v 

Milevsku

• Zdíkův palác v Olomouci

• Černá věţ na Praţském hradě

• falc v Chebu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Milevsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Premonstr%C3%A1ti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milevsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zd%C3%ADk%C5%AFv_pal%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb_(hrad)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb


rotunda svaté Kateřiny - Znojmo

• výjimečné 

rotunda svaté Kateřiny

přemyslovský hrad ve Znojmě

vyjímečné nástěnné fresky,

zachycující přemyslovce

Vratislav II. (okolo 1033 – 14. ledna 1092) byl český kníže od 28. ledna 1061 do 

dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců. Zároveň byl titulárním 

polským králem v letech 1085–1092. Jako kníže byl Vratislavem II., jako král 

Vratislavem I.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnojmoRotundaKateriny.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_P%C5%99emyslovc%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vratislav_II.PNG


rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha  - Říp 

Poprvé se rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníţe Soběslav I. na 

paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní 

kruhovou věž. Z této skutečnosti plyne, že k založení stavby došlo již dříve, snad 

kolem roku 1039, kdy byly do Prahy přeneseny ostatky svatého Vojtěcha, 

jemuž byla kaple na Řípu zasvěcena. Teprve od 16. století je známo zasvěcení 

svatému Jiří, patronu Přemyslovců.

Kostel se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(%C5%98%C3%ADp)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(%C5%98%C3%ADp)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaRip.jpg


PRAŢSKÉ ROTUNDY

• Rotunda svatého Martina
v Praze na Vyšehradě

• nejstarší zachovaná rotunda 
na území hlavního města
Prahy,

• založena 1142

Rotunda sv. Longina
Praha 2

Rotunda sv. Kříţe
Praha 1

pochází z konce 

11. století 

založena v 2. polovině 

12. století 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Martina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg
http://www.accommodationinczech.com/info_files/photos/rot_sv.jpg


PRAŢSKÝ HRAD ROMÁNSKÝ

• Přestavba kníţecího paláce ( kolem roku 1200) z dřevěného na kamenný 

a celkové opevnění hradu kamennou hradbou. 

V prostoru hradiště bylo kromě kníţecího paláce také biskupství u 

románské baziliky sv. Víta a dále klášter u baziliky sv. Jiří.



Černá věţ
Černá věţ stojící v samé východní části Praţského hradu, 

představuje zbytky románského opevnění z druhé čtvrti 12. století

Při bouři 10. dubna 1538 věţ zapálil blesk a ta vyhořela. Její zdivo 

bylo kouřem tak očouzené, ţe se jí začalo říkat Černá. 

Daliborka a Černá věţ



BAZILIKA SV. JIŘÍ

• Byla zaloţena roku 920 jako druhý
křesťanský kostel v tehdejší oblasti 
Prahy kníţetem Vratislavem I.

• Roku 973 byl kníţetem Boleslavem II.
zaloţen ţenský klášter řádu 
benediktinů a kostel se stal jeho 
součástí.

Románský charakter daný přestavbou 

po poţáru Praţského hradu v roce 

1142. Vlastní kostel je trojlodní 

bazilika se dvěma věţemi v průčelí, 

čtvercovým kněţištěm s apsidou a 

trojlodní kryptou. 

•Barokní průčelí bylo dostavěno 

koncem 17. století

http://cs.wikipedia.org/wiki/920
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/973
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1142
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apsida_(architektura)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_-_vstup.jpg


Bazilika sv.Prokopa v Třebíči

• Bazilika svatého Prokopa je 
románsko-gotický křesťanský
kostel v Třebíči ( 1240 – 1280). 

Roku 2002 se stal národní kulturní 

památkou a o rok později se společně 

s ţidovskou čtvrtí se dostal na Seznam 

světového dědictví UNESCO.

Mimořádná architektonická hodnota baziliky svatého Prokopa tkví v tom, 

ţe v sobě spojuje principy dvou slohových období: 

románského a gotického.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Trebic_podklasteri_bazilika_velka_apsida.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Dsk%C3%A1_%C5%BEidovsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO


bazilika Panny Marie v Tismicích

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích je vzácně 

zachovaná trojlodní románská bazilika z konce 12. století.

Obec Tismice se nachází zhruba 28 km východně od centra Prahy a 3 km 

jihozápadně od Českého Brodu, v okrese Kolín, kraj Středočeský

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Tismice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tismice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tismice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Tismice_-_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_rom%C3%A1nsk%C3%A9_baziliky.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Tismice_bazilika_zezadu.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Tismice_CZ_basilica.jpg


DONJON
Raný románský hrad typu věţe, sevřeného krychlového nebo 

hranolovitého tvaru, na nároţích a někdy i v délce stěn zesíleného 

oblými plnými věţicemi



Chebský hrad
• Chebský hrad je románská falc v městě 

Chebu se zachovanou věţí, 
dvoupatrovou kaplí a zbytky paláce, 
postavená kolem roku 1180.

Palác

Kaple – spodní podlaţí románské

- horní podlaţí gotické

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
http://cs.wikipedia.org/wiki/1180
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Cheb_hrad_falc_1188_DSCN1465.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Cheb_hrad_horn%C3%AD_kaple_DSCN1467.JPG


Zdíkův palác v Olomouci

Olomoucký biskup Jindřich Zdík si před pol.12.st. nechal postavit v 

sousedství katedrální baziliky biskupský palác, patřící podle dochované 

kamenické výzdoby k samotné špičce evropské románské obytné 

architektury. 

Z budovy Zdíkova paláce se dochovaly západní a severní obvodové 

zdi. Dvojitě a trojitě sdružená románská okna jsou jedinečná svým 

antikizujícím dekorem hlavic sloupků a archivoltami okenních oblouků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zd%C3%ADk%C5%AFv_pal%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://www.olomouc.eu/tourism/informations/olomouc-celebrities/religion_(cesky)?article_id=267
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Zdikuv_palac4.JPG


Románské domy v Praze

Románské domy v Praze jsou kvádříkové obytné stavby, 

které vznikly převáţně v 2. polovině 12. století a v 

1. polovině 13. století hlavně na Starém Městě praţském

Domy bývaly často dvou- či třípodlaţní, přízemí bylo 

zahloubeno aţ do hloubky 2 metrů.

Přízemní část slouţila k obchodu, v patře bydlela rodina.

V současnosti jsou původní přízemí vlivem navýšení 

terénu o cca 3 m sklepeními.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kv%C3%A1d%C5%99%C3%ADkov%C3%A9_zdivo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr


ROMÁNSKÉ DOMY – KAPROVA ul. 

• Přestoţe se dochoval pouze přízemek někdejšího dvoupatrového 

domu, jedná se o velmi cenný doklad románského stavitelství v 

Čechách.



Juditin most. 

První kamenný most v Praze nechal vybudovat král Vladislav II. 

Byl postaven mezi lety 1158 a 1172 a stal se tak nejstarším kamenným mostem v 

Českých zemích a jedním z nejstarších severně od Alp.

nahradil starší dřevěný most 

(zmiň. r. 935, zničen povodní cca r. 1157). 


