
STUDIJNÍ TEXT alá UČEBNICE  

KULTURA VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU 

OPAKOVÁNÍ (z prvního pololetí): 
- Zkus vyjmenovat znaky ROMÁNSKÉHO SLOHU a příklady staveb, které jsou v tomto slohu postaveny.  
- Vyjmenuj stavby, které vznikly v době Karla IV. 
- Vyjmenovat významné stavby, které vznikly za vlády Jagellonců. 
 
CÍLE TÉMATU: 
- Vyjmenovat znaky, podle kterých poznáš gotické stavby. Porovnej jejich znaky s románskými stavbami. 
- Vyjmenovat typy staveb, které se stavěly ve vrcholném středověku a panovníky, kteří podporovali stavební činnost. 
- Umět pojmenovat a rozlišit dvě základní zobrazení Panny Marie. 
- Uvést, dle čeho nazýváme anonymní středověké umělce 
- Vyjmenovat literární žánry, které vznikaly ve vrcholném středověku 
- Popsat druhy škol ve středověku. 

 

Zkuste si na úvod porovnat stavbu románského a gotického slohu. Čím se liší? 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA 

Ve 13. století k nám přišel ze západní Evropy nový umělecký sloh – GOTIKA, který postupně nahradil sloh románský. 

Nejprve se gotika uplatnila v církevní architektuře při stavbách kostelů a klášterů. Právě církevní řády rozšířily nový 

sloh do sousedních zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZILIKA 

ROTUNDA 

KATEDRÁLA 

ZAJÍMAVOST: Slovo „GOTIKA“ 

bylo odvozeno od kmene Gótů a 

hanlivě se tak označovalo umění 

barbarů. Gotika vznikla ve 12. 

století ve Francii a postupně se 

rozšířila do střední Evropy. První 

gotickou stavbou bylo opatství 

Saint Denis, ale nejznámější je 

dodnes katedrála Notre Dame 

v Paříži, dostavěná v polovině 14. 

století. 

Saint Denis 
katedrála Notre Dame 



ZNAKY GOTICKÉ ARCHITEKTURY 

Gotika navazuje na předchozí románský sloh, ale oproti němu jsou gotické stavby díky VĚTŠÍM 

OKNŮM prosvětlenější. 

U církevní architektury VÝŠKA symbolizuje přiblížení k Bohu. Aby stavitelé byli schopni docílit 

potřebné výšky, byl důležitý propracovaný OPĚRNÝ SYSTÉM, který dovolil používat SLABŠÍ ZDI. 

Vnitřní opěrný systém, tvořily KŘÍŽOVÉ KLENBY s nosnými žebry. Vnější systém tvořily SLOUPY 

a PILÍŘE, které nesly tíhu obvodových zdí.  

Typickým znakem tohoto slohu je LOMENÝ OBLOUK, který svým tvarem připomínal sepnuté 

ruce k modlitbě. Používal se například u oken či portálů. 

Ačkoliv se gotika snaží o čistotu materiálů (fasády staveb jsou bez omítky), jde o velmi zdobný 

sloh. Na gotických stavbách nalezneme velké množství malých věžiček (FIÁL), CHRLIČŮ či 

ROZET (=okna ve tvaru růže).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomený oblouk 

Fiála 

 

Vnější opěrný 

systém 

 

Křížová (žebrová) 

klenba 

 

Vysoké 

stavby 

 

Velká okna 

 

Rozeta 

 

Vitrážová rozeta 

(vitráž=barevná skleněná 

výplň oken) 

 

Chrliče sloužily k odvodu dešťové vody 

ze střech staveb. Gotika jim 

propůjčovala podobu osob či zvířat, 

často různých nestvůr, draků či ďáblů. 

Chrlič 

 



GOTICKÉ PAMÁTKY V ČECHÁCH 

První gotické stavby v Čechách většinou ještě nesou prvky románského slohu i gotiky (hrad Bezděz a Zvíkov) a 

vznikaly v období vlády posledních Přemyslovců. Především řád cisterciáků u nás nechal vystavět mnoho gotických 

klášterů. Gotika přinesla nový typ staveb – KATEDRÁLY. 

Největšího stavebního rozmachu se české království dočkalo za vlády Karla IV., kdy v Čechách působili věhlasní 

architekti jako Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Vybudováno bylo Nové Město pražské a také velké množství kostelů či 

hradů. V době husitských válek došlo naopak k útlumu stavebnictví a nové stavby téměř nevznikaly. Docházelo 

hlavně k posilování opevnění hradů, tvrzí či měst. 

Období dalšího rozkvětu kultury přišlo až za vlády Jagellonců. Vladislav Jagellonský nechal přestavět Pražský hrad, 

především královský palác s Vladislavským sálem. Královskými zakázkami pověřoval slavné architekty, např. 

Benedikta Rejta či Matěje Rejska. V Praze i v dalších velkých městech vznikalo mnoho krásných staveb, např. chrám 

sv. Barbory v Kutné Hoře. Města se pyšnila radnicemi, kostely, mosty, měšťanskými domy a vstupními branami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

 

Chrám sv. Víta na Pražském hradě 

 

hrad Zvíkov 

Dům U Kamenného zvonu na 

Staroměstském náměstí 
Prašná brána v Praze 

hrad Bezděz 

hrad Karlštejn 

Kamenná kašna Kamenný most v Písku 

Karlův most 



VÝTVARNÉ UMĚNÍ A SOCHAŘSTVÍ 

SOCHAŘSTVÍ 

S architekturou těsně souvisí výzdoba staveb, proto mnoho umělců pracovalo při stavebních hutích – byli zde 

sochaři, malíři, zlatníci či sklenáři. V českém prostředí byla velmi významná parléřovská huť, která se postarala o 

mnoho staveb v Praze i v jiných městech. Sochaři vytvářeli především sochy 

světců či panovníků. Nejčastějším námětem byla Panna Marie, která byla 

zobrazená buď jako MADONA s malým Ježíškem, nebo PIETA s mrtvým Ježíšem 

sňatým z kříže. Sochy byly vyráběny ze dřeva, kamene či odlévány z kovu. Často 

byly ještě polychromovány (=nabarveny) či pozlaceny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÍŘSTVÍ 

Autory gotických děl většinou neznáme, nesou tedy jména po svých dílech, např. Mistr vyšebrodského oltáře nebo 

Mistr třeboňského oltáře. Výjimkou je Mistr Theodorik působící v době Karla IV. Jeho deskové obrazy byly 

malované temperou na dřevo. Některé malby měly sloužit i jako výzdoba interiérů, nejčastěji tak vznikaly fresky 

malované do vlhké omítky nebo mozaiky skládané z malých kamínků.  

Na konci 14. století se v sochařství a malířství vyvinul tzv. krásný sloh, který zobrazuje ladné linie postav 

s oduševnělým výrazem tváře. Do tohoto slohu patří především madony. Výtvarné umění se dále uplatnilo v knižních 

iluminacích nebo v okenních vitrážích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta Petra Parléře 

ZAJÍMAVOST: Petr Parléř navrhoval 

na svých stavbách i sochařskou 

výzdobu. V katedrále sv. Víta 

zanechal svou vlastní Bustu a také 

busty Karla IV. a jeho manželek. 

MADONA 

PIETA 

Deskový obraz Knižní iluminace Okenní vitráž 



ZAJÍMAVOST: Pěvci často 

doprovázeli svůj zpěv hudebními 

nástroji, zejména hrou na loutnu 

či mandolínu. Dále byly velmi 

oblíbenými nástroji flétny a 

píšťaly. 

ZAJÍMAVOST: Knihtisk sloužil k rychlému rozmnožení 

jednotlivých stran. Ty byly nejprve připraveny sazeči, kteří 

z kovových písmen sestavili celou stranu (včetně mezer a míst 

pro ilustrace). Poté se písmena přetřela barvou a pomocí 

tiskařského lisu obtiskla na pergamen či papír. Jedna strana se 

dala opakovaně použít. První tiskárna vznikla v Plzni v roce 

1468. 

VZDĚLANOST VE STŘEDOVĚKU 

Většina lidí ve středověku byla negramotných. Vzdělání bylo omezené, většinou se týkalo jen církve či šlechty. Školy 

vznikaly hlavně při klášterech, studium ale bylo nákladné, a tak zde mohli studovat jen chlapci či dívky z lepších 

rodin. Některé šlechtické rodiny dávaly ale přednost domácím učitelům. S potřebou vzdělání měšťanů (především 

obchodníků) jsou později ve městech zakládány i městské školy.  

UNIVERZITY 

Nejvyššího vzdělání mohl člověk dosáhnout na univerzitě. Ty byly v Evropě zakládány od konce 11. století. V Praze 

vznikla Karlova univerzita v roce 1348. V čele univerzity stál rektor, na jednotlivé fakulty dohlíželi děkani. Univerzity 

měly většinou čtyři fakulty – lékařskou, právnickou, teologickou a artistickou (filosofickou), kde se studenti učili 

sedmeru svobodných umění - gramatika, rétorika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba, dialektika (=umění 

rozhovoru). Absolvent univerzity získal titul bakalář nebo mistr (magistr). 

SVĚTSKÁ KULTURA 

S rozvojem vzdělanosti také přibývá světské literatury. S rytířskou kulturou se 

rozvíjí dvorská poezie, kterou skládají a přednášejí potulní pěvci (trubadúři či 

minesengři). Dobrodružné či hrdinské příběhy rytířů zachycují veršované eposy. 

Většina z nich již nebyla psána latinsky, ale v národních jazycích. Latina však stále 

zůstávala jazykem vzdělanců, především církve. Mezi významná středověká díla 

patří především kroniky, například veršovaná Dalimilova kronika psaná česky. 

Kronikářství rozvíjel na svém dvoře i Karel IV., který sepsal i svůj vlastní životopis 

Vita Caroli. 

KNIHTISK 

Významným vynálezem, který se zasloužil o rozvoj vzdělanosti, byl KNIHTISK. 

Vynalezl ho německý tiskař Johannes Gutenberg kolem roku 1448. Díky němu 

došlo k rychlému a výrazně levnějšímu šíření knih. Středověký pergamen byl 

postupně nahrazován levnějším papírem, jehož výrobě se Evropané naučili od 

Arabů, kteří se s ní seznámili v Číně. 

 

 

Johannes Gutenberg 


