
Karolinský, otónský 

a románský sloh 

karolinský – 9. století 

otónský – 10. století 

románský – 1100 - 1240 



Karel Veliký 

císař r. 800 



Karolinská renesance 

 za panování Karla Velikého a mnohdy právě z jeho popudu 
došlo k rozkvětu vzdělanosti, výtvarného umění a 
stavitelství. Tato snaha po obnově kulturního života bývá 
nazývána karolinskou renesancí (znovuzrození, ve smyslu 
obnovení antické kultury). Karolinská doba však nevzkřísila 
ducha antické vzdělanosti, spíše se jím jen inspirovala a 
snažila se ho napodobit. Dala však pevné základy dalšímu 
vývoji kultury a umění, který později dospěl k vytvoření 
románského slohu. 

 

 Novými nositeli kultury se staly především kláštery. V jejich 
písařských dílnách (skriptoriích) se opisovaly staré 
rukopisy a zdobily se malbami. Jednalo se především o 
biblické texty, ale také o spisy antických autorů.  









Falc – dočasná císařská rezidence 

 Palatinum – jeden ze sedmi pahorků Říma 

 Palatinum – Augustův palác na Palatinu 

 palace 

 Palast  

 palais 

 palatio 

 Pfalz 

 falc 

 palác 





Kaple  

v Cáchách 



Císařská falc v Ingelheimu 





Aula 

regia 







Honosnější dům s peristylem 



Triclinium s výhledem do peristylu 



Císařská falc v Goslaru – 11. století 



Karolinský palác (aula) v Paderbornu 



Rotunda sv. Víta 



Karolinská renesance 

přichází z irských klášterů 





Významné kláštery iroskotského ritu 



Rané 

irské kláštery  



Irské kláštery 

Nendrum a Kilmacduagh 





Irské „high crosses“ 







Skotský ostrovní klášter Iona 



Insulární (ostrovní) písma 

 Inzulární polounciála vznikla v 7. stol. n. l. v 

Irsku, jižním Skotsku a severní Anglii. 

Převážně se používala v klášterech k zápisu 

bohoslužebných textů (Kniha z Kellsu, Kázání 

z Lindisfarne). Tvar písmen je patrně 

přizpůsoben psaní tehdy v Anglii a Skotsku 

běžně používanými rákosovými pery. 







 Book of  Kells  

iniciály CH a R 

tj. Christos 





Saská / otónská dynastie 



0tto III. 

* 980 

983 – 1002 

syn 

Theofanu 

Byzantské 



Modlitební kniha Oty III. 



Otónská basilika 

v Gernrode 

 



Otónská 

trojlodní 

bazilika 



Karolinská a otónská bazilika 



Hradiště ve Starém Plzenci 



Otónská rotunda 

sv. Petra a Pavla 



Románský sloh 

1100 - 1240 









Biskupský palác 







Černá věž              Bazilika sv. Jiří 





Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

předrománská a románská 

 









První čeští 

králové 



Obléhání Milána 1158 











Monte Cassino založené 529 





Krypta sv. Markéty v Břevnově 

ca 1050 



Románská trojlodní basilika 

s kryptou a westwerkem 



Sázavský klášter v době románské 





1A presbyterium 

kostela  

1B transept kostela  

1C loď kostela  

1D portál kostela  

IE sakristie kostela  

IIA rajský dvůr  

IIB křížová chodba  

III kapitulní síň  

IV klášterní budovy 

Claustrum - 

klášter 

kloster    cloister  

cloître     chiostro  

claustro  klasztor  



Ďáblova bible – klášter v Podlažicích 



Codex gigas – největší 

latinský rukopis na světě 

 Codex gigas neboli Ďáblova bible, unikátní  

    a nepřekonané rukopisné dílo románského 

kaligrafického a ilumimačního umění, dokončené 

asi r. 1227 v klášteře v Podlažicích. Kodex vedle 

textu bible obsahuje Kosmovu kroniku, dvě hlavní 

díla židovského historika Josepha Flavia a další 

texty. Jeden z textů na listech, které byly z 

rukopisu vyříznuty, se ztratil. Šlo o Řeholi 

benediktinského řádu – základní pravidla života v 

klášteře sepsaná v šestém století. 







Archeologické nálezy 

v Podlažicích 



Trojlodní pravá románská bazilika 









Radomyšl 
Bavorové ze Strakonic 





Boletice - tribuna 



 

 

1. románský emporový kostel 

2. patrový palác velmože  

3. obytné domy "nobility" (šafáře aj.) a kněze 

4. hospodářské objekty - stáje, sýpky, stodoly, čeledníky  

5. hlavní věžová brána 

6. zadní branka do řemeslnické osady 

7. lehké opevnění - příkop, vršený val a polský plot  

                          Kurie Vítkov 



Průhonice 



Mouřenec 





Čtyři pražské 

rotundy 





Rotunda 

sv. Maří 

Magdaleny 

Přední Kopanina 













Klášter Ostrov u Davle 999 





Křížová chodba 
kvadratura či ambit 

uzavřená klenutá 

klášterní, kostelní či 

kapitulní chodba 

čtvercového půdorysu 

okolo rajského dvora 

Klášter Moissac 



Sant Martí  

del Canigó 

benediktinský 

klášter 

v Katalánsku 





Chebská falc 

štaufská 

architektura 

















Sdružená  

okna 



Zdvojené okno 

a trpasličí galerie 



Obloučkový vlys 





Románské sloupy 



Hlavice a patky sloupů 



1 – provazec 2 – perlovec 3 – meandr 4 – pila 5 – bobule 6 – zubořez 7 – 

ozuby 8 – hvězdice 9 - diamantový řez 10 – vlnovka 11 – šachovnic 12 –

pletenec 13 – akant 14 – palmeta 15 - tordování 16 - mandorla 







Klášter Cluny 

v Burgundsku 



Clunyjský sloh 





Poutní kostel  

sv. Maří Magdalény ve Vézelay 







Tympanony 

s reliéfní 

výzdobou 



Santiago 

de Compostela 





Cisterciácký řád  

založený r. 1098 

opatem  

sv. Robertem  

z Molesme  

ve francouzském 

Citeaux 

(Cistercium) 







Cistercko-burgundský 

přechodný sloh 





Cisterciácké proboštství v Kouřimi 



Citeaux - knihovna 



Clairvaux 



Fontenay 







Pontigny 







Coucy 







Hrad Volfštejn 



Útočištná věž - bergfrit 







Hrad Loket 



Biskupský hrad v Roudnici 





Svatý Maur s atributy 





Tanec Salomé 



Kodex 

vyšehradský 


