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Prvky románské architektury 

Sdružené 

okno 

Centrální 

stavby 

kruhovitéh

o půdorysu 

- rotundy 

Okno s kulatým 

obloukem –  

Silné zdivo 

Ústupkovitý 

portál - 

vchod 

Románské sloupy mají 

obvykle bohatě 

zdobené hlavice, 

ornamentální nebo i 

figurální, a patku s 

čtvercovou základnou  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh


9. a 10. stol. 

 První stavby tohoto slohu vznikaly na našem území na 

sklonku 9. století a v 10. století. Byly u nás budovány první 

kamenné stavby, ze kterých se až na několik z nich 

dochovaly pouze zbytky, které jsou často ukryté pod 

pozdějšími přestavbami. 

 Vznikaly kostely a budovy klášterů. Ke konci tohoto období 

vznikají první hrady a městské stavby – (opevnění, domy). 

 Románský sloh se projevuje na stavbách až do počátku 13. 

století, kdy se u nás začíná prosazovat gotický sloh. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/9._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD


11. stol. 

 V 11. stol. U nás románský sloh plně zdomácněl. Významnou roli v  

rozvoji slohu znamenal příchod mnišského řádu benediktýnů  (už v 10. 

stol.) na naše území. (Byl to 1. mnišský řád u nás.) Začaly vznikat 

baziliky a kláštery. Objevují se nové architektonické prvky – jako je 

krypta, dvouchórová dispozice a příčná loď. 

 Prvním klášterem na našem území je „Břevnovský klášter“ založený r. 

993. 

 Kláštery vznikají zejména na místech opuštěných slovanských sídlišť. 

 V 11. stol. se ze skupiny velmožů kolem knížete začíná formovat jádro 

budoucí šlecty. Jednotliví velmoži získávají od krále do pronájmu 

území, na němž budují své dvorce. Vznikají první kamenné kostely. 



12. stol. 

 Ve 12. století silně vzrostl počet kostelů na našem území.V rámci 
probíhající církevní reformy bylo území království přerozděleno do 
samostatných farností, v nichž byly zakládány farní kostely. Zároveň  
probíhala vnitřní kolonizace země, kdy došlo k osídlování dosud 
pustých území, byly budovány nové vesnice, zakládána města. 

 Na našem území se dochovalo několik významných románských 
staveb: 

1. Románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích  na Kolínskuu z konce 12. 
století. 

2. Rotunda na Ŕípu 

3. Kostel v Mohelnici nad Jizerou 

4. Románská věž hradu Přimda 

5. Románská věž Jemnice Podolí 

6. Rotunda sv. Martina v Praze (Vyšehrad – postavena za krále Vratislava II – 1061- 
1092)) 



Románské stavby 
Románská věž Jemnice Podolí 

První hrady – věž hradu Přimda 

Kostel v Mohelnici nad Jizerou 

Rotunda na hoře Ŕíp 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku 

Rotunda v starém 

Plzenci 

Rotunda sv. 

Kateřiny ve 

Znojmě 

 

Zdroj obrázků: 

Rotunda sv. 

Martina v Praze 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg


Románský sloh v Jindřichově Hradci 

 Původní název dnešního Jindřichova Hradce v latině „Nova domus“ a v němčině 
„Neuhaus“ napovídá, že dnešní hrad měl nějakého předchůdce. Průzkumy prokázaly, že 
již v 10. stol. Zde bylo slovanské hradiště (doba Přemyslovců). Vznik sídliště na tomto 
místě byl předznamenán existencí brodu – vzniká nad soutokem řeky Nežárky a  
Hamerského potoka vytékajícího z bažiny. Mělký údolní zářez potoka byl již v nejstarší 
době využit pro uměle přehrazenou vodní nádrž – pozdější rybník Vajgar, sloužící 
k obraně této důležité pevnosti. Vlastní hrad se skládal z obdélného paláce, velké válcové 
věže a pravděpod. ještě z jednoho severozápadního křídla. Příchod do hradu byl od 
severu – z levého břehu řeky (prostor dnešního pivovaru) padacím mostem přes strouhu 
do předhradí. Pak dále přes 2 brány na nádvoří – (dnešní 3. nádvoří). Brány chránila 
vysoká válcová věž.V obdélném paláci lze nalézt ve vnitřku znaky přechodu od 
románského slohu k gotickému. 

 Před Adamovým stavením byly nalezeny zbytky valového opevnění. Dalším nález 
starověkého osídlení – kostel sv. Jana Křtitele, na jehož místě stál v 12. stol velký 
románský kostel. Na tehdejší dobu to bylo skutečně velké sídliště. (Doba před příchodem 
Vítkovců.) Pro původní královskou držbu hradu hovoří i fakt, že roku 1277 král Přemysl 
Otakar II. krátce odebral hrad Oldřichovi I. jako bývalý korunní statek. O rok později se 
vrací do Hradce. Dá se tedy předpokládat, že kamenný hrad, který náleží mezi nejstarší 
královské hrady s obvodovou zástavbou, byl královským založením a v rozestavěné 
podobě byl převzat a dobudován Vítkovci. Jméno prvního Vítkovce – Jindřich - pak dalo 
jméno městu. 



Románská věž zámku v J. Hradci 



Románské stavební prvky zámku 



Hrad Landštejn 

 Hrad Landštejn založil jako protiváhu rakouského hradu na Pomezí 
zřejmě král Přemysl Otakar II. Stalo se tak po roce 1222, kdy zemřel 
moravský markrabě Vladislav a správcem této části země se stal právě 
Přemysl. Údolím kolem Landštejna procházela významná obchodní 
stezka spojující Čechy s Rakouskem a Itálií.  

 Románské jádro hradu se dvěma hranolovými věžemi a vloženým 
palácem bylo postaveno před rokem 1232. Hrad byl přestavován – v 16. 
stol. Patřil k největším hradům v Čechách. Po požáru r. 1771 nebyl 
obnoven. 

 V severní, nižší věži, byla v patře kaple s tribunou a apsidou v síle zdiva. 
U paty velké útočištné věže byla v Hradbě původně vstupní brána která 
byla později zazděná.  



Půdorys hradu 

Černou barvou zvýrazněn původní románský hrad 

1. Stará cesta k hradu 

2. První brána 

3. Hospodářské stavení 

4. Dvůr 

5. Druhá brána 

6. Parkán 

7. Třetí brána 

8. Věž 

9. Čtvrtá brána 

10. Nádvoří 

11. Studna 

12. Vchod  ke sklepům 

13. Donjon – obytná věž 

14. Původní románský palác 

15. Útočištná věž 

16. Kaplová věž 

17. Skála s polygonálními věžicemi 

18. Velký hradní příkop 

19. Dělostřelecké bašty na JV 

20. Původní zemní val – dnes neexistuje 

21. Předsunutá zemní bašta 

22. Dělostřelecké bašty na Z straně 

23. Novodobá brána do dolního parkánu 

24. Přihrádek – širší parkán 

 
Foto tabulky – Mgr. L. Hrubá 



Románské části hradu 

Kaple s 

tribunou a 

apsidou 

Studna Hranolové věže a původní palác 

Původní 

obytná 

věž 

Čtvrtá brána 

Původně vstupní brána 



Vnitřek hradu 

Sedile – kamenné lavice u oken (součást zdiva) 

Velký hradní příkop 

Nádvoří 

Spojnice útočné věže s obytnou 

Vchod do bývalé věže  

(za 3. bránou) 



Pomezí pod Landštejnem 

Roku 1179 Rozhodnutím Fridricha 

Barbarossy byla od Čech odtržena 

část Vitorazska.Po tomto období 

vystavěli rakouští páni ze Zöbingu 

na rakouské straně zemské stezky 

dřevěné sídlo s valovými 

opevněním. Kamenná verze 

vznikla kolem r. 1200. Jeho 

součástí se stal neobvykle dlouhý 

kostel sv. Jana Křtitele (31 m 

dlouhá loď). Kostel se poprvé 

písemně připomíná k roku 1232. 

Hrad zanikl mohutným, 

pravděpodobně záměrně 

založeným požárem, který přežil 

jen kostel sv. Jana Křtitele s 

mimořádnými pozdně románskými 

a raně gotickými malbami.  

Pohled na 

Landštejn 

Kostel sv. 

Jana 

Křtitele 



Kostel sv. Jana Křtitele – Pomezí pod 

Landštejnem 



Fresková výzdoba kostela 



Kostel sv. Ondřeje u Strmilova 

 Jedná se pravděpodobně o nejstarší 
kostel v okolí.  (Podle pověsti byl 
nejstarší křesťanskou svatyní v 
kraji, k bohoslužbám sem chodili i 
obyvatelé Kunžaku.) Vznikl jako 
pozdně románská stavba s 
obdélnou lodí, později na západní 
straně prodlouženou. V roce 1604 
byla upravena  goticko-renesančně. 
Další oprava je zaznamenána v roce 
1711. Presbytář je sklenut síťově bez 
žeber, na klenbě jsou fresky kolem 
r. 1604. Uprostřed je znak pánů z 
Hradce (žlutá pětilistá růže v 
tmavomodrém poli) - Lucie Otylie z 
Hradce a po jeho stranách vlevo 
znak Viléma Slavaty, vpravo znak 
rodu z Pernštejna. Kostelík je 13,09 
m dlouhý, 5,80 m široký a 4m 
vysoký. 



Kostel sv. Ondřeje 2 

1. Románské okno 

2. Náhrobní kříž na zdi kostela 

3. Věž kostela 

4. Pohled ze hřbitova na kostel 

V malé šestiboké vížce je zavěšen zvon Maria x Hanns 



Prameny 

 Autor fotografií – Mgr. Lenka Hrubá 

 Snímky z listu 5  

 

 

 Literární prameny – Phdr. Jan Muk – Kapitoly z dějin 

Jindřichohradecka – Rozvoj 1968 č. 8 

 Ema Charvátová – Jindřichův Hradec, Odeon 1974 

 Jos. Mikuláš Boleslavský – Malebný průvodce po 

Jindřichově Hradci – 1888 Praha (Tiskem a nákladem Jos. 

Vilímka) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku


Konec 

Pro potřeby výuky vytvořila  

Mgr. Lenka Hrubá 
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