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 Roku 476 n.l. začíná nová 

etapa evropských dějin, 

končí závěrem 15. stol. n.l. 

 Rozvíjejí se nové arch. 

slohy:  

 byzantský (obrovské 

chrámy na křížovém 

půdorysu a kopulemi) 

 románský 11. - 13.stol. (silné 

zdi, malá okna, rotundy) 

 gotický 13. – 15. stol. 

(lomený oblouk, stavby 

více do výšky, např. 

Katedrála sv. Víta v Praze) 



 Základní východisko pro celý 
střeodvěk: křesťanská víra 

 Základní text:  

 Bible 

 Společenský řád:  

 feudalismus 

 Postupné rozdělování Evropy 
na dvě oblasti: 

 Západ – (římsko)katolická 
církev – latinská vzděl., Řím 

 Východ – byzantská kultura 
(pravoslaví) – vliv Řecka, Konst. 

 

Co ovlivnilo celý ráz středověku? Život lidí, 

architekturu, literaturu, smýšlení? 

Víra 



 Král rozděloval 
půdu – léno 

(feudum) 

 Leníci – feudálové 

(šlechta) – vlastníci 

této půdy, 

odměnou přísahali 

králi věrnost (ve 

válkách, soudech, 

sněmech) 

 Na půdě pracovali 

rolníci – poddaní 

 Museli odevzdávat 

desátky církvi a 
část úrody věnovat 

šlechtě, králi pak 

daně 

 

 



ANTIKA: 

 Blahobyt 

 Velká města 

 Rozvoj vědy 

 Užívání si 

života 
 

 

STŘEDOVĚK 

 Brutalita 

 Soustředění na 
posmrtný život 

 Mnoho vesnic 

 Člověk závislý 
na boží vůli 

 Odříkání 
 



 Většina raně středov. lit. památek je: 

 anonymní (osoba autora nehrála roli pro 

dílo) 

 často neúplná 

 chybí datace 

 místo vzniku nejasné  

 knihy ručně opisovány v klášterech 

 forma vítězí nad obsahem 

 mnoho symbolů a jinotajů 

 zprvu latina, řečtina, poté až národní 

jazyky 

Skriptorium 



 Hlavním hrdinou raně 

středověkého díla býval: 

 Rytíř (čest, vzornost, 

urozený, věrný králi, milý k 

dívkám, křesťan, ochránce 

slabých) 

 Světec (příkladný křesťan, 

mučedník, ochránce víry, k 

jeho životě se váží zázraky, 

sv. Václav, sv. Ludmila) 

 Král (spravedlivý, moudrý, 

čestný) 



literatura 

duchovní 

modlitby 

žalmy 

legendy 

lidová 

lyrika 
dvorské 

písně 

epika 

eposy  

kroniky 

drama frašky 



 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aya_sofya.jpg 

 http://www.archslohy.estranky.cz/img/picture/92/rotunda-svateho-jiri-na-
hore-rip-popis.jpg 

 http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img-katedrala-sv-vita-1.jpg 

 http://3.bp.blogspot.com/-
gV1RC201PT4/T8fV9DYmxhI/AAAAAAAAJnE/oE6kY2lJdIo/s1600/feudal+Le
s_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_mars+-+Kopie.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:OrthodoxCross.svg
&page=1http://media.novinky.cz/201/242018-top_foto1-9xhpn.jpg 

 http://dejepissychrov.sweb.cz/deleniStredov.spolec.jpg 

 http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120531205352/gameofthrones/i
mages/2/26/Tyrion_2x09.jpg 

 http://i.idnes.cz/07/093/gal/ADB1e00da_Sv.Vaclav_Karlstejn_KaplesvKrize
2.jpg 

 http://www.ingenesist.com/wp-
content/uploads/2010/04/anonymity21.jpg 

 http://1.bp.blogspot.com/-
4fMle0DiA2w/Tsu_ZpfKGWI/AAAAAAAAAIc/Ltj2xqyPabQ/s1600/Incomplet
e.jpg 

 http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JS1004024-
1.jpg 

 http://img.1001stages.com/img/img_rubriques/hd/816.jpg 


