
ČESKÁ REPUBLIKA
KULTURNÍ A 

HISTORICKÉ DĚDICTVÍ



ROMÁNSKÝ STYL

• 11. – 13. století
• Byly postaveny církevní stavby, zejména baziliky, kostely, rotundy a 

kláštery. Ale také paláce, hrady, nemocnice, obytné domy, mosty -
většina z nich se dodnes nedochovala. Rotunda sv. Jiří na hoře Říp



Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Fresky prvních Přemyslovců



Dvůr pánů z Kunštátu a Poděbrad v Praze

Podzemní dům



Hrad Přimda
Hrad – opevněné sídlo panovníka nebo 

vyšších šlechticů.

Byl postaven na nepřístupných místech -

skály, kopce, výběžky řek.

Má obytnou a obrannou funkci.



Sochařství – portál v bazilice v Třebíči, stavba je 
zapsána na seznamu památek UNESCO

Portál –

zdobený 

vstup do 

budovy



Relikviář sv. Maura

Je nejvýznamnější románskou památkou, příkladem relikviáře v České republice.

Relikviář - zdobený úložný box pro ostatky svatých



HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Vláda prvních Přemyslovců

Ludmila – první česká světice

Svatý Václav – patron českého státu

Přemysl Otakar I. – obdržel dědičný královský titul

Kosmas – slavný český kronikář



HISTORICAL EVENTS

1195 - první písemná zpráva o Opavě

1224 - doklad o založení města Opavy

929 nebo 935 - atentát na svatého Václava

1212 - zlatá bula sicilská (čeští panovníci získávají dědičný 

královský titul)



GOTIKA

• V České republice od 13. do 16. století

• Hlavním rysem je směřování k Bohu.

• Postaveny byly vysoké budovy s velkými 
okny, které propouštěly hodně světla. 

• Katedrály, kláštery, hrady, pevnosti, mosty, 
městské opevnění s věžemi a samozřejmě 
obyčejné domy.

Katedrála sv. Václava v Olomouci, poslední 

Přemyslovec Václav III. byl zavražděn v sousedním 

paláci v roce 1306. 



HRADY

Helfštýn

Sovinec

Hukvaldy



OPAVA
Kon-katedrála Nanebevzetí Panny Marie

Podporný systém



Kaple sv. Kříže = Švédská kaple v Opavě



MALÍŘSTVÍ
Převažují náboženské motivy

Desková malba - na dřevo 

nebo na plátno, které 

pokrývá desku

Nástěnná malba – kaple sv. Kříže na Karleštejně

Malování/ilustrace 

knih



SOCHAŘSTVÍ
Typickým sochařským výrazem bylo zobrazení Panny Marie ve dvou variantách

Madona Panna Maria s malým Ježíškem Pieta Panna Maria s dospělým umírajícím Ježíšem

Opava Slezské muzeum Arcidiecézní muzeum v Olomouci



HISTORICKÉ OSOBNOSTI 

Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý

Karel IV. otec národa

Jiří z Poděbrad král nekrálovské rodiny

Jan Hus reformátor církve 

Mistr Theodoric jeden z nejvýznamnějších gotických malířů



HISTORICKÉ UDÁLOSTI

1306 vymřela dynastie Přemyslovců 

1310 Lucemburkové nastupují na trůn 

V Opavě působí větev rodu Přemyslovců

1415 upálení Mistra Jana Husa

1418 – 1434 Husitské války 

1427–1431 Opavě vládnou husité



RENESANCE

Do Čech přišla v 16. století

Odklon od víry, hlavním zdrojem výzkumu 

a inspirace je člověk

Je zaměřena především pro šlechtu, 

měšťanské paláce nahrazují hrady

Opavský zámek - z celého komplexu se 

zachoval pouze Müllerův dům



ZÁMKY

Raduň - nedaleko Opavy
sloupy

axiálně symetrické 



ZÁMEK Velké Losiny 

arkády = peristyle

sgrafita = sádrová výzdoba, 

omítka má 2 vrstvy, tmavé a 

světlé, vnější je škrábaná



MĚŠŤANSKÉ DOMY, ZÁMKY

Dům "U bílého koníčka" v 

Opavě

Obdélníková okna

Radnice „Hláska“ v Opavě



HISTORICKÉ OSOBNOSTI A UDÁLOSTI

1526 - nástup Habsburků na 

český trůn

Rudolf II. - panovník



BAROKO

Ovlivňuje pocity člověka 

Snaha přivést lidi zpět ke katolické víře

Kostel svatého Václava s morovým sloupem na Dolním náměstí v 

Opavě



MĚSTSKÉ „PALÁCE“

Sobkův palác v Opavě

Dům "U Mouřenína" v Opavě



ZÁMKY

Kravaře poblíž Opavy

Slezské Rudoltice



HISTORICKÉ OSOBNOSTI A 

UDÁLOSTI

- vláda Marie Terezie 

- vláda Josefa II. 

- Jan Blažej Santini Aichel – architekt

- Matyáš Bernard Braun – sochař

- Karel Škréta – malíř 

- the war with Prussia – the loss of Silesia



KLASICISMUS

Navazuje na renesanci a starověk

Zámek v Hradci nad Moravicí

Navazuje na renesanci a starověk



Šilheřovický zámek 



MĚŠŤANSKÉ DOMY

Městský dům v Opavě

Razumovský palác v Opavě



HISTORICKÉ OSOBNOSTI A UDÁLOSTI

- Vláda Františka Josefa I. 

- Čechy a Morava jsou stále součástí rakousko-uherské monarchie



MUZEA a GALERIE

1. Slezské muzeum

Bylo založeno v roce 1814, což z 

něj činí nejstarší muzeum

v České republice



2. Národní muzeum v Praze



3. Národní galerie v Praze – největší sbírka 
výtvarného umění



4. Dům umění v Ostravě



5. Dům umění v Opavě





VÝZNAMNÁ DÍLA ČR 

Alfons Mucha – malíř painter

Toyen – malíř 



Emil Filla - nejprodávanější

a nejvíce oceňovaný malíř



Jan Zrzavý – malíř



Kurt Gebauer – sochař



863 - příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

929 (935) - Atentát na svatého Václava

1212 - Zlatá bula Sicilská - dědičný královský titul

1306 - vyhynutí Přemyslovců 

1346 - 1378 vláda Karla IV. 

1415 - upálení mistra Jana Husa

1419 - 1434 Husitská válka 

1526 - nástup Habsburků na český trůn 

1618 - Pražská defenestrace a začátek třicetileté války 

1648 - konec třicetileté války, vyhnání nekatolíků z Čech 

1740 - nástup Marie Terezie 

1781 - Josef II. vydává toleranční patent a patent na zrušení otroctví 

1848 - Revoluce v Evropě - Francis Joseph nastoupil na trůn 

1914 - 1918 - První světová válka. 

1918 - vznik samostatné Československé republiky 

Významné události v naší historii 

(časová osa) 


