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Románská architektura v Evropě

Románské umění je možná výrazněji, než řada dalších, umělecky jasně vyhraněných celků, spojeno s 
konkrétním regionem. Jeho časové vymezení lze v nejširším možném záběru vymezit dobou Karla 
Velikého (někdy hovořeno o“protorománském“, či předrománském umění) a l3. Stoletím, kdy se již ale 
plně rozvíjel navazující gotický styl.

Přesto bývá tradičně zmiňováno jako první styl středověkého období, který dosahuje značné míry 
komplexity platné pro celou Evropu. Důvod lze hledat zejména v různě intenzivním vztahu k 
antickému, přesněji římskému světu (viz ostatně samotný název stylu).

Středověká etapa (obvykle děleno na románské a gotické umění) vytváří spíše spojitý prou, než 
jasně vymezená slohová období. l když lze snadno rozpoznat stavbu románskou a gotickou (ve svém 
„typickém“ projevu), ve skutečnosti se jedná o postupnou proměnu s nejasnou hranicí, kterou 
nahrazuje spíše nejasně vymezené přechodové pole (viz zejména umění Francie)

Jak již bylo uvedeno, při podrobnějším studiu vystupují do popředí ty prvky (pojetí), kterými se 
románské umění vyhraňuje v různých oblastech i časových vrstvách specifickým způsobem (tzv. 
románské školy). Na ustavení jedinečného výrazu zcela zásadně působí na místě dochované artefakty 
předchozích etap a stupeň jejich pochopení novými tvůrci vycházejícími mnohdy ze zcela odlišného 
prostředí (Severské země, Irsko apod.).



Východiska a souběžné trendy
● Římské umění propojující ve svém výrazu antické Řecko (s jeho na tektonice založeném 
řádovém principu) propojeném s blokově cítěnými objemy doplněnými uměním velkoryse 
pojímané klenby. Zejména se jedná o období kolem roku 330, před rozpadem říše na východní a 
západní část.

● Raně křesťanské umění navazující ve 4. století na římskou tradici (řádová architektura) a 
současně vytvářející nová řešení (neklenuté odlehčené baziliky, klenuté centrály)

● Zcela odlišně koncipované umění byzantské, jehož architektonická tvorba byla založena na 
výslovném přání odlišit nové od stávajících zvyklostí (Konstantinopol, císař Justinián, chrám Hagia 
Sophia, středověké Řecko).

● Ještě významnější byly pro následující evropské dějiny projevy tohoto výrazu v Itálii (5. století, 
císař Theodorich, Ravenna)

● Naprosto odlišné prostředí severských národů (velice nepřesně Vikingové), jejichž umění bylo 
založeno na složitém, organicky se rozvíjejícím ornamentu (později románské dřevěné kostely v 
Norsku).

● Iroskotské umění (4. až 8. století) zapojujícího severské přírodní motivy do křesťanského 
schématu

● Vliv islámského světa, zejména dekorativního, geometricky utvářeného ornamentu, či 
specifických  kleneb. Především Cordobský kalifát (od roku 711), později Sicílie a bezprostřední vlivy 
na celou jižní polovinu Apeninského poloostrova. Významné zprostředkování antického odkazu 
prostřednictvím překládaných spisů.



Papežství

Hledání i boje o vymezení vztahu mezi duchovní a světskou rovinou vytvářejí jednotící linii 
propojující naprosto plynule starověk se středověkem (propojení lze hledat v přímých návaznostech i 
striktním vymezováním se oproti starším obdobím).

Západním mnišství

Sv. Benedikt, Monte Sassino – první benediktinský klášter (r. 529)

Základem se stal výstavný římský dům

V pokročilém románském období přistoupily další dva řády:

cisterciáci a premonstráti

První z nich díky zakladateli sv. Bernardovi se profilovali přímo jako opozice oproti převažujícímu 
bohatě dekorovanému a výpravnému románskému výrazu. Akcentována byla jednoduchost a 
prostota, která však neslevovala z náročnosti na umělecky neobyčeně působilé ztvárnění (proporce, 
světelná režie apod.).

Díky struktuře řádů a jejich udržovaným stykům to byli právě mniši těchto komunit, kteří šířili ideově 
a výtvarně propojené románské umění po Evropě. Příslušnost k řádu byla mnohdy zásadnějsí, než 
místo vzniku konkrétní stavby (zejména u cisterciáků).

Poutní cesty

Především poutě do Říma, Svaté země a Santiaga da Compostella (sevení Španělsko).



Města a obchod

Postupně se utvářející a neustále sílící vliv větších měst propojených obchodními trasami.

Zejména Benátky - zde námořní obchod, kontinuální styky s Byzanci i muslimským světem, 
propojení do severní Evropy.

Přelomová situace

Přelomen bylo tzv. stěhování národů, chaotické období, rozdrobenost, naručení stávajících struktur i 
kultuních vazeb. Již v roce 410 vpád germánských Ostrogótů, vláda Theodoricha Velikého s centrem v 
Ravenně, kde se úzce propojily západní a východní umění.

Ve druhé polovině prvního tisíciletí vznikla řada regionálně vymezených kulturních center, klerá v 
řadě svých výrazových prostředků předcházela románské periodě. (Např. umění Vizigótů, merovejské 
umění a řada dalších).



Románská architektura ve Francii

Po smrti Karla Velikého dělení říše do tří částí.

Na území dnešní Francie se postupně vyvinulo několik výrazných skupin vztahujících se zejména k 
podobě sakrélních objektů. Zejména 19. století se pokoušelo o specifikaci a detailní klasifikaci 
jednotlivých románských škol (viz příloha).

Jedním z podstatných rysů těchto škol je i zde míra ovlivnění antickou kulturou.

Pro proměny architektury je důležité uvést organickou proměnu románského a gotického pojetí. 
Právě ve Francii, jako oblasti vzniku gotiky, bylo čerpáno z řady „protogotických“ složek románské 
tvorby. Jedná se zejména o katedrální řešení závěru chrámu (vysoký chór, ochoz s navazujícími 
kaplemi), žebrové klenby, lomený oblouk a dokonce i vnější opěrný systém.

Z řady směrů je možné připomenout zejména oblast dlouho samostatně se vyvíjejícího Burgundska. 
Obrovský, vícenásobně rozšiřovaný benediktinský kostel v Cluny může být přímo symbolem 
vrcholného románského stylu. Vézelay je možné považovat za prototyp poutního chrámu. Objevují se 
jasné antické odkazy (např. Autun).

Jižní oblasti jsou známé zejména pozoruhodnými portálovými sestavami. Kde je sochařská složka 
obdivuhodně provázána s architekturou (socha - sloup).

Zcela samostatnou skupinu tvoří kostely v Akvitánii, kde je ojediněle navázáno patrně díky 
obchodním vazbám na benátské umění, přesněji chrám sv. Marka (centrální stavba na křížovém 
půdorysu klenutá samostatnými kupolemi, případně řada kupolovitě řešených polí podélných 
kompozic).

 



Výrazně protažené, žebrovou klenbou klenute kostely s dvojvěžovým průčelím a akcentovaným 
křížením (často s další věží) je typická pro oblast severozápadní Francie (Normandie, ovlivňující 
následně architekturu v Anglii).

Světskou architektu zastupují četné hrady, zejména typ donjonu spojujícího do jedné sumární 
hmoty všechny podstatné části hradních objektů, a četné měšťanské domy.

Románská architektura v Německu

Těsně navazuje na ottónské období. Základní podoba již určena, následuje propracovávání 
tvarosloví a obohacení o typické prvky (obloučkový vlys, sdružená okna, ústupkové portály apod.). 
Zvyšuje se důraz na klenby (kopulovitě vzduté křížové útvary, někdy vkládané i do starších staveb).

Mimo řadu klášterních areálů zásadní trojice Porýnských katedrál (Mohuč, Worms, Špýr).

Světská kamenná architektura (v menšině oproti dřevěným / hrázděným stavbám) přejímá 
románské motivy (sdružená okna, obloučkový vlys a pod.)

Hrady vycházejí částečně z předcházejícího typu falcí, výrazně zvyšování fortifikační složky. Oproti 
francouzskému spíše sumarizujícímu pojetí je častější typ jasně oddělující jednotlivé složky (opevnění, 
útočištná věž, palác) - tzv. bergfritový typ, charakteristický ale spíše pro následující gotické období.

Antikizující odkazy jsou z prostředkovány užitím kvádrového zdiva s masivními bosami (aluze 
pevnosti, nedobytnosti, zprostředkovaně panovnického majestátu).



Románská architektura v Itálii

Obecně je mimo všudypřítomný vliv antiky určující podíl raně křesťanské periody a ravennského 
umění. Vznikají podélné stavby bazilikálního řešení, bez kleneb, otevřené do krovů minimálního 
sklonu. Věže nejsou organickou součástí stavby, většinou stojí jako solitéry (campanilla).

Naopak centrály (zejména baptisteria) mají složitější klenební řešení.

Severní Itálie - Lombardie

Stavby se sdruženými okny, obloučkovým vlysem navazujícím na vertikální leseny apod. - základ pro 
středoevropské románské objekty (vliv v jiných oblastech, částečně Francie, Španělsko).

Kulisová průčelí s trpasličími galerie, portály s představenými portiky (s příznačnými sloupy 
nesenými lvy). 

Benátky vytvářejí zcela samostatnou oblast výrazně orientovanou na východ. Chrám sv. Marka s 
jasnými byzantinizujícími odkazy je poměrně osamocený (má však vazbu na rovněž ojedinělé řešení 
jedné z románských škol ve Francii).

Toskánská architektura

Úzká vazba na raně křesťanské umění. Např. Florentský chrám San Miniato al Monte ze sklonku 11. 
století má průčelí obložené barevným mramorem stejně jako tamní baptisterium. Takovéto stavby 
vytvořily ideální vzor nejen pro objekty románské, ale plynule navazující stavby gotické (florentský 
dóm, chrám v Orvietu a pod.) a následně dokonce jako závazné předlohy pro stavby počínající 
renesance (kdy byly omylem považovány za stavby antické).



Areál katedrály v Pise vznikající zejména v průběhu 12. století (chrám, kampanila, baptisterium, s 
připojeným pozdějším hřbitovem) může sloužit jako vzorový představitel románské architektury ne jen 
této části Itálie.

Sicílie (částečně celá jižní Itálie)

Pod normanskou vládou vznikla multikulturální společnost (křesťané, židé, muslimové) spojující v 
unikátním spojení raně křesťanské, románské, byzantské a severské motivy.

Charakteristické je Palermo a katedrála v Monreale, severněji (jižně od Říma) např. Rajský dvůr při 
katedrále v Malfi, či nedaleké, výrazně však později upravované Ravello.

Románská architektura ve Španělsku

Místo časově podmíněného, ale kulturně neobyčejně obohacujícího setkávání řady kulturních vlivů 
(zejména dialog křesťanského a maurského světa)

Stavby lze rozdělil v podstatě na dvě základní skupiny.

Současně zde působilo maurské prostředí (zejména Andalusie) s bohatým abstraktním dekorem, 
větší důraz na zdobnost, osobité klenby s paralelními žebry a pod.

Je zajímavé, že světská architektura luxusnímu maurskému životnímu stylu (Granada – palác 
Alhambra) často podléhala a snažila se jej napodobovat. Vlivy proudily ale současné i opačným 
směrem.



Románská architektura v Anglii

Středověká architektura spojená s Vilémem Dobyvatelem, seveřanem (Normanem), sídlícím ale již 
ve Francii. Rozhodujícím rokem je 1066 - bitva u Hastingsu. Kostely ve francouzském Caen jsou 
východiskem pro anglická řešení. Tyto celky jsou však na ostrovech ještě podstatněji 
monumentalizovány a obohaceny severským dekorem (prostupující se obloučky vytvářející hrotité 
tvary, cik – cak / zig - zag de kor, motiv vlčích zubů apod. Ve světské architektuře jsou významné první 
normanské hrady na umělých návrších v podobě upraveného francouzského donjonu (keep, shell 
keep).

Románská architektura severských zemí

Mimo zděné objekty blízké severoněmeckému prostředí zde vznikají zcela unikátní stavby 
dřevéných kostelů (stab kirche, stave church). V neobvyklém materiálu (snad ve vztahu k lodnímu 
stavitelství) jsou aplikovány prvky obecného románského stylu (např. krychlové hlavice, apsidy, 
arkády, obloučkový vlys), současně je však uplatněn expresivní vegetabilní dekor blízký předchozím 
severským tradicím (viz Urnes).



Evropa kolem roku 1000



Itálie
Florencie: 

San Miniato al Monte
průčelí 1090

Baptisterium
1059



Florencie
San Miniato 

al Monte,

průčelí 1090



Itálie:
Florencie  
San Miniato al Monte, 
1018-1207
Srovnání: Orvieto – dóm, 1290



Itálie, Torcello (u Benátek), klášterní areál od r. 1008



Itálie, Torcello (u Benátek), klášterní areál od r. 1008, kaple s. Fosca 11. st



Itálie, Torcello, kl. kostel, mosaiková dlažba poč. 13. stol.



Itálie, Pisa, 
kostel svěcen 1120, 
dokončeno ve 13. stol.



Itálie (Lombardie)
Milán, s. Ambroggio, 9. až 12. stol.



 Itálie, Parma (Emilia Romana) – průčelí dómu, konec 12. st.



Itálie, Verona, San Zeno Maggiore, 1023-1035



Itálie, Fidenza, katedrála, detaily záp. 
průčelí s hl. portálem, konec 12. 
stoletíI 



Itálie, Milán, pal. della Ragione, do 1250



Itálie, Milán, pal. della Ragione, jezdecká socha, 1233



Itálie, Benátky, 
chrám sv. Marka, 

od r. 1063, 
půdorys a úsek 

původního exteriéru



Itálie, Benátky, chrám sv. Marka, hl. portál 1204



Itálie, Benátky, chrám sv. Marka, pohled k hl. oltáři, od 1063



Srovnání: Konstantinopol, Hagia Sophia



 Itálie, Benátky, palazzo Bovolo, 13. století



Sicílie, Monreale, 
katedrála, zal.  Vilém 
Dobrotivý 1176



Srovnání: Španělsko Cordoba mešita



Sicílie, Monreale, katedrála, zal.  Vilém Dobrotivý 1176



Itálie, Ravello, 
villa Rufolo, 
13. století, 

úpravy v 19. století



Itálie, Amalfi, rajský dvůr při katedrále, 13. století





Německo, Corvey, benediktýnský klášter, rekonstrukce a půdorys kostela 
sv. Víta, 873-88



Německo, Corvey benediktýnský klášter, kostel sv. Víta, westwerk, 
873-885



Německo, Gernrode, klášterni kostel sv. Cyriaka, 959, 961-12.st.



Německo, Gernrode, klášter sv. Cyriaka, 961-12.st., hlavice sloupů



• Německo

Německo, Hildesheim, benediktýnské opatství sv. Michaela, 1010-
1033





Německo, Essen, kl. kostel sv. Kosmy a Damiána 1039-1058 a 1276-
1327



Německo, Essen, kl. 
kostel sv. Kosmy a 
Damiána 1039-1058, 
západní chór 
ovlivněný císařskou 
kaplí v Cáchách



Francie a Německo – 
 
románské školy



Francie:

Saint Martin (Roussillon), 1026

Azay-le-Rideau (Loira) poč.11.st.



Francie

Notre-Dame
la-Grande, 

Poitiers
kol. 1143



Francie:

Saint-Trophime, 
Arles 
12.st.

Saint-Gilles-du-Gard 
cca 1135 



Francie: 
Saint-Trophime, Arles 
12.st.



Francie
Sainte-Foy, 
Conques (Auvergne) 
1039-1065



Francie, Burgundsko, 
Nevers, st. Etiénne
konec 11. stol.



Francie,
 klášter Cluny

1088-1131
rekonstrukce



Francie, Cluny, rekonstrukce kláštera v 18. století



Francie, 
Cluny, 
rekonstrukce interiéru 
klášterního chrámu 
dle Conata



Francie, Burgundsko, Paray-le-Monial, 1.pol. 12. stol



Francie, Burgunsko, Fonteney, cisterciácký klášter, zal. 1118



Francie:

Fonteney, cisterciácký klášter, zal. 1118



Francie, Burgundsko, Saint-Madeleine, Vézelay, kol.1120-40



Francie,Burgundsko, 
Saint-Madeleine, 

Vézelay, 
hlavní loď

kol.1120-40



Francie,Burgundsko, 

Saint-Madeleine, 
Vézelay, 

západní vstupní portál
kol.1120-40



Srovnání: sochařství a architektura

Francie
Languedoc, kostel v Beaulieu, 12.st.
Španělsko
Santiago de Compostela, 12.st.



Francie, Burgundsko,
Autun, katedrála 
kol. 1120



Francie, Burgundsko, 

Saint-Philibert, Tourns, poč. 12.st.



Francie
Akvitánie
Saint-Front, 
Périgeux, 
1120-60



Francie, Saint-Front, Périgeux, 1120-60
Srovnání:

Benátky, chrám sv. Marka, 
od r. 1063



Francie, Normandie
Saint-Etiénne, 
Caen 
11.-12.st. 



Caen

• Francie, Caen, Normandie:

• St. Etienne, žebrová šestidílná klenba kol. 1120, St. Trinité, interiár se šestidílnou 
klenbou, kol. 1120.



Anglie
Durham
katedrála
1093-1133



Anglie,
Durham, katedrála, 
interiér, 1093-1133

Canterbury, katedrála, 
vlys z protínajících se 
oblouků, 12.století



Anglie 
Peterborough
katedrála
přestavba ve 12. století



Poutní cesty v románské Evropě



Španělsko, Santiago de Compostela rekonstrukce katedrály sv. Jakuba, 1075-1125



Srovnání: Francie, Auvregne, Toulousse, St. Serin, 1080 - 1120



Španělsko, Zamora, katedrála,1151-1174,  kupole nad křížením 



Španělsko, Torres del Rio, kostel Božího hrobu, přelom 12.-13. století





Německo, Dóm ve Špýru, kol. 1082. Srovnání: Genrode, kostel sv. Cyriaka,



Německo
Špýr (Speyer)
katedrála
Panny Marie a 
sv. Štěpána
1027 - 1130



Špýr, 
katedrála Panny Marie a sv. 
Štěpána,  
1027-1130



Německo, Mohuč/Mainz, katedrála sv. Martina,  975 - 1137



Německo, Mohuč/Mainz, katedrála sv. Martina,  975 – 1137
podoba před řadou rekonstrukcí v 19. – 20. století



Německo, Worms, katedrála sv. Petra, 
1110 – poč. 13. století



Worms, katerála sv. Petra, konec 12. stol. Kolín nad Rýnem, Sv. Martin Veliký, 
1150-1172



Kolín nad Rýnem, kostel Panny Marie na Kapitolu, 1040-1049



Kolín nad Rýnem, antický předchůdce chrámu Panny Marie na Kapitolu



Kolín nad Rýnem, kostel Panny 
Marie na Kapitolu, 1040-1049



Kolín nad Rýnem, 
kostel 
sv. Apoštolů
od 9. stol. do 
počátků 13. století 
(klenby)



Německo, Murbach, (Alsasko), klášterní kostel, 1130



Německo, Maria 
Laach,

benediktýnský klášter, 
1157-1177



Německo:

Soest, kolegiátní kostel 
sv. Patrokola, kol. 1220

Paderborn, katedrála 
Panny Marie, sv. Liboria a 
Kiliána, kol. 1220



Německo, Limburg an der Lahn, kostel sv. Jiří a sv. Mikuláše, 1215-1235



Německo, Maulbronn, cisterciácký klášter, druhá pol. 12. stol.



Německo, Goslar, císařská falc 

11. - 13. stol.

významně upraveno v 19. století



Německo, hrad Wartburg 1067, romantizující rekonstrukce (přestavba) v 19. století



Německo, hrad Ulrichsburg, poč. 12. a 13. stol.



Německo, hrad Trifels v Annweileru, 12.-13. stol.



Norsko, Urnes, dřevěný kostel, 12. století



Norsko, Urnes, dřevěný kostel, 12. století, severní portál



Norsko, Hopperstadt, interiér dřevěného kostela, patrně kol. 1130
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