
GOTICKÁ KULTURA
• název odvozen od kmene Gótů, sídlících na sev. Francie
• 12. stol. – Francie
• nečerpá z antiky
• vyjadřuje se sebevědomí církve a touhu směřovat k bohu (sepětí rukou)
• projevuje se v: architektuře, malířství, sochařství, móda

Architektura
• základní prvek – lomený oblouk
• valená klenba je nahrazena klenbou žebrovou
• opěrný systém (méně mohutné, vysoké stěny)
• okna a dveře zaklenuty lomeným obloukem
• okna mají barevné výplně – horní část zdobená kružbou
• zvětšuje se výška staveb, vchody zdobeny portály
• sloupy měly válcové dříky, byly zdobeny gotickými hlavicemi (kalich) 
• typické venkovní ozdoby:

o 1. fiála – bohatě zdobený vrchol opěrného pilíře (často tvar kytky)
o 2. chrlič – (nestvůry), stékala jím dešťová voda dále do základů stavby

Sochařství
• uplatňuje se polychromie – mnohobarevnost
• nejvýznamnější sochy madon a piet

Malířství
K chrámové  výzdobě  patřily  fresky  (nástěnné  malby),   rovněž  deskové  oltáře  a  zdobené 
skleněné výplně oken. Sochařství a malířství znázorňovalo církevní tématiku. 

Nejvýznamnější stavby
• katedrála v Miláně, vídeňská katedrála (zasvěcena Štěpánu), 
• katedrála v Seville, Saint Chapelle, Notre Dame, kolínský dóm

POČÁTKY GOTICKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH
• za posledních Přemyslovců
• na král. dvůr přicházejí trubadůři – minnesängři
• staví  se hrady a  kláštery  (kláštery tzv.  žebráckých řádů – chudé řády odkázány na 

milodary)
• Anežka Přemyslovna s bratrem Václavem I. založili 1. františkánský klášter v Praze – 

první projev gotické arch. u nás
• Zdislava z Lamberka – stoupenkyně dominikánů

Dochází ke stavbě:
• hradů: Křivoklát (PO II.), Zvíkov (PO II.), Bezděz (13. stol), Veveří, Špilberk
• kamenných mostů: Písek
• měšťanských domů
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OBDOBÍ VRCHOLNÉ GOTIKY
Dosahuje vrcholu za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Dochází k rozvoji církevní, ale i 
světské architektury.

Světská architektura
Karel IV. založil roku 1348 NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ (vznikly 2 náměstí: koňský trh – Václavák, 
dobytčí trh – Karlovo). Za jeho vlády byla postavena novoměstská radnice, Karlštejn, Kost, 
Trosky, Kašperk, Karolinum – kolej, Karlův most, U Kamenného zvonu. Kolem měst dochází ke 
stavbě opevnění (Nymburk).

Církevní architektura
• katedrála sv. Víta (Matyáš z Arrasu – Francouz, po něm Petr Parléř)
• chrám sv. Barbory – Kutná Hora
• chrám sv. Bartoloměje – Kolín
• kostel Panny Marie před Týnem – Praha

Stavitelství
• projevovalo se sochařství (zdobené kláštery)
• nástěnné  deskové malířství (mistr Theodorik, mistr třeboňského oltáře)
• knižní malby – iluminace Starého zákona z knihovny Václava IV.

Literární díla
• více se prosazuje národní jazyk
• Legenda o sv. Kateřině – čeština
• Oráč z Čech - němčina

RYTÍŘSKÁ KULTURA A UMĚNÍ VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU   
• vojenské výpravy v 11. a 12. stol, přispěly ke vzniku rytířské kultury
• každý šlechtic je povinen řídit se křesťanskými zásadami, hájit a šířit víru mečem
• po  pasování na rytíře získal erb a heslo, vlastnil koně, zbroj a zbraně
• rytířské hodnoty: čest, věrnost, štědrost, ochrana vdov a sirotků, statečnost, zbožnost
• lov, rytířské turnaje

Dvorsko-rytířská kultura
• 12. stol. z Francie – kapetovský dvůr
• v Paříži, poté do ostatních částí Evropy, k nám ve 13. stol. (Praha)
• jemnější chování, úcta k ženám, tanec, naslouchání písním a básním, okázalé hostiny
• básníci,  hudební  –  zpívané  texty  za  doprovodu  strunných  nástrojů  opěvujících 

ženskou krásu:
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o a) truvéři – Francie
o b) trubadůři – Itálie
o c) minnesägři – Německo

DÁLKOVÝ OBCHOD VE VRCHOLNÉ STŘEDOVĚKU
Rozvoj od 11. sol. zprostředkoval styk mezi jednotlivými státy Evropy i mezi Evropou a arabs. 
státy a Evropou a Asií. K rozvoji obchodu přispělo užívání stříbrných a zlatých mincí (dukáty, 
florény). Střediskem byla italská města – Janov, Benátky, Milán (zajišťovala obch. styky mezi 
Evropou a Araby). Ve 13. stol. vzrůstá moc i dalších obch. oblastí: 

• jižní Německo – Norimberk, Augsburk 
• Francie – Marseille
• Belgie – Brugy, Gent

Ve  12.–13.  stol.  vzrůstá  obch.  moc  měst  v severním  Německu  –  přístup  k Baltskému  a 
Severnímu moři – zakládají obch spolek HANZA, v čele stálo město Lübeck.
Konkurent HANZY byly severské státy – Švédsko, Dánsko, Norsko – roku  1397 se spojily – 
KALMARSKÁ UNIE (vedoucí pozici zaujímá Dánsko). Koncem 15. stol. moc HANZY upadá a 
obchod se stěhuje na pobřeží Atlantiku. S rozvojem obchodu vznikaly první banky (Florencie). 
České země nepatřily k střediskům mezinár. obchodu – žádné obch. trasy. Evropu lákala Asie 
– koncem 13. stol. obch. výprava do Číny – Marco Polo (Milion).

NÁSTUP LUCEMBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN
Albrech H. prosadil, aby se českým králem stal jeho syn Rudolf H. (1306–1307).  Snažil se o 
lepší stav financí, ale brzy zemřel. Poté se dostává na trůn Jindřich Korutanský – velmi slabý, 
část Moravy zastavena Habsburkům – odpor šlechty, panstva. Šlechta se vypravila k novému 
ř. králi Jindřichovi VII., aby rozhodl, kdo bude českým králem – nabídl jim svého syna Jana 
Lucemburského,  který  se  musel  oženit  s Eliškou  Přemyslovnou  –  zachována  kontinuita 
přemyslovského rodu. Roku 1310 nastupují Lucemburkové na český trůn.

Jan Lucemburský (1310–1346) & Karel IV.
• král cizinec, král diplomat
• obklopil se skupinou cizinců – Petr z Aspeltu (biskup)
• česká šlechta ho přinutila, aby vydal inaugurační diplom krále Jana:

o 1. české úřady budou obsazován pouze Čechy
o 2. berně budou vybírány v přesně stanovených termínech
o 3. nemusí se účastnit válečných tažení do ciziny

Jan Lucemburský byl vládcem Lucemburska – nepovažoval Čechy za vlast – znelíbil se šlechtě. 
Roku 1318 došlo k vystoupení šlechty proti Janu Luc., kterému pomohl nový řím. král Ludvík 
Bavor, v Domažlicích mír, na jehož základě král kapituloval před ambicemi šlechty, tím byly 
položeny  základy  stavovskému  dualismu  (dvojvládí).  Roku  1321 vypuklo  další  povstání 
(podporovala Eliška Přemyslovna) – potlačeno, ale ztrácí zájem o české země a správcem č. 
zemí se stává 1321 přední český šlechtic Jindřich z Lipé. Jan Luc. zajížděl hlavně na svá panství 
do Luc., It. a Fr. Jeho diplomatická činnost byla velmi úspěšná – připojil Chebsko, Horní Lužice 
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a Slezsko.  Roku  1335 uzavřel  TRENČÍNSKOU SMLOUVU – vzdal  se nároků na pol.  Korunu 
a Poláci se vzdali nároků na Slezsko.
Častá králova nepřítomnost oslabovala kr. majetek a dvůr. Ve 30. letech se dostává do politiky 
Janův nejstarší syn Karel – narozen 1316, pokřtěn jako Václav. Roku 1323 vzal Jan Luc. svého 
syna Elišce Přemyslovně a odvezl ho do Francie, kde se mu dostalo vynikajícího vzdělání. Při 
biřmování dostal jméno Karel. Kromě Fr. setrvával v Luc. a It. Roku 1333 se vrací do Čech a je 
mu udělen titul MARKRABĚ MORAVSKÝ. Karel IV. se stává spoluvladařem J. L. Získal zpátky 
král. majetek a statky. Jeho autorita roste i  v zahraničí, což dokázal: roku 1344 bylo pražské 
biskupství povýšeno na arcibiskupství.

Zahraniční politika Karla IV.
• byla úspěšná – rozšířil území
• získali jsme: Horní Falc, Dolní Lužice, Braniborsko, Slezská vévodství

Za jeho vlády dochází v českém království k velkému rozkvětu. 1348 – Karlova univerzita (1. 
ve stř. Evropě). Výuka probíhala v domech – kolejích, v nichž bydleli studenti učitelé. Nejvýzn. 
kolej:  Karolinum  –  Karlova  kolej.  Obnovoval  Pražský  hrad,  zahájil  výstavbu  Svatovítské 
katedrály.  1348 – NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ. Nechal stavět Karlův most. V blízkosti Pražského 
hradu založil Hradčany. Dal vystavět Karlštejn, kde byly uloženy říšské korunovační klenoty. 
Nechal  stavět  hradby kolem Malé strany =  HLADOVÁ ZEĎ.  Rád zakládal  rybníky a  vinice. 
Důležité úřady svěřoval měšťanům, zejména úřad podkomořího, který dohlížel na král. města 
a úřad mincmistra (dohlížel na ražbu mincí). Karel IV. v listopadu 1378 zemřel, ještě před svou 
smrtí  dal  svého syna Václava korunovat  č.  králem a r.  1376 prosadil  jeho volbu římským 
králem.

Václav IV. (1378–1419)
Hned na počátku vlády musí řešit řadu komplikací:

• 1380 – největší morová epidemie (černá smrt)
• došlo ke zhoršení hospodářských poměrů, protože poklesla těžba stříbra v Kutné Hoře 

a tím došlo ke znehodnocení groše
• dochází k úbytku obyvatelstva
• Komplikuje se vztah s církví, kdy se Václav IV. dostal do sporu s pražským arcibiskupem 

Janem z Jenštejna, který usiloval o politickou moc církve; tento spor skončil r.  1393 
umučením Jana Nepomuckého

Roku 1394 se Václav IV. dostává do sporu s panskou jednotou. Václav IV. byl dokonce zajat, na 
této  vzpouře  se  podílel  jeho bratranec  mor.  markrabě  Jošt.  Teprve  po  zásahu Václavova 
nejml. bratra Jana Zhořeleckého (syn Elišky pomořanské) byl V. propuštěn a ujal se vlády. 
Václav IV. nevyřešil mezinár. situaci, problém v papežství (2 papeži) odmítá řešit a roku 1400 
byl  zbaven  titulu  říms.  krále,  nastupuje  Ruprecht  III.  Falcký.  Roku  1402 se  situace 
zkomplikovala – V. byl zajat svým bratrem Zikmundem Lucemburským. Byl vězněn ve  Vídni. 
Po roce byl V. propuštěn a ujal se vlády v čes. království. Roku  1409 se konal konsil v Pize, 
který měl vyřešit otázku papežského schizmatu. V. IV. tento konsil podpořil, což posílilo jeho 
mezinár. postavení a r. 1409 byl znovu zvolen říms. králem.
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