
VY_32_INOVACE_Čj-Li 6.,7.17
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Počátky a rozvoj česky psané 
literatury



Středověká Praha



• stejně jako v Evropě i u nás se začíná od 
13. století prosazovat v umění i 
architektuře gotika, která vystřídala 
románský sloh

• nejvýznamnější gotickou památkou je 
katedrála sv. Víta v Praze



Románský sloh
oblečeníarchitektura



Gotika
architektura oblečení



Katedrála sv. Víta v Praze

rozeta

Lomený 
oblouk



Svatováclavský chorál

• nejstarší dochovanou česky psanou 
literární památkou jsou první tři sloky 
duchovní písně Svatý Václave

• vznik asi na konci 12. století

• byla zpívána při slavnostních 
příležitostech (plnila funkci hymny)

• říkalo se jí také svatováclavský chorál



Česky psaná literatura

• vedle kněžích začínají psát i šlechta a 
měšťané

• kromě duchovní epiky (legendy) vzniká 
také světská epika (rytířské eposy a 
kroniky)



Duchovní epika

• je veršovaný nebo epický útvar

• vypráví se v ní o životě, skutcích, 
zázracích a mučednictví církevních světců

• autoři legend byli vzdělaní (kněží) a 
většinou anonymní

• např: Legenda o sv. Václavu, Legenda o 
sv. Kateřině

legendy



Světská epika

• byly psány šlechtou a měšťanstvem

• zachycují rytířské příběhy, jejich hrdinské činy, 
ale také milostné aféry a pletky u dvora

• rytířské eposy položily základ dnešnímu románu

• nejznámější jsou např: Tristan a Isolda (z keltské 
legendy) nebo Píseň o Nibelunzích (německý 
rytířský epos)

rytířské eposy



Dalimilova kronika

• vznik v letech 1310-1314

• autor neznámý

• jméno Dalimilova jí přisoudili později kronikáři

• zachycuje význačná období českých dějin až do 
nástupu Jana Lucemburského na trůn r. 1310

• byla napsána ve verších českým lidovým 
jazykem

• odpor k bohatým

• zastává se chudých
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