
 

ARCHITEKTURA RANÉHO KŘESŤANSTVÍ – PRACOVNÍ LIST 

1. Spoj datum a události související s raným křesťanstvím: 

půlka 1. stol n.l.  Edikt milánský 

476 n.l.   do římského impéria začíná pronikat křesťanství 

313 n.l.   začíná pronásledování pohanů 

od pol. 4. stol.n.l.  rozpad západořímské říše, začátek starověku 

 

2. Doplň  pojmy do následujícího textu:  

Zhruba od………………………….začínají do Říma pronikat nové kulty z východu, mezi nimi i 

…………………….. To si záhy získává mnoho příznivců, jelikož je to náboženství založené na 

zajímavých myšlenkách …………………………………………………………….a………………………………………… 

Jedná se o monotheistické náboženství, tj. víru v …………………………………………….S vírou 

v posmrtný život souviselo  pohřbívání raných křesťanů – své mrtvé nespalovali, ale ukládali 

do ……………………………………….. K nejznámějším patřily Priscilliny a Domitiliny v Římě.  

Stěny těchto podzemních chodeb byly zdobeny ……………………………………………………………….                           

s výjevy……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. Často se objevovala také křesťanská …………………………………………… Do r. 313 n.l. 

se museli křesťané skrávat, byli totiž pronásledování římskými císaři, kteří se báli o svou moc. 

Křesťané proto používali tajné symboly a značky, společným poznávacím symbolem  všech 

křesťanů byla …………………………. První křesťané se také scházeli v obyčejných domech, které 

přizpůsobili svým obřadům – doplnili o …………………………………………a stěny vyzdobili malbami 

s křesťanskými symboly. K nejznámějším patří dům v …………………………………. v Sýrii. 

Pojmy:  jednoho boha   katakomby   

nástěnné malby (fresky) pol. 1.st.n.l. 

symbolika   Dura Europos 

ryba    rovnost všech lidí před bohem 

křesťanství   víra v posmrtný život 

biblickou tematikou – Adam a Eva, modlící se postavy, Poslední večeře…… 

baptisterium  



3. Nakresli základní křesťanské symboly a vyhledej, co znamenaly: 

ryba 

 

vinný hrozen 

kotva 

beránek 

páv 

4. Raně křeťanské stavby se stavěly na těchto půdorysech :  

 

latinský kříž 

 

rovnoramenný kříž 

 

kruh 

 

oktogon 

 

A)Nakresli tyto půdorysy  

B)spoj s typy staveb z bodu č.5  

C)zkus odhadnout, který půdorys je CENTRÁLA a který PŮDORYS PODÉLNÝ 

 

5. Popiš  obrázek baziliky(raně křesťanská bazilika sv. Petra v Římě, postavená nad 

hrobem sv. Petra) využij tyto pojmy : hlavní loď, vedlejší lodě, transept – příčná 

loď,bazilikální okna, kaple, apsida, nartex, baptisterium, ciborium, sloupové nádvoří, 

presbytář  
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6. Jakou fci měly tyto základní typy raně křesťanských staveb- spoj stavbu a její funkci 

Bazilika    křtitelnice 

Baptisterium    kostel, shromažďovací místo při rituálech 

Mauzoleum    domov mnišských řádů 

Klášter     hrobka, pohřební stavba 

 

7. Raně křesťanské baziliky, mauzolea a baptisteria byla vyzdobeny specifickou 

technikou 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg
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Napiš: A)O jakou techniku se jedná 

 B)Kde najdeme nejkrásnější soubor raně křesťan. staveb s touto výzdobou? 

 C)Jaký byl námět výzdoby raně křesťanských staveb 

 

 

 

Zdroje: 

Obrázky dostupné volně pod licencí Wikipedia Commons (ze dne 6.1.2013) pod adresou: 

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg 

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Christus_Ravenna_Mosaic.jpg  
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