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(„Seznam staveb s obrázky a přiměřeným popisem“)

Zpracovala Evlin

PŘEDROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA
Historické podmínky

Po pádu západořímské říše (476 n.l.) nastává na jejím území období zmatků a válek
mezi jednotlivými barbarskými kmeny (zejména Gurmáni). Zaniká kultura městská (starověký
Řím) a vzniká kultura venkovská. Půda je udělována dědičně vojevůdcům pro zajištění
loajality – rolníci jsou vehnáni do poddanství – feudalizační proces. Tomu výrazně
napomáhala i křesťanská ideologie – nutná poslušnost poddaného pánovi. Proto králové
přijali křesťanství a násilně jej šířili.
Období Merovejovců (6. - pol. 8. stol.n.l.)
- krystalizace feudálního řádu a šíření křesťanství, kulturně nízké období
Období Karlovců (2.pol. 8. stol. – 9.stol.n.l.)
- nejvýznamnější vládce Karel Veliký – vytvořil stabilní říši („vládl z koně“)
- usiloval o obrodu antické kultury – zval na svůj dvůr vzdělance ke studiu
zbytků antic.kultury
- sídlil ve falcích – opevněné hrady, zakládal opevněné kláštery – vznikala síť
opěrných bodů
Období Ottonské (10. stol.)
- vzniká na bývalém východním území francké říše (Německo), měla velký
vliv v Čechách i na Moravě

Architektura

Basiliky
-

starokřesťanská ve tvaru velkého písmene T
upravené ve tvaru latinského kříže
zasvěcené dvěma světcům – půdorys kříže se dvěma příčnými rameny
postupně vzniká ochoz kolem kněžiště (plynulý provoz poutníků), který je
později doplněn věncem kaplí
rozšiřuje se i prostor pod chórem – krypta (bývá i několikalodní s apsidou),
kvůli osvětlení je zastropena nad terénem – z toho však vyplývá vyvýšení
chóru a oltářního prostoru

Baptisteria
- na půdorysu kříže vepsaného do čtverce (většinou)
Centrální stavby
- mohly sloužit různým účelům – chrámy, rotundy, kaple
Kláštery
- jádrem dispozice je chrám s dvěma volně stojícími věžemi na Z
- z jižní strany přiléhá čtvercový dvůr – rajský dvůr, s krytými ochozy po
stranách – křížová chodba – k ní přiléhají budovy pro pobyt mnichů
- kolem tohoto souboru jsou další budovy hospodářského charakteru – např.
pekárna, mlýn; nemocnice, obydlí opata a noviců
- zbývající plochy slouží pro zelinářské zahrady atd.
- celý areál byl chráněn hradbou – vstupní brány často vycházejí
z triumfálního oblouku
Opevněné dvorce
- rozlehlé, hradbou chráněné zemědělské usedlosti
- soubor budov s falckou kaplí, královskou síní a řadou hospod. stavení a
skladišť
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Přehled staveb
•

OBDOBÍ MEROVEJOVCŮ
kostel Saint Pierre ve Vienne
- vnější zdi a pilíře z konce 5.stol, zbytek až v 9.stol. (Karlínská doba)

baptisterium sv. Jana v Poitiers
- postaveno z cihel a lomového kamene, bez omítek
- v interiéru sloupy korintské

baptisterium v Riez, Frejus
•

OBDOBÍ KARLÍNSKÉ
palácová kaple Karla Velikého v Cáchách
- 802 – 822 n. l.
- osmiboký centrální půdorys vymezený rovnými arkádami – 3 řady –
v horním patře měl král trůn
- vnější obrys je 16úhelný – klenby v ochozu přízemí a patra – křížové a
valené
- kopule klenuta na základě zkušenosti – obtížně definovatelná plocha
- interiér zdoben mozaikami

klášter v San Galen
- 850 n.l.
- bazilika s křížovou chodbou s arkádami do rajského dvora
brána kláštera v Lorsch
- antikizující, jen hrubý přepis antických tvarů
- tři arkády s obkladem z červenobílých kachlí
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svatyně Theodulfa v Germigny de Prés
- původně velký komplex, zachována jen malá kaple
- v komplexu převážně malé centrální nebo podélné stavby
- centrální (10x10 m), později zaklenuta křížovou klenbou (původní je
neznámá)
- výzdoba v apsidě – archa Úmluvy

kaple v Ottmarsheimmu
- napodobenina kaple v Cáchách – tektonicky a prostorově
- bez různobarevné mramorové inkrustace

kaple sv. Michaela ve Fuldě
- na půdorysu kruhu, není tak vertikální – vyrovnanější proporce

kostel v Corvey
- 873 – 885 n.l.
- objevuje se westwerk – vyvedení západní strany v mohutný pevnostní blok
– v něm umístěna kaple
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•

OBDOBÍ OTTONSKÉ
- kostely z této doby mají dvě apsidy (V+Z), z toho vyplývající dva chóry –
vyvýšené kvůli kryptám pod nimi
- hlavní loď je zastropena je dřevěným stropem nebo je otevřen do krovu
kostel sv. Cyriaka v Gernrode
- poč. 11. stol.
- jako podpory slouží pilíře prostřídané sloupy
- má emporu, otevírající se šesti oblouky do hlavní lodi
- nad arkádami vysoko umístěná a velice malá okna

kostel sv. Michaela v Hildesheimu
- 1001 – 1033 n.l.
- hlavní loď je převýšená – bazilikální osvětlení
- nad křížením lodí (na obou stranách) vysoké hranolovité věže
- na koncích příčných lodí jsou přistavěny schodišťové věže
- podpory jsou tvořeny pilíři mezi nimiž jsou dva sloupy
- strop plochý, zdobený bohatou malbou
císařský dóm ve Špýru
- 1027 – 1030 n.l., po r. 1069 n.l.
- je zaklenut křížovými klenbami
- objevuje se prvek sdruženého travé
- fasáda je zdobena obloučkovým vlysem s lezény (vliv Lombardské školy),
užití zdrobnělých arkád
- má pouze východní chór, pasy nesoucí klenbu dosedají na mohutné
polosloupy
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ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA
Historické podmínky

V tomto období (11. – 12. stol.) byl feudalizační proces již ukončený.
Hlavním výrobním prostředkem je stále půda, obdělávaná nevolníky. Středisky výroby
jsou velkostatky – vývoj řemesel a zem. techniky – kláštery. Počátky obchodů zapříčinily vznik
trhových vsí.
Státní útvary jsou stále nestabilní – feudálové válčí mezi sebou nebo společně proti
králi.
Veškeré vzdělání je v rukou církve – univerzity jsou zakládány převážně při klášterech.

Architektura

V souvislosti s touto politickou a kulturní roztříštěností je románská architektura typická
značnou regionální odlišností – jednotlivé oblasti tvoří architektonické školy.
Nejvíce dochovaných staveb je církevních – byly kamenné. Budovy se stavějí podle
odhadu a v důsledku nedostatečných zkušeností bývá zdivo značně předimenzované –
typická hutnost staveb.
Postupem doby je zřejmý růst staveb do výšky.

Konstrukce
A. Zeď
-

téměř vždy kamenná – řádkové zdivo – různě vysoké vrstvy
zdivo čistě kamenné, smíšené (líc z kamene, jádro z lomového kamene) nebo
háklíkové (bez průběžných vrstev)

B. Oblouk
- arkáda je častěji pilířová než sloupová, sloupová je téměř vždy v chórovém
ochozu
- oblouk je zpravidla půlkruhový, v některých francouzských školách se ve 12.
století objevuje i málo převýšený lomený oblouk (používá se jen na klenbách
lodí, ne u portálů a oken)
C. Klenby
Valená
buď prostá nebo členitá
klenebné pasy vystupující z líce zdiva a spočívají většinou na hlavicích
přípor pilířů

Křížová
diagonální oblouk je půlkruhový
objevuje se i křížová klenba nad obdélníkem
mezi jednotlivými klenebnými poli jsou klenebné pasy

Kopule
klenba nad polygonem (zpravidla osmibokým)
přechod kopule na čtverec – kopule na pandantivech
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D. Zachycení bočních tlaků
- stažení patečních částí kleneb táhly (provizorní)
- stavění opěrným pilířů – u bočních lodí na terénu, u hlavní lodi na klenbách
lodí bočních
- použití lomeného oblouku – až později

E. Krovy a krytiny
- krytina původně přímo na klenbu – klenba nedostatečně chráněna
- proto stavěny krovy – původně krokvice opřené o klenbu, později i krovy
spočívající na obvodové zdi

Architektonický tvar
A. Ornament
- jen sporý a omezuje se jen na určité části staveb – většinou lemuje archivolty
- na portálech – meandry, kosočtverce, diamantování a podobné geometrické
tvary
- na sloupech často démonické figury, listoví hlavic silně stylizované

B. Sloup
- sloup bez entaze, oproti antice buď příliš štíhlý nebo stlačený
- obecně platné řády (jako v antice) nejsou, zůstává dělení na patku, dřík a
hlavici
- v ochozech a kryptách často každý sloup jiný
- hlavice – časté napodobeniny hlavice korintské nebo prostý geometrický tvar
- dřík – zdobený lomenými pásy, šupinami, někdy zcela netektonický –
šroubovitý nebo propletený
- patka – mnoho variant – např. patka jako obrácená krychlová hlavice a
patka antikizující
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C. Pilíř

používají se stále častěji a nahrazují sloupy mezi boční a hlavní lodí
čtvercové jádro často obohaceno příporami (jedna po každé straně) nebo
pásy podobnými pilastrům
- nad příporami jsou hlavice a potom teprve dosedají klenebné pasy – nosná
soustava se tak stává členitější
D. Členění vnějších zdí
- Francie – svisle členěna tříčtvrtěsloupy (velmi štíhlými) s hlavicemi, římsa
podepřena řadou konzol (členění blízké antice
-

-

Německo, Itálie, České země – plocha zdi členěna svislými pásy (lisénami),
plynule přecházejícími v obloučkový vlys, nad vlysem je zubořez a nahoře je
římsa

E. Portál
- u slabého zdiva je prostý, lemovaný pruty a zdobený ornamenty
- u velmi silného zdiva má tvar trychtýře – opticky větší a nápadnější, ve svislé
části ostění jsou sloupky a plastiky, v oblouku pruty a oblouny – mezi
překladem a obloukem je tympanon – reliéf

F.

Okna
- sešikmené, ukončeno obloukem
- často sdružená okna – do dvojic, trojic, mezi jednotlivými oblouky často
sloupky s hlavicí
- není prosklené – umisťuje se až nahoře (kvůli zamezení průvanu)
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FRANCIE

Architektura

Hlavním problémem zůstává zaklenutí hlavní lodi za současného bazilikálního
převýšení a osvětlení – podle způsobu zaklenutí a jiných výtvarných znaků rozlišujeme
jednotlivé architektonické školy.
Bazilikální typ
- nepoužívá se v oblastech Aquitanie a Perigord
- trojlodní, hlavní loď dvojnásob široká než lodě boční
- vázaný systém – jednomu poli lodě hlavní připadají dvě pole lodě boční
- jednotlivá pole buď čtverce nebo čtverci blízká
- příčná loď (transept) mívá rozměr tří polí, ty krajní jsou ukončeny apsidou
- pole společné hlavní i příčné lodi se nazývá křížení lodí – je vysoký a ústí
v nejvyšší věž románského chrámu
- na východ od transeptu je čtvercové pole ukončené apsidou – splývá s ní
v jeden prostor – chór neboli presbytář
- kolem chóru obíhá chórový ochoz (o šířce boční lodi), z něj je přístup do
připojeného věnce kaplí podkovovitého tvaru
- mezi chórem a ochozem je sloupová arkáda, spojující opticky oba prostory
- někdy se vyskytují dvě příčné lodi (obě na východě), v tomto případě se
trojlodí mění v pětilodí, zároveň se množí počet apsid na koncích příčných
lodí
- nad křížením lodí je nejvyšší věž, další věže jsou při západním vstupu, dále
pak tenké válcové věže na čelech nebo v koutech příčných lodí

Přehled staveb
A) Burgund

Bohatá oblast (království burgundské), s bohatými kláštery a opaty – honosné
chrámy. Způsob řešení zaklenutí je již předzvěstí gotiky – zachycení bočních
tlaků od klenby hlavní lodi řešili
- přistavěním opěrných pilířů nebo zdí (stály na klenbách bočních lodí)
- zmenšením bočních tlaků užitím lomeného oblouku v klenbě
- klenba hlavní lodi je valená s vyztužujícími klenebnými pasy, boční lodi jsou
zaklenuty klenbou křížovou
- v místě pultové střechy boční lodi je v každém travé trojitá slepá arkáda –
předchůdce triforia
- jedno travé je tedy dáno arkádou – triforiem – oknem
klášter v Cluny
- 1089 – 1131 n. l.
- rozšiřoval se postupně, areál kláštera byl opevněn, vstupovalo se
triumfálním obloukem
- bazilika postupně i pětilodní, na východní straně i ochoz s věncem kaplí
- přiléhá k ní křížová chodba s Rajskou zahradou
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kostel sv. Martina v Tours
- zřetelná inspirace bazilikou v Cluny

kostel v Paray-le-Monial
- 1109 n.l.
- kopie kostela v Cluny, použití lomeného oblouku v arkádách hlavní lodi

kostel Saint Lazare v Autunu
- antikizující členění pomocí pilastrů

řád Cisterciáků
- reformovaní benediktýni (asketická řehole) vykonávali fyzickou práci,
stavěli kláštery v opuštěné krajině
- řád omezuje i architekturu staveb – je přesně řečeno, co se stavět nemá
- kostely nezdobené, bez věže, uvnitř jen kříž se sochou Krista

B) Provence

Oblast pod vlivem antiky – velké množství antických památek. Staví se tu malé
jedno až trojlodní kostely, krytina je položena přímo na rubu kleneb
Na západním průčelí je trojúhelníkový štít a sochařská výzdoba v antikizujících
nikách.
kostel Saint Trophime v Arles
- bazilikální chrám, valeně klenutý, bez ochozu

kostel Saint Gilles du Gart
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C) Auvergne

hlavní loď je již zaklenuta valenou klenbou s vyztužujícími klenebnými pasy
boční tlaky jsou zachyceny opřením do kleneb bočních lodí
z toho vyplývá ztráta bazilikálního osvětlení, které je nahrazeno okny
v bočních lodí – musí být dostatečně vysoká a spíše úzká
- lodě se velikostí přibližují a mají tendenci splynout v jeden prostor
- klenba vedlejší lodi je křížová a nad ní je empora zaklenutá polovalenou
klenbou
- horizontální členění jednoho travé je arkáda – empora
kostel Saint Sernin v Toulouse
- 1080 – 1150 n.l.
- mohutná stupňovitá věž nad křížením lodí
- empory na výšku vedlejší lodi
-

kostel Notre-Dame-du-Port v Clermmont Ferrand
- arkády do půlkruhu vedoucí do ochozu s věncem kaplí

D) Perigord
Tvoří jakousi odnož byzantské architektury – čtvercové pole jsou zaklenuty
kopulemi na pandantivech.
půdorys křížový – pětikopulový, čistě byzantský
půdorys podélný – 3-4 pole v přímé řadě
Pilíře (příliš mohutné) jsou často ještě „vybrány“ – tvoří čtveřici pilířů tenčích
vzájemně oblouky spojených.
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kostel Saint Front v Perigueux
- bez krovu, zaklenuta kupolemi na pandantivech
kamenných kvádrů
- bez vnitřní výzdoby, čistý geometrický tvar

z opracovaných

katedrála Saint Pierre v Angouléme

E) Aquitanie

typ chrámu jako v Auvergne, jen nad boční lodí není empora – horizontální
členění travé tvoří v podstatě jen vysokých arkád
- všechny tři lodě kryje jeden společný krov
- půdorys chrámů mívá ochoz, oblouk kleneb již někdy lomený
kostel Notre Dame la Grande v Poitiers
- 1145 n.l.
- hlavní i boční lodě skoro stejně vysoké
-

F) Kalicie

- oblast ve Španělsku, ovlivněna Francií
kostel Santiago de Compostela
- v něm umístěny ostatky sv. Jakuba (svaté poutě z celé Evropy)
- trojlodní bazilika s trojlodní příčnou lodí a ochozem s věncem kaplí

G) Normandie
- zaostalejší škola, chrám je zpravidla trojlodní bazilika základního typu
- hlavní loď není klenutá – otevřený krov
- boční loď někdy opatřena emporou
- klenuta byla maximálně boční loď a empora – menší rozpon
- členění jednoho travé tvoří arkády – empora - okno
kostel Saint Etienne v Caen
- dvouvěžové průčelí
- později zaklenut křížovými klenbami na mohutných pasech (šestidílná
křížová klenba)
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kostel Saint Trinité v Caen
- 1093 – 1133 n.l.
- empora je před okny – tvoří zárodek triforia

katedrála v Durhamu
- hlavní loď již zaklenuta křížovými žebrovými klenbami
- jednotlivá pole klenby nejsou oddělena pasy

královský hrad Tower
- kaple s mohutnými zdmi

NĚMECKO

opatský kostel v Maria Laach
- 1093 – 1156 n.l.
- vychází z otonských kostelů – stejné složení
- zcela zaklenutý

kostel sv. Petra ve Wormsu
- 1170 – 1230 n.l.
- navržen podle opatského kostela v Maria Laach
- má žebrové klenby, ale nemá dva chóry
- fasáda je členěna lezény a obloučkovým vlysem
- oproti ottonským kostelům je z exteriéru zdobnější
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A) PORÝNSKÁ ŠKOLA
- hodně spjatá se školou burgundskou
- rozdíl je v tom, že hlavní loď je zaklenuta křížovou klenbou
kostel p. Marie na Kapitolu
- čtvercový chór je rozšířen třemi velkými apsidami s ochozy – trojlistový chór,
na západní straně se napojuje trojlodí
- spojení centrálního a podélného prostoru

apoštolský kostel v Kolíně nad Rýnem
- před 1192 n.l.

katedrála v Mainz (Mohuč)
- 1080 – 1131 n.l.

B) HIRSAUSSKÁ ŠKOLA
- snaha o od ozdob oproštěné kostely – typ ottonských kostelů
- na západě ani východě není presbytář, jen apsida na východě
kostel sv. Benediktýna v Alpirsbachu
- plochostropý – dřevěný strop
- nezdobný, malá okna
- bez střídání podpor – pouze pilíře
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ITÁLIE

- pod vlivem antiky
Toskánská protorenesance
- jen ve Florencii a nejbližším okolím (později inspirovala Bruneleschiho)
kostel San Miniato al Monte ve Florencii
- do 1162 n.l.
- trojlodní bazilika s kryptou (v úrovni běžného podlaží), jednou apsidou
- v přízemí slepá arkádová galerie s antikizujícími sloupy
- dvoubarevná intarze (bílo-šedá)
- lodě naznačeny i v průčelí

baptisterium San Giovanni ve Florencii
- na osmibokém základě a kryté kopulí – vně stanová střecha na tamburu

Badia ve Fiezolle
- 1090 n.l.
- kostel – kopie fasády San Miniato

ČESKÉ ZEMĚ
Velká Morava

r. 863 n.l. byla byzantským císařem vyslána misie na Moravu – věrozvěsti
Konstantin a Metoděj (přinesli písmo a první literaturu)
- zachovaly se převážně sakrální stavby, civilní většinou srovnány se zemí
- sakrální stavby – kostely s půlkruhovými apsidami, s pravoúhlými kněžišti a
rotundy
- negativní půdorysy – jiné složení zásypu po vybrání základové zdi
bazilika v Mikulčicích
- trojlodní bazilika, napojena na nádvoří se sloupy
-
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chrámový okrsek ve Starém Městě u Uherského Hradiště
- tři kostely seskupeny u sebe

rotunda v Mikulčicích
- čtyřapsidová rotunda
- apsidy jsou vnořeny do mohutných zdí – zvnějšku tvar válce

hradiště v Mikulčicích
- vodní tvrz nad řekou Moravou – knížecí palác a obytná stavení tvořící uliční
síť
- opevněno sypanými valy a palisádami
hradiště ve Starém Městě
- v kopci, obtížně dostupné – opevněno lineárními valy
Čechy
Bořivoj (zemřel r. 899)
hradiště Levý Hradec
- na kopci u Prahy, blízko řeky
- opevněno výhodnou polohou – hradební okruh kolem dokola – hliněné
valy s palisádami, rošty a lícovou kamennou zdí
hradiště Praha
- na místě katedrály
- kultovní místo knížat – knížecí stolec
- opevněno hradbami
- postaveny kostely – důležité církevní místo
- snažil se o vybudování hradní struktury pro lepší ovládání knížectví
- hradiště Budeč, Boleslav, Tetín, Mělník
rotunda sv. Bořivoje
- v rámci hradiště Levý Hradec
Spytihněv (vládl v letech 895 – 905 n.l.)
kostel p. Marie
- založený už Bořivojem
- půdorys je tvořen podélnou lodí a půlkruhovou apsidou (zvnějšku
polygonální
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Vratislav (vládl v letech 905 – 921)
kostel sv. Jiří
- zpočátku téměř čtvercový – hlavní loď hodně široká, boční lodě spíše jako
chodby
- otevřený krov hlavní lodi
- později expanze na západ
- na jih přistavěna kaple pro ostatky sv. Ludmily

Václav (zemřel v r. 935)
rotunda sv. Víta
- 926 – 930 n.l.
- čtyřapsidová rotunda – apsidy „vyčouhlé“, postupně přistavované
- mezi západní a severní apsidou pravděpodobně schodiště – dvoupatrový
arkádový ochoz
- po své smrti v ní byl pohřben i kníže Václav
- po umístění biskupství na Pražský hrad byla pravděpodobně přistavěna
západní věž

rotunda sv. Petra v Budči
- těsně před 900 n.l.
- později dostavěna věž (pol. 12. stol.) a sakristie (barokní)
- postavena v areálu hradiště – dobyto Přemyslovci a opevněno
Boleslav I. (vládl 935 – 972 n.l.)
- začal vojensky sjednocovat Čechy – budoval a obnovoval hradní systém
- přestal platit Sasům – několik válek, pak následovala expanze na východ –
Velká Morava a Slezsko, podkarpatská Rus
hradiště Olomouc
- zvětšil a opevníl
hradiště Boleslav
- založeno za Spytihněva, opevněno kamennými hradbami, uvnitř stál
knížecí dvorec a kostely
kostel sv. Kosmy a Damiána
hradiště Plzeň
rotunda sv. Petra
- postavena z lomového zdiva z oblasti – typická barva
- okna pouze miniaturní
- střecha kuželová z kamenných desek
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Boleslav II. (vládl 972 – 999 n.l.)
- založeno biskupství – první biskup Vojtěch
- r. 993 první mužský benediktýnský klášter – před přesunem na Břevnov
působili v Plzni – Doubravce – kostel sv. Jiří
kostel v Libici
- velký presbytář s „uskočenou apsidou“ a příčnou lodí
- pravděpodobně empora

kostel v Malini

Oldřich (vládl 1012 – 1034)
rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
- založena r. 1037 (přestavěna r. 1124 n.l.)
- původně polochostropá, v r. 1124 dostavěna kopule a výzdoba o rodu
Přemyslovců
kláštery v Davli a na Sázavě
Břetislav I. ( vládl 1034 – 1055)
- přesunul ostatky sv. Vojtěcha z Hvězdna do Prahy – uložil je do hrobky na
Břevnově
kostel sv. Václava na Boleslavi
- dochovala se krypta s válcovými sloupy

kostel sv. Vojtěcha v Břevnově
- stavěl sasky orientovaný architekt
- trojlodní bazilika, na západě věžové průčelí
- dochované zbytky sloupů
kostel sv. Václava na Proseku
- trojlodní bazilika – jednotlivé lodě stavěny v různých etapách
- jedna loď je prolomena gotickým oknem
Spytihněv II. ( vládl v letech 1055 – 1061 n.l.)
„Spytihněvova bazilika“
- pouze založena
- dvouchórová se dvěma příčnými loděmi a třemi kryptami
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Vratislav II. ( vládl 1061 – 1092)
- vyhnán bratrem z Hradu, přesunul své působiště a zájem na Vyšehrad
- r. 1086 získal nedědičný královský titul
Vyšehrad
- založen za vlády Boleslava II.
- za vlády Vratislava II. byl vybudován knížecí akropole s palácem a
kostelem, sídlo kapituly a kapitulní baziliku, a několik dalších staveb
převážně církevních
- kapitula měla samostatné opevnění – spojena mostem s knížecí akropolí

bazilika sv. Vavřince
- leží ve východní části parku, severní zeď je nyní částí děkanského domku
- trojlodní bazilika

rotunda sv. Martina
- poslední čtvrtina 11.stol.
- stála mimo opevněný areál
- na střeše je lucerna – válcovitá nástavba, zaklenutá půlkruhovitou kupolí a
prosvětlená sdruženými okny
- portál později přemístěn (po stavbě silnice by mířil do prázdna)
- fasáda zdobena obloučkovým vlysem

kostel sv. Petra a Pavla
- stavba otonského typu – na západě a východě apsida a chór, presbytáře
vyvýšeny

18

kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha
- stál na hradě
- trojlodní plochostropá otonská bazilika se dvěma chóry, pod chóry
umístěny krypty
- na západě příčná loď se dvěma věžemi, věž pravděpodobně i nad
křížením
- severní loď zasvěcena sv. Vojtěchu
- v jižní lodi je hrobka sv. Václava
- ve východním presbytáři je umístěno rameno sv. Víta
- západní presbytář je zasvěcen p. Marii
- stavba byla postupně ubourávána, když se stavěla katedrála

rotunda sv. Longina na Rybníčku
- za kostelem sv. Vojtěch na Novém městě
- původně zasvěcena sv. Vojtěchu
- byla součástí barokního kostela – ubourána stěna, a sloužila jako presbytář
- lucerna byla ubourána a postavena nová – barokní
- lucerna sloužila k osvětlení rotundy a visel v ní zvon

rotunda sv. Václava v Týnci nad Sázavou
- stavěna z lomového zdiva, bez lucerny, podle vzoru starších rotund
- počátkem 13. století byla dostavěna hranolovitá věž

- počátkem 12. století zesílil vliv sv. Václava – svatováclavský kult, Přemyslovci mezi sebou
válčí o moc – lid o ně ztrácí zájem
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Soběslav I. (vládl 1125 – 1140)
rotunda sv. Jiří na Řípu
- snaží se rotundu připodobnit podélným kostelům – přistavěna válcová věž
- kamenné desky, sloužící jako krytina byly pokládány přímo na klenbu

rotunda sv. Máří Magdalény na Přední kopanině
- na západě má přistavěnu hranolovitou věž

Pražský hrad
- Soběslav jej začíná přestavovat do kamene
- obrovský komplex na půdorysu rozlehlého hradiště
- začaly se stavět kamenné hradby – tl. minimálně 2 m, vysoké 7 až 9 m, po
obvodu lícované velké kamenné zdivo, jádro z lomového zdíva
- založen nový knížecí palác – přistavěn ke zdi – hradby prolomeny okny
- na východě přistavěn kostel Všech svatých,na západě
k němu přiléhala Jižní brána
- Bílá věž – ubourána, mezi 2. a 3. nádvořím – není vidět
- Černá věž – na východě areálu (dochována)
- Jižní věž – obestavěna Starým Palácem
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rotunda sv. Kříže
- na Starém městě
- rotunda starého typu s lucernou prolomenou podvojnými okny
- na východě apsida s fasádou zdobenou obloučkovým vlysem
- zapuštěna pod terénem díky pozdější navážce

Vladislav II. ( vládl 1140 – 1172, druhý český král známý jako Vladislav I.)
kostel sv. Jiří na Hradě
- zahájena rekonstrukce po obléhání a požáru Hradu do dnešní podoby
- architekt Wernerus ze Sás
- šířka jižní boční lodi zachována, severní loď rozšířena, obě lodi nově
zaklenuty
- v hlavní lodi nové arkády (střídá se sloup a pilíř), vyvýšený presbytář
s kryptou (trojlodní), zůstává plochostropá
- horizontální členění stěny – arkády,empora a okna
- dostavěna jižní věž – nutnost zesílit zdi kaple sv. Ludmily
- severní věž stojí nad křížovou chodbou přilehlého kláštera
- na západě byl pravděpodobně mohutný westwerk
- zdobena obloučkovým vlysem a lezény
- na věžích trojitá sdružená románská okna

Juditin kamenný most
- mírně vyosen na sever od Karlova mostu
- měl méně oblouků a byl nižší, ale dlouhý byl stejně (510 m)
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klášter premonstrátů na Strahově
- v současné době v podstatě barokní
- románský klášter – východní křídlo – kapitulní síň
- jižní křídlo – kuchyně a refektář
- západní křídlo – celárium

klášter premonstrátek v Doksanech
- poblíž Litoměřic, architekti pozváni biskupem Danielem
- v areálu stojí panský tribunový (emporový) kostel – jednolodní s rovným
stropem, na východě apsida, na západě tribuna (empora) pro vrchnost,
spojena mostem se sídlem feudála
kostel ve sv.Jakubu u Kutné Hory
- panský tribunový kostel
- průčelí se dvěma vrstvami lichých arkád se sochařskou výzdobou

kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích
kostel sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici

bazilika p. Marie v Tismicích – 1175 n.l.
- původně plochostropý chrám má na východní straně tři apsidy a na
západě dvě věže
- v arkádách střídání podpor (vliv Saska) a nemá transept (vliv Bavorska)

22

sídlo kapituly v Olomouci
- dochována křížová chodba kapituly přidružená ke kostelu sv. Václava
- stavitel Jindřich Zdík
- arkády francouzského typu
hrad v Chebu
- stavěl Fridrich Barbarossa (německý císař) na způsob říšských falcí
kaple sv. Erharda a Uršuly
- zvnějšku členěna pásy
- v horním patře křížové čtyřžebré klenby
- spodní patro románské, horní patro už gotické
- působení Johanitů na území Prahy od r. 1162 n.l. – komenda (opevněný klášter)
kostel p. Marie pod řetězem
- urbanizace spíše venkovského typu
- domy jako opevněná sídla
- podélné jednotrakty nebo věžovité domy
- v Praze např. z litého zdiva do bednění – zachované stopy po bednění
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GOTICKÁ ARCHITEKTURA
Historické podmínky

Tato doba se v podstatě shoduje s obdobím vrcholného feudalismu – veškerý
venkovský lid je v poddanství.
Boj mezi králem a šlechtou nadále pokračuje – zakládají se města, pro posílení
politické a hospodářské moci. Obyvatelé měst musí platit daně a poplatky vlastníkovi,ale jsou
osobně svobodní. Ve městech se vzmáhá řemeslná výroba a obchod, řemeslníci a
obchodníci jsou organizováni v ceších a gildách. Ty se pak stávají konkurencí klášterních
dílen, stejně jako univerzity, třebaže ještě stále slouží církvi.
Přesto v celém středověku byla kultura a vzdělanost součástí rozvětveného systému
teologického.

Architektura
Gotická architektura se postupně vyvíjela z pozdně románské architektury.
Stále převládá architektura chrámová, zejména katedrály. Dochází k podstatnému
vylehčení stavby – nosnou konstrukci tvoří soustava pilířů a kleneb – možnost prosvětlení
prostoru obrovskými okny barevně zasklenými.
U katedrál se prostupně prosazuje volba výrazně podélné dispozice a také značná
vertikalizace. Dalším důležitým znakem gotických stavitelů je to, že kámen nejprve opracovali
a pak jej osadili na určené místo, což kladlo značné nároky na znalost geometrie a
prostorovou představivost.
Navrhování a provádění staveb bylo v rukou městských řemeslníků sdružených do hutí.

Konstrukce

A. Postup stavby
- kámen se nejprve opracuje, pak osazuje
- výstavba katedrály
1. Pilíře
2. Patky kleneb provizorně zpevněné táhlem
3. Krov, pod jeho ochranou klenby a opěrný systém
B. Zdivo
- téměř vždy kámen, přesně opracovaný
- spojení kamenů hmoždinkami, v klenbách také pružnými olověnými vložkami
- u prostších staveb spojeny maltou
- cihly jsou materiálem druhořadým, pouze tam, kde je nedostatek kamene
- jak kámen tak cihly mohou být členěny na svislé dekorativní pásy - panely
C. Žebrová klenba
- užitím žeber se klenba – rozděluje na část nosnou a výplňovou, vylehčuje se a
soustřeďuje tlaky do několika bodů
- z toho důvodů půdorysy staveb pravoúhlé nebo polygonální
- stavěly se na skruži – nejprve žebra, pak výplň
- ve styku žeber se umísťuje svorník, v pozdní gotice i ryze ozdobný zavěšený
svorník
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D. Druhy kleneb
Křížová
- nejjednodušší, na pilířích hlavní lodi
- střídání sloupu a pilíře – sloupy patří ke klenbě dvojnásob hustých arkád
bočních lodí, pilíře ke klenbě hlavní lodi

Šestidílná
- křížová klenba s rozdvojenými bočními kápěmi – pro napojení lichých oblouků
a lepší rozdělení tlaků v boční zdi

Křížová nad obdélníkem
- náročnější, slouží ke sjednocení polí hlavní a boční lodi – jedno pole boční lodě
na jedno pole lodě hlavní
- vymizelo tak střídání podpor

Síťová
- slouží ke sjednocení prostoru hlavní lodi
- diagonální žebra neprobíhají až na protilehlou stranu, ale jsou zachyceny jiným
žebrem
- tím odpadají čelní žebra

-

Hvězdová
hvězdový vzorec žeber
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Kroužená
- technicky velmi náročná – žebra tvar křivek druhého stupně
- jde o dekorativní klenbu – některá žebra ztrácejí nosnou fci

Vějířová
- radiální uspořádání žeber, která stejnoměrně vybíhají ze sloupu nebo konzoly

Sklípková
- bezžeberní klenba
- zděna z cihel do hlubokých drobných kápí

Ostatní
- většinou ve skotské architektuře
- dřevěné klenby, bezžeberní klenba valená nad půlkruhem
E. Stropy
trámové stropy, levnější než klenba
F. Opěrný pilíř
- jeho umístění stejné jako v románské době – ve styku kleneb
- odlišují se odstupňováním, které odpovídá statickému namáhání
- jednotlivé stupně zešikmené – odtok srážkové vody
- někdy prolomen obloukem – příliš hluboký pilíř
- v nároží nejprve dva opěráky kolmo k sobě, později jeden diagonální
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G. Opěrný systém
- opěrné pilíře k vnějšímu obvodu boční lodi
- s pateční částí klenby spojen obloukem, horní část oblouku je rovná
- proti páčení opěrného pilíře obloukem je nutno přitížit pilíř shora – soustava
tvořená z těla, fiály - jehlancová a křížové kytky s poupětem
- tento systém mohl být různě obměňován – zdvojení oblouku, jeho prolomení
Architektonický tvar

A. Oblouk
-

většinou lomený, vyvozuje menší boční tlaky
občas i oblouk půlkruhový, stlačený nebo segmentový
oslí hřbet – pouze dekorativní, nosnou fci má skrytý oblouk pod nebo nad ním

B. Profilace
- jako by vybíráním hmoty
- v rané a vrcholné gotice se pruty stýkají, později protínají, rozvětvují apod.

C. Sloup
- jako nosný jen v rané gotice
D. Svazkový pilíř
- typický, vyvinul se z pilíře s příporami
- jeden sloupek na jedno žebro, každý sloupek má vlastní patku i hlavici
- v pozdní gotice odpadá hlavice a přípora přechází přímo ve sloupek
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E. Podpory síňových chrámů
- podpory kruhového nebo polygonálního půdorysu
- žebra klenby zabíhají přímo, odpadá hlavice, patka zůstává, ale je velice
prostá
F. Přípory
- průřez tříčtvrtěkruh

G. Konsoly
- pokud žebra spočívají na konzole – odpadají přípory
- jsou členěny jako hlavice

H. Římsy
- nejsou výrazné, někdy mají kamenný žlab a chrliče

I.

Okna
-

Vysoké okno chrámové
zabírá celou plochu mezi sousedními pilíři
velkou plochu nutno rozdělit kamennými pruty, do pásů pak olověná
mřížovina s barevným zasklením
v horní části okna pruty končí v kružbě

Růžicové okno chrámové
- v západní straně katedrály nad hlavním vstupem
- radiální uspořádání, později i pojetí plaméncové

Ostatní okna
- pravoúhlá – chrámové přístavby, světské stavby
- velká okna se vnitřně rozdělují na kříž, ke konci i okna trojdílná
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J.

Portály
- používá se lomený oblouk a figurální výzdoba

K. Triforium
- výška a jeho umístění závisí na výšce a umístění střechy nad boční lodí
- v pozdní gotice často prosvětlené – místo pultové střechy boční lodi je střecha
stanová

FRANCIE

kostel Saint Denis
- první gotická památka
- zdejší opat měl přesné požadavky na architekta – prosvětlený kostel – což si
vyžádalo nový stavební sloh
- veliká okna sloužící jako informační zdroj – zdobení vitrajemi
- ochoz s věncem kaplí
- pouze západní průčelí a ochoz s kaplemi je gotický, spodní část východního
průčelí je ještě románská, s gotickou věží – odlehčená velkými okny
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kostel sv. Martina v Tours
- průhledy mezi sloupy
katedrála v Sens
- vysvěcena v roce 1168
- trojlodní až pětilodní, stále vázaný systém
- v hlavní lodi šestidílná klenba – dva různé pilíře – tři a pět přípor – rozdílná
tloušťka pilířů
- v ochozu je jen jedna kaple – zasvěcená kaple panně Marii
katedrála v Senlis
- 1153 – 1391
- dispozice - vázaný systém, v hlavní lodi šestidílná klenba
- ochoz s věncem kaplí – spíše jen výklenky, s jednoduchou místy
trojdílnou křížovou klenbou
- výrazná příčná loď
- vnitřní prostor – tři vertikální zóny – arkády, empory, okna
- střídání mohutných přípor s lehkými trojdílnými příporamy na sloupech
- průčelí – průčelí nesouměrné – J věž je zastřešena do hrotu (vyšší)
- obě tělesa odlehčena okny – nosné pouze pilíře v nárožích
- objevují se rozety – tři a poměrně vysoko
katedrála Notre Dame v Noyonu
- 1150 - 1170
- kompletní katedrální závěr – ochoz s věncem kaplí
- trojlodní – šestidílná křížová klenba s vázaným travé, střídání pilířů
- transept je ukončen půlkruhově
- vertikální členění – arkády, empory, triforium, okna
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katedrála Notre Dame v Laonu
- 1160 – 1170, vysvěcena v roce 1220
- ubourán francouzský obloukový Z závěr, dostavěn anglický typ – pravoúhlý
- plánováno šest věží – realizovány tři
- výrazný transept s apsidami na jeho východní části
- šestidílné žebrové křížové klenby a vázaný systém, v arkádách stejné sloupy
s různým počtem přípor
- arkády, empory, triforium, okna
- Z průčelí – zóna portálu, zóna rozety (kompoziční a teologické důvody), zóna
arkád (galerie králů), zóna věží (nosné pilíře v nároží zakryty arkádami –
odlehčený dojem)

katedrála Notre Dame v Paříži
- presbytář (1163 – 1182), křížení (1198), západní průčelí – portály (1208), věže
(1245), západní závěr s kružbami (až 13. stol.)
- na všechny nosné sloupy tři přípory, i přesto vázaný systém a šestidílná klenba
(architekt jednoduše dvě žebra vynechal)
- první katedrála s výrazným vnějším opěrným systémem – dva opěrné systémy
nad sebou
- arkády, empory (jsou jen nízké), triforium není, okna (nemají fci osvětlovací, ale
sdělení návštěvníkům)
- Z průčelí – portály, galerie králů, zóna rozety, slepá galerie (pro vyvážení), zóna
věží (nosné jen pilíře,obrovitá okna)
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katedrála v Chartres
- 1194, vysvěcena 1260
- první klasická katedrála – průčelí polorománské – z pozůstatků původního
kostela, pouze věže nové gotické)
- průběžné travé – jedno pole hlavní lodi odpovídá jedno pole lodi boční,
čtyřdílná klenba
- použit trojlodní transept – přibližně uprostřed půdorysu, zakončen na obou
stranách stejným průčelím
- vynechána empora, u oken použita okenní kružba – spojení rozety a dvou
oken lomeným záklenkem
- opěrný systém – horní oblouk (vršek klenby), dolní oblouk (spodek klenby),
mohutný pilíř
- portály, tři okna se záklenkem, rozeta, galerie králů mezi věžemi

katedrála v Soinsons
- 1180 – 1190
- zasvěcena dvěma světcům
- použita čtyřdílná klenba – pouze jedna přípora přestupuje před sloupy

katedrála Saint Etienne v Bourgers
- 1172 – 1218
- stupňovitá pětilodní bazilika
- arkády hlavní lodi strašně vysoké – na úrovni kleneb bližších bočních lodí
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katedrála v Remeši
- Jean d‘Orbais (do 1210), Jean de Loup (do 1252), Gaucher de Rhemes (do
1260)
- lodě – zóna arkád hlavní lodě odpovídá oknům boční lodě, triforium
vysoké,ryze dekorativní charakter, pak zóna oken – dvě okna se záklenkem
s rozetou rozdělenou do šestilistu
- průčelí – zóna portálů (v tympanonech rozeta místo soch), zóna rozeta (s
gotickými kružbami), zóna galerie králů (sochy 4m vysoké), zóna věží
- opěrný systém – členěný ryze z estetických důvodů

katedrála Notre Dame v Amiens
- 1220 – 1265
- Robert de Luzarches (chór), Renaud a Thomas de Cormont (trojlodí)
- dispozice - západní část trojlodní, východní část pětilodní, výraznější transept,
kaple kolem chórového ochozu vyplňují prostor mezi opěrnými pilíři, osová
kaple vyčnívá
- průčelí – portály bohatě sochařsky zdobené, galerie králů umístěna pod
rozetou, okolí rozety sochařsky zdobené

Saint Chapelle v Paříži
- 1245 - 1248
- Pierre de Montereau
- na zakázku Ludvíka IX. pro trny z Kristovy koruny
- v suterénu nízký trojlodní prostor, v patře vysoký prostor jednolodní
- exteriér – opěrný systém „přimáčknutý“ k tělu kaple
- interiér – patro skoro celé prosklené, okna členěna vitrajemi
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katedrála v Beauvais
- 1247 – 1275 – presbytář katedrály
- 1286 – zřícení kleneb – pouze se opravily
- 14. století – zřícení věže transeptu
- arkády i okna velice vysoké
- poměr šířky a výšky 1 : 3,5 (maximum)

katedrála v Albi
- 1282 – 1330
- působí spíše jako stavba pevnostní – opěrný systém vsunutý dovnitř
- dva pláště – vnější kryje opěrný systém a prostor mezi plášti sloužil pro obránce

NĚMECKO

münster ve Štrasburku
- presbytář je románský (12. století), trojlodí (1250 – 1275), západní průčelí (1276 –
1280)
- obě věže původně hranaté, jedna později vytažena do špičky
- nad galerii králů dodatečně vestavěn jeden článek s okny

34

katedrála v Kolíně nad Rýnem
- pětilodní dispozice, průčelí výrazně vertikální – chybí galerie králů
- 1248 – mistr Gerard, do 1322 postaven chór mistrem Arnoldem, do r. 1350
postaveno trojlodí, ve 14. století se na stavbě podílela rodina Parléřů
- průčelí dostavěno až v 19. století podle původních plánů

dóm v Ulmu
-

1370 – 1380, původně trojlodní bazilika, později boční lodě předělány na
síňová dvoulodí – výsledkem je pětilodní katedrála
- průčelí jednověžové –148 m
kostel sv. Kříže ve Švábském Gmündu
- 1351 – 1410
- začal jej stavět Jindřich Parléř – ochoz kaplí vytváří sokl odlehčeného trojlodí
- trojlodí na katedrálním půdorysu – halové (všechny lodě stejně vysoké), klenby
pozdně gotické

ITÁLIE

klášter v De Fosanově
- do r. 1291
- gotika vychází z antických tradic
- pole čtvercová, křížová klenba převýšená, že působí skoro jako kopule
- jiný poměr hlavních a bočních lodí – jsou vyšší a vizuálně více propojené s lodí
hlavní
dóm v Sienně
- 1220 – 1259, 1264 – kupole nad křížením
- Giovani Pizano – západní průčelí
- průčelí nesouvisí s tektonikou lodi, obklad z mramoru a šedivého vápence,
sochařská výzdoba
- dispozice – arkády rozměrné, s plným obloukem, nad arkádami římsa, velká
plocha zdí (zdobeny freskami), hodně vysoko kruhové okno
- kampanily – „zvonice“, často jen přisazeny ke kostelu nebo dokonce
samostatně

dóm v Orvietu
- Arnoldo di Cambio
- rovný strop, klenby pouze v presbytáři
- průčelí je kopie dómu v Sienně – Lorenzo Maitani (po r. 1310)
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kostel sv. Kříže ve Florencii
- přelom 13. –14. století
- Arnoldo di Cambio
- volný krov, boční lodě jen o málo nižší než hlavní, s křížovými klenbami
- přípory nejsou – místo nich jen pásy členící zeď, okna jsou jen malá
- výchozí kostel pro renesanci
Florentský dóm
- 1296 – položen základní kámen
- Francesco Talenti – 1334, trojlistý závěr
- Bruneleschi – kupole, až později
- Giotto – po r. 1334, postavena zvonice – pilíře a okna, zdobena panelováním –
obklad kamenem – bílá, červená, černá
- trojlodní bazilika, bez empor a triforia, okna jsou kruhová
- arkády jsou široké a vysoké – dochází ke sjednocení prostoru, nad arkádami je
římsa, ploché přípory připomínají pilastry a pilíře působí jako sloupy

ČESKÉ ZEMĚ
1.

Přechodný sloh (1230 – 1250)

kapitulní síň kláštera v Oseku
- sloužila k setkávání
- na V od křížové chodby, umístěna kousek pod její úrovní
- stěžká gotická žebra dosedají na římsu sloupu, žebra masivní a plastická
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klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova
- do r. 1240
- stejně jako kapitulní síň výše, jen zdobení sloupu je jednodušší
kostel p. Marie
- katedrální typ portálu a rozeta nad vchodem, sochařská výzdoba
spíše románská
- trojlodní bazilika, vně prostá, v interiéru křížové klenby nad
obdélníkem, nad presbytářem šestidílná klenba

klášter sv. Anežky v Praze
- 1234, patrný vliv královské hutě
- křížová chodba téměř totožná s klášterem uvedeným výše, dokončena do
r.1245

kostel sv. Františka
- 1238 - 1245
- dvojlodní, zjednodušené kružby oken – bez dvojlistu
křížová chodba kláštera minoritů
- přisedá ke kostelu sv. Františka
- vzniká dvouklášter
- v této době se zakládají úplně nové hrady (2. pol. 40. let 12. století), část země
nepatřila králi, ale šlechtě – potřeba mocenských bodů – malé pevnosti s palácem a
věží
hrad Křivoklát
- 30. léta 13. století
- hlavní část postavena až v pozdní gotice – královský palác
hrad Loket
- dnešní stav až za Václava IV.
- z počátku gotiky u nás pouze obvodové zdivo a centrální věž
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- hrady si stavěla i šlechta
Jindřichův Hradec
- hradní kaple sv. Jiří
- později byl celý přestavěn

Český Šternberk
- hodně barokních úprav (zejména interiéry)
- na ostrohu, mohutná obranná věž

2.

Raná gotika (1250 – 1306)
Václav I.
-

první kolonizační vlna, zakládání měst
zřetelný velký spěch při stavbě – např. použití lomového kamene při stavbě

Přemysl Otakar II.
- vrcholí kolonizační vlna
- stát se zvětšuje – na jih až k Jaderskému moři
kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
- I. fáze – halové trojlodí ze 70. let 13. století
- žebra spadají na mohutné čtvercové pilíře, vybrané v nárožích
- není odhmotněn jako klasická gotická stavba, její tektonika je ale
dodržena
- má mohutné odstupňované opěráky
- II. fáze – presbytář od Petra Parléře
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kostel sv. Salvátora
- v klášteře sv. Anežky v Praze
- od roku 1261
- nalepený těsně vedle kostela sv. Františka, více vysunutý na východ
- výrazná čistota stylu, ale zřetelný vývoj – postup přípor se směrem dolů snižuje –
až dolů probíhá jen jedna
- z vnějšku masivní opěráky

zámecká kaple v Horšovském Týně
- biskupský hrad
- počtu žeber odpovídá počet sloupů tvořící pilíře

- hrady mají vždy arkádové nádvoří – v rámci možností pravidelné
- směrem k místu předpokládaného útoku se staví věž s břitem pro snazší obranu
hrad Zvíkov
- nepravidelné arkádové nádvoří (dáno terénem), po jedné straně skákavé
trojdílné klenby
- v přízemí jednoduché kružby, v prvním patře složitě členěné

-

hradní kaple
- pravoúhlý půdorys, trojlodí oratorium a dvě pole zaklenuté šestidílnou
klenbou
není trojdílné členění stěny – malá plocha
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kostel p. Marie v Písku
- vliv písecké královské huti

hrad v Písku
- pravidelný tvar nádvoří s arkádovými lodžiemi kolem paláce a zámecké kaple
- oblíbené sídlo Přemysla Otakara II.

hrad Strakonice
- spojen s komendou – opevněný klášter cisterciáků
- obranná věž s břitem
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klášter ve Vyšším Brodě
- 1258 – Vok z Rožmberka
- stavěn od 60. let 13. století
- šlo o klášter cisterciáků, postaven na „truc“ králi
- navzdory řádovým pravidlům měl věž

kostel
- síňové trojlodí (počátek 14. století)
- presbytář krátce po založení – už vertikalizován (klasická gotika),
východní kaple transeptu trojúhelníkové (80. léta 13. století)
kapitulní síň
- konec 13. století
- v přízemní zóně umístěna rozeta (proti zvyklostem gotiky), nap pilíř
dopadají čtyři žebra, ale sloupků je osm
- tvoří ji čtyři pole zaklenuté trojdílnými klenbami
křížová chodba
- postupně v průběhu 14. století
klášter ve Zlaté Koruně
- r. 1259, pro narušení hegemonie Rožmberků, blízko Českého Krumlova
- současný stav je až z období po vypálení kláštera Vítkovci

kaple Andělů strážných
- jediná dochovaná z doby před požárem
- součástí původního špitálu, dvoupatrová, kruhová okna bez výplně
klášterní kostel p. Marie
- jasná převaha vertikality – opěráky zvenčí přesahují římsu
- pilíře arkád – zvyšování počtu článku, ale ubývání hmoty
- rozeta je umístěna v boční stěně transeptu
kapitulní síň
- linearizace všech článků i sochařské výzdoby na hlavicích
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dominikánský kostel v Českých Budějovicích
- 1274
- opěráky převyšují římsu
- atektoničnost v interiéru – žebra přecházejí ve tři přípory, ty pak konzolou
v jednu příporu ukončenou také konzolou

Václav II.

kaple hradu Bezděz
- stavěna jako dvouplášťová – kvůli opevnění
- vnější okna jsou větší než vnitřní, mají i jinou kružbu, což slouží k rozptýlení světla
- počet přípor se směrem dolů snižuje
klášterní kostel cisterciáků v Sedlci
- konec 13. století
- přestavěn v barokní gotice – J. Santini
- nemá opěrný systém, má věnec kaplí a ochoz, transept je trojlodní
- v ochozu původně křížové a trojdílné klenby (na vnější straně je o dvě kaple
víc než na vnitřní – to je vyrovnáno trojdílnými klenbami)
- kostel zničen husity – zachovala se gotická obvodová stěna – arkády, prázdná
stěna, v presbytáři slepé arkády, okna

synagoga na Starém městě
- 90. léta 13. století
- „Staronová“, dvojlodní synagoga – pětidílná žebrová klenba (z ideových
důvodů – aby nevznikl kříž)
- polygonální pilíře nahoře prstenec konzol s listovým vzorem
- dochovány původní gotické štíty

hrad Bezděz
- z období vlády Přemysla Otakara II – nádvoří a okolí paláce
- z období vlády Václava – kaple a jediný palác
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České Budějovice
- založil je Přemysl Otakar II.
- čtvercové náměstí

- stejný půdorys má i Bydžov, Plzeň, Jevíčko

3.

Vrcholná (lucemburská) gotika (1310 – 1419)

klášterní kostel cisterciaček na Starém Brně
- trojlistý presbytář, jen jedna boční loď, výrazný transept

kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře
- presbytář postaven ve 30. letech 14. století
- trojlodí baziliky do konce 1. poloviny 14. století

kostel sv. Ducha v Hradci Králové
- hlavní loď je převýšená, ale nemá bazilikální osvětlení
- pro urychlení stavby použito náhražkového materiálu –cihly
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kostel sv. Bartoloměje v Plzni
- v plánu dvouvěžové západní průčelí
- trojlodní, zaklenut až v pozdní gotice

katedrála sv. Víta
- viz. samostatná kapitola „Pražský hrad“
presbytář sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
- 1360 – 1378, Petr Parléř
- kontrastuje s tmavým raně gotickým trojlodím, je vyšší
- vypadá jako zjednodušená katedrála sv. Víta
- mezi polygonálními kaplemi jsou trojúhelníkové výplně – zvnějšku působí jako
monolitický sokl
- presbytář ukončen středovým pilířem, ochoz kaplí zaklenut trojdílnými
klenbami
- triforium vynecháno – okno je protažené – v pásu, kde bývá triforium je plné,
okna mají parléřovské plaménkové kružby
- opěrný systém je jednoduchý, u osového pilíře jsou dva opěráky

sv. Barbora v Kutné Hoře
- pětilodní katedrála, založená Parléřovci
- použit osový pilíř (zvnějšku), sklenuli postranní lodě pětilodí
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Karlův most
- základní kámen v r. 1357
- hlavní osobou byl asi Petr Parléř, ten stavbu zadal mistru Otovi

-

Staroměstská mostecká věž – postavil ji Parléř, je bohatě sochařsky zdobena,
sloužila jako reprezentativní vstup – kontrast hmoty (obrovský otvor s lehkými
pilíři, na něm pravoúhlá hmota věže, průjezd zaklenut síťovými klenbami)

kostel Všech svatých
- shořel v r. 1541, dochovala se jen obvodová stěna
- postaven ve stylu Saint Chapelle v Paříži
- celý prosklený, zaklenut síťovou klenbou – milevská – použita v kostele sv. Jiljí
v Milevsku

sloupový sál u Starého královského paláce
- přisazen ke Starému královskému paláci
- nepravidelné křížové klenby, žebra končí v různých výškách

kaple sv. Václava a Stanislava v Kutné hoře
- Petr Parléř
- obdélník přecházející v polygon – diagonálně natočená okénka
kostel sv. Jiljí v Nymburce
- po r. 1380, účast svatovítské huti
- původně dvě věže (jedna snížena)
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kostel sv. Prokopa u Benediktýnů na Sázavě
- nedokončené trojlodí

kostel p. Marie před Týnem
- 1380 - 1419
- basilika s trojapsidiálním závěrem
- klenby arrasovské, kružby parléřovské

hrad Karlštejn
- 1348 - 1355
- použit donžonový typ hradu – donžonové věže
- stavěn jako trezor na římské korunovační klenoty – Velká věž, současně jako
sídlo Karlovo – císařský palác
- objekty stavěny ve spirále, která vrcholí velkou věží – purkrabství, palác,
kostelní věž, velká věž
- u Velké věže přistavěno schodiště
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Pozdní lucemburská gotika

od 3. čtvrtiny 14. století
síňové dvou až trojlodní kostely, stěny nabíleny,v prostorách mezi loděmi jen
subtilní sloupy, do kterých zabíhají žebra
kostel sv. Jiljí u Augistiniánů v Třeboni
- 1367 – 1380
- použity skákavé klenby – u zúžení k triumfálnímu oblouku u presbytáře a na
druhé straně pro souměrnost
- u sloupů antikizující hlavice
- kápě kleneb i zdi bíle natřeny – velice světlý prostor
-

kostel sv. Víta v Soběslavi
- po r. 1375
- velice tenké sloupy
- skákavé klenby na obou stranách

kostel sv. Jakuba ve Vetlé
- na Mělnicku
- čtvercová centrální kompozice sklenutá na střední pilířek

kostel p. Marie na Trávníčku
- stejný jako ve Vetlé, ale tady klenby spadly, znovu zaklenut až v pozdní době
husitské
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kostel sv. Jiljí v Milevsku
- kolem r. 1400
- stavěl mistr Staněk a jeho syn Jan
- síťová klenba jako u kostela Všech Svatých

kostel sv. Víta v Českém Krumlově
- od r. 1407 – síťová klenba v trojlodí, 1437 dokončen
- v presbytáři a chóru použita síťová („milevská“) klenba

4.

Pozdní gotika (1450 – poč. 16. století)

- kultura ovlivněna husitskými válkami – vývoj nepřerušen jen v oblastech, kam husité
nezasáhli
- po polovině 15. století se dostavovalo t, co bylo započato před válkou
- v období 3. čtvrtiny 15. století – stavělo se ve vyšší formě než parléřovské, ale se stejnými
prvky
- stavěly se trojlodní kostely halového typu, zaklenuté síťovými klenbami
kostel Nanebevzetí p. Marie v Trhových Svinech
- od r. 1485
- použito halové trojlodí s podunajskou síťovou klenbou, chór je zaklenut
milevskou klenbou

kostel sv. Jakuba v Prachaticích
- síťová klenba tvořící prolínající se hvězdy
- mohutné pilíře vytvářejí těžkopádný dojem
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kostel sv. Bartoloměje v Plzni
- 30. léta 14. století – založení trojlodí
- 1360 – presbytář
- 1476 – zaklenutí trojlodí

kostel sv. Mikuláše ve Znojmě
- 1475 – 1500 – překlenování – parléřovské podunajské klenby
KRÁLOVSKÁ STAVEBNÍ HUŤ
- za vlády Ladislava Jagellonského
- Hanz Špýz – přivezl umělce z Frankfurtu, kameníky, sochaře, malíře
- pracoval na Křivoklátě a Pražské hradě
hrad Křivoklát
- konec 15. století
- rytířský sál -jednolodní sál zaklenutý síťovou klenbou
- kaple sv. Marie – od r. 1499
- klenba vychází z parléřovských vzorů, ale přípory jsou překryty
baldachýny a konzolami se sochařskou výzdobou
- za oltářem je dřevěný visutý svorník

královská oratoř
- přemostění mezi královským palácem a katedrálou
- zdoben větvovým dekorem – stejně tvořeno i zábradlí
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královská „ložnice“
- audienční síň
- složitější síťový vzorec parléřovského typu
- na křížení žeber je motiv zkroucených listů
Prašná brána
- 1474 – počátek stavby, mistr Václav ze Žlutic
- 1478 – Matěj Rejsek
- vzorem Staroměstská mostecká věž
- velké okno, motiv oslího hřbetu
- sochy dodány až v 19. století

presbytář sv. Barbory v Kutné hoře
- v r. 1489 se sem přesunuje Matěj Rejsek
- ochoz zaklenut mistrem Hanušem
- presbytář jako v katedrále – síťová klenba, triforium se sloupky, obrovská okna
BENEDYKT RÝT
opevnění do Jeleního příkopu
- dochovány všechny
Vladislavský sál
- 1473 - 1501
- kroužená klenba – velké síly (zesílil stěny už od základů)
- žebra ve tvaru křivek 3. řádu, nosná jen do dvou
třetin, pak je klenba samonosná, žebra jen
dekorativní
- okna a portály už jsou renesanční
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Ludvíkovo křídlo
- mezi lety 1501 – 1509, už je ryze renesanční
- klenby jsou ještě pozdně gotické, ve 3. patře je trámový strop

katedrála sv. Barbory v Kutné hoře
- od roku 1512
- nad síťovými klenbami bočních lodí vytvořil empory (hluboké) a nad
nimi zaklenul trojlodní halu s krouženými klenbami
VENDEL ROZKOPF
radní síň na táborské radnici
- 1515 - 1516
- hala zaklenuta síťovou klenbou

kostel Nanebevzetí p. Marie v Mostě
- také trojlodní hala
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kostel sv. Mikuláše v Lounech
- stavěl ho mistr Pavel z Pardubic, Benedyktův žák
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RENESANČNÍ ARCHITEKTURAs
ITÁLIE

Historické podmínky

Itálie je po celé 15. a 16. století roztříštěna na řadu států, ale roste její význam díky
obchodu a výroby. Nejdůležitější změnou výroby je změna řemeslné výroby na výrobu
manufakturní – dělba práce, na jednom výrobku se podílí více řemeslníků. Dochází
k postupnému rozkladu feudalismu.
Odlišné hospodářské a životní podmínky daly vzniknout odlišnému smýšlení –
humanismus. Hledá se inspirace v antice a její kultuře, prohlubuje se zájem o vědy na úkor
církve.

Architektura

Renesanční architektura vznikla v Itálie kolem r. 1420 – takměř o sto let dříve než se
prosadila v jiných zemích.
1. Raná renesance - 1420 – 1480
- ráz architektury je lehký, vzdušný a přívětivý
- F. Brunelleschi
2. Vrcholná renesance – 1480 – 1520
- ráz architektury je vážnější, přesto vyrovnaný a vytříbený
- L. B. Alberti, Bramante, Raffael
3. Pozdní renesance (manýrismus) - 1520 – 1600
- dvojí směr: racionální – inspirací pro klasicismus (A. Palladio, S. Serlio)
emocionální – inspirací pro baroko (Michelangelo, G.B.Vignola)

Konstrukce

A. Stavební postup
- nejprve se postaví hrubá stavba, ta se později obkládá
B. Zeď
Zdivo
- bývá cihelné, kámen je vždy jen obklad
Obklad
- v rané renesanci bosovaný – hrubě otesaný – rustika
- později jemnější úpravy – fasety – jednotlivé strany jehlancového povrchu
zrcadla – rovná plocha komolého jehlanu

C. Stropy
-

většinou trámové
kasetování – krátčaty mezi trámy, dodatečně zdoben malbou a
profilacemi
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D. Klenby

Křížová

Valená
- bývá i dřevěná – zavěšená na krovu, boční tlaky zachyceny železnými
táhly
- zděná prostá – boční tlaky zachyceny opěrnými zdmi
- líc je buď hladký nebo kazetový zdobený malbami nebo štukaturou
-

bez žeber, méně častá v rané a vrcholné renesanci, teprve později se
objevuje více

Klášterní
- užívá se častěji, uzavírá prostor výrazněji než klenba křížová
Necková a zrcadlová
- necková – klášterní klenba nad obdélníkem
- zrcadlová – necková klenba s hřebenem srovnaným do plochy
- pro lepší prosvětlení často prolamovány ve spodní části lunetami ve tvaru
dutého kužele, jehož osa směrem dovnitř stoupá
Mušlová
-

kopule členěná na 12 mušlových dílů, navenek se neprojevuje
použití v raných chrámových prostorech

Kopule

- půlkruhový nebo mírně převýšený profil
- vně se neuplatňuje, je obklopena tamburem a nízkou stanovou střechou
Zvláštní kopule
- kopule florentského dómu a svatopetrského chrámu
- uplatňují se plně navenek, provedeny z cihel
- pro odlehčení provedeny dvouplášťově, oba pláště vzájemně propojeny a
vyztuženy,
- florentská provedena bez skruže (technicky náročnější), svatopetrská je na
skruži (i když je mladší)
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Architektonický tvar

A. Ornament
-

raný je lehký a hravý – převládá arabeska – rostlinný motiv
girlandy – rostlinné závěsy
grotesky – inspirovány v době pozdně římské – Nerův „Zlatý dům“
kartuše – z Francie, štít, který se na krajích svíjí
mušle – po celou dobu renesance
raná dekorace je plochá, vrcholná je plastičtější, pozdní je plně plastická

B. Architektonické řády
- v rané době takřka výlučně řád korintský
- později se říší i řád iónský a obměny řádu dorského
- na severu Itálie v 15. století přetrvávají formy gotického sloupu
- v pozdní renesanci časté přepásání pilastrů a sloupů

C. Arkády
-

v rané téměř vždy jemná arkáda sloupová
ve vrcholné se začala častěji používat i pilířová arkáda
v pozdní renesanci i oblouky na dvojici sloupů
oblouk arkády téměř vždy půlkruhový
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D. Okno
-

-

v rané renesanci zdvojené okno obepnuté společným obloukem
ve vrcholné renesanci se objevily okna jednoduchá ukončená obloukem,
ale s pravoúhlým vnějším obrysem a medailony ve cviklech, okna vsazená
do edikuly atd.
objevují se i okna antického typu – s římsou na konsolách

E. Portál

- raný jen prostý – rámován do půlkruhového oblouku
- později i portál rustikový, nebo ve formě edikuly
F. Lavicový sokl
- objevuje se u paláců
- v rané a vrcholné době často členěný, v pozdní jeho profilace splývá
v jeden obrys
G. Hlavní římsa
- v rané době ji vytváří přesahující části krokví málo svažitých střech
- později převládá římsa kamenná, bývá přísně členěna na architráv, vlys a
římsu
- vlys zdoben konzolami, girlandami nebo figurálními motivy
- bývá zpravidla hodně vyložená
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H. Atika
I.

-

v pozdní renesanci se klade nad málo výraznou římsu - balustrová

-

v renesanci prakticky jen na vstupních chrámových průčelích
středem štítu je velké pole, nad ním trojúhelníkový fronton, po stranách jsou
voluty kryjící pultové střechy bočních lodí

Štít

Přehled staveb

Filippo Brunelleschi
San Lorenzo
- 1419 - 1428, ve Florencii
- založen jako bazilika
- hlavní loď je plochostropá a sloupovými arkádami propojená s bočními
loděmi zaklenutými plackami – každému poli odpovídá pravoúhlá nika na
obvodě valeně klenutá
- příčná loď je plochostropá, nad křížením lodí je mušlová kopule na
pandantivech
- chór je pravoúhlý
- stará sakristie s mušlovou klenbou na jihu, novou na severu dělal
dodatečně Michelangelo (1520 –1530)
- fasáda je cihelná, nečleněná

kupole Florentského chrámu Santa Maria del Fiore
- realizována menší než v šířce hlavní lodi
- dvouplášťová, mezi kupolemi pomocná žebra, hlavní žebra nárožní
- mohutná lucerna – plně antikizující články
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florentský nalezinec
- 1419 n. l.
- navenek otevřená arkádová lodžie, na konci plné oblouky
- přesahující střecha nahrazuje římsu, stavba na vysokém soklu

kaple Pazziů při Santa Croce
- 1430 – 1433, ve Florencii
- půdorys šířkově rozveden, vějířovitá kupole, boční pole zaklenuta valenou
klenbou
- směrem ven lodžie – sloupová, uprostřed arkáda
- zvnějšku viditelný tambur

kostel S. Spirito
-

palác Pitti
-

1436 – 1444, ve Florencii
sjednocení prostru a antické architektury
hlavní loď – kazetový rovný strop, arkády s plnějšími sloupy,půlkruhové
kaple – mezi nimi polosloupy
stěna je členěna nikami, je hmotná

před polovinou 15. století, Florencie
rustiková fasáda – obložena nepatrně opracovanými kameny, půlkruhové
zapuštěné niky
nemá ještě vertikální členění

58

Leon Baptista Alberti
1404 – 1472
humanista, právník, napsal řadu traktátů i o architektuře (podle vzoru Vitruvia)
palác Rucellai
- 1446 – 1451, Florencie
- vertikální řešení pomocí pilastrů
- arkády až od prvního patra, v přízemí nejsou kvůli opevnění budovy
- v prvním patře toskánské sloupy, pak kompozitní, pak korintské pilastry

s
tempietto Malatestiano (?)
- 1446, původně kostel sv. Františka, rekonstruován na mauzoleum
- hlavně postavit fasády, na hlavní fasádě motiv triumfálního oblouku, na
vedlejší fasádě hluboké niky s antikizujícími sarkofágy
Santa Maria Novella
- 1456 – 1470, Florencie
- původně gotický kostel, provedena nástavba a nové fasády
- opět motiv triumfálního oblouku, na dalším kladí umístěn štít s volutovými
křídly

San Sebastiano
San Andrea
-

1460, Mantova
centrála na čtvercovém půdorysu
průčelí jako antický chrám, kladí
monumentální schodiště

prolomeno

oknem,

v průčelí

v Mantově
podélný – hlavní prostor jednolodí (kazetová valená klenba) s postranními
kaplemi, arkády také kazetovány, prosvětlovací otvor ze západní průčelí
kupole byla realizována až v 18. století barokně
ve fasádě pokus o propojení dvou antických forem – triumfální oblouk a
průčelí antického chrámu, průčelí představeno jen před část obvodu
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palác Venezia - arkádové nádvoří
- pravidelné, nároží vytvořena přisedajícími pilíři – mohutnější než ostatní

palác Ducale
-

1467 – 1479, v Urbinu
nároží tvoří pilastr, ke kterému přisedá polosloup arkády – jednopohledové
náhradní řešení

Donato Bramante
nejprve v Urbinu, pak se přesouvá do Milána
presbytář Santa Maria Presso Santo Satiro (?)
- spolupráce s Leonardem da Vincim
- půdorys inspirován kaplí Pazziů
- tvořen iluzí prostoru provedenou ve štuku
Santa Maria delle Grazie (?)
- 1490, chór od r. 1492
- barevné dekorativní panelování
- tambur s arkádovým ochozem kolem dokola, tambur se projevuje i v
interiéru
klášter při kostele Santa Maria della Pace (?)
- půdorys racionální čtvercová síť
- v nároží v přízemí i v patře je profil pilíře přibližně stejný jako pilíře arkád
Santa Maria della Grazie (?)
- autorem F. G. Martini, v Kalanalis (?)
- základem je čtvercový půdorys, čtvercové apsidy, kupole
Santa Maria delle Carceri
- od 1485, Prato
- půlkruhová kupole na válcovém tamburu zastřešená kuželovým vrchlíkem
- panelována dvěma barvami vápence
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Madona di San Biagio
- 1518 – 1545, Montepulciano
- půdorysně čtverec, obdélníkové přístavky a půlkruhové apsidy
- na pandantivech válcový tambur a půlkruhová kupole, nesymetrická
zvonice

Madona della Consolazione
- vysvěcen 1528, Todi
- Colla di Capralora
- centrální čtverec, vysoká kupole na pandantivech
- nemá průčelí, vstupuje se jednou z apsid

tempietto S. Pietro in Montorio
- 1502 – 1505, Řím
- stojí na soklu, okolo sloupový ochoz s rovným kladím, zakončené
balustrádou, nad ním kupole

Belveder
-

1504, Vatikán
antikizující myšlenka
dvě etáže, první má průhled arkádami k vatikánskému paláci
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Kostel sv. Petra
-

1505 – pergamenový plán - základem řecký kříž, mnohakupolový chrám se
snižujícím se charakterem
druhá varianta pochází od Bramanteho, po něm stavbu převzal Rafaelo
Santini (začal předělávat na podélnou baziliku), po něm Peruzi, pak de
Sangallo ml.
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kaple Chigi při Santa Maria delle Cappollo (?)
- 1516, autorem je Rafael Santini
- drobná centrální stavba
- poprvé typy náhrobků – pyramidální z tmavého mramoru, přisazené ke
stěně (později tento typ v baroku)
palác Pandolfini
-

Florencie, R. Santini
plastická fasáda, okna s těžkými šambránami a štíty

Vila Madama v Římě
- 1517 – 1523, R. Santini
- manýristická, klenby s těžkými štukaturami a malbami – vizuální přetížení
palác Didoni Caparelli (?)
- do r. 1520, Řím
- rustikový přízemek, pod okny slepé balustrády

ČESKÉ ZEMĚ

Historické podmínky

V roce 1526 byl zvolen Ferdinand Habsburský českým králem. Původně chtěl sídlit
v Praze, ale díky povstání v r.1547 zůstal ve Vídni. Problémem byl i fakt, že král byl, na rozdíl od
většiny českých zemí, katolík a jako takový i zastánce rekatolizace. Do Čech se také
postupně vraceli Němci vyhnaní v období husitských válek.
Šlechta také velice zbohatla – některé rody vytvářely jakési státy ve státě, pustila se
do podnikání a tím se dostala do konfliktu s městy – snažila se okleštit jejich pravomoci a
privilegia.
Do Čech postupně proniká humanismus, šíří se knihtisk a v Praze sídlí mnoho předních
umělců a vědců. Mnoho mladých šlechticů odjíždí za studiem do Itálie a získávají tak
poznatky o renesanci přímo od zdroje.
Nositelem renesanční architektury na našem území se stává architektura světská – od
královských staveb až po stavby zemědělské. Staví u nás převážně italští kameníci a stavitelé.
1. Pronikání renesančních motivů – 1492 – cca 1530
- jen ojedinělé
2. Rané období – 1530 – 1550
- relativně jednotný charakter
- stále vliv gotiky
3. Střední období – 1550 – 1575
- převládají italské tvary přizpůsobené našim podmínkám
- šíření toskánských a dórských tvarů
4. Pozdní období
- šíření manýrismu
- vystřídání lehkých italských forem seversky chmurným rázem (Německo,
Nizozemí)
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Konstrukce
A.
B.
C.
-

D.
-

-

Zdivo

Stropy
Klenby

cihelné, jen exponované části ostění oken a portálů jsou kamenné
časté jsou trámové, u nákladnějších staveb kasetové

žebrová klenba až do 16.století v chrámových prostorách
typická je od r. 1550 valená nebo necková s lunetami
hřebínková – typická pro Čechy, vytažení hran lunet do hřebínku a jejich
použití k vytvoření obrazců po celé ploše klenby

Zastřešení
úzké domy - střecha kolmá k ulici – mezi nimi žlab pro odtok vody, čelní stěna
krovu zabedněna a zakryta zděným štítem, někdy vytaženým do atiky až na úroveň
hřebene
široké domy – řada krovů vedle sebe kolmo k ulici, nebo krov rovnoběžně
s ulicí, čelo tvoří buď řada štítů nebo je vytaženo do atiky
na podélné straně vikýře s malými štíty

Architektonický tvar

A. Pojetí omítnutých ploch
nahrazení finančně náročného kamenného obkladu
sgrafita – spodní omítka je bílá, horní barevná, rytím jsou do ní vytvářeny
vzorce – různé motivy – „psaníčka“, ornamenty

B. Architektonické řády
uceleněji jen v arkádových nádvořích zámků – různé formy – sloupové, pilířové
nebo i kombinace
v chudších stavbách převládá prostá arkáda – toskánské sloupy a oblouky
bez archivolty

64

C. Okna
až do pol. 16. století převládá prosté pravoúhlé gotické okno, později se šíří
pravoúhlý renesanční typ – doplněný šambránou a nadokenní římsou
často se tento typ okna objevuje i ve formě sdruženého okna

D. Portál
převládá typ edikuly, málokdy však čistý
hodně dlouho se projevuje vliv gotiky
často se objevuje i typ rustikový

E. Loubí
-

oblouky půlkruhové, podpory prosté čtyřboké, někdy i osmiboké
někdy i zastropeno trámovým stropem

F.
-

u nás častá římsa lunetová

Římsy

G. Atikové motivy
cimbuří, zdobné vlašské cimbuří, benátské půlkruhy, voluty
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H. Štíty
-

nejtypičtější představitel naší renesance
v raném období obloukový – dělený prostými pásy vodorovně i svisle
ve středním období volutový – dělený soustavou pilastrů a kladí
čučky – oživují obrys štítu, mají formu šišky, vázy, koule nebo např. urny

Přehled staveb
Ludvík Jagellonský,
Benedykt Rýt
okna Vladislavského sálu
- okna „edikulového“ typu – jakoby portál

vnější portál Jezdeckého schodiště
- konec 15. století
- jedná se o „dva portály v jednom“
Ludvíkovo křídlo
- dokončeno 1509
- kolmo na Starý královský palác
- v průčelí do zahrad renesanční okna – svislé pruty je člení na pravoúhlý
rastr

vstupní portál mezi kanceláři
- edikulový portál
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Ferdinand I.
královské zahrady
letohrádek královny Anny
- „Belveder“, postaven kolmo k ose zahrad, v přízemí je arkádová lodžie,
v patře členěná fasáda
- 1537 – Paolo della Stela – vystaven model
- stavitel, který stavěl do nástupu Wohlmuta je neznámý, je jisté, že de la
Stela dělal sochařskou výzdobu přízemí
- 1556 – Bonifác Wohlmut
- do konce roku 1563 bylo navrženo a provedeno patro a zastřešení v patře,
fasáda druhého patra členěna střídáním oken a nik – inspirace
Bramantovým Tenpietem
- zastřešení je ve tvaru „oslího hřbetu“ - inspirace bazilikou ve Vincenze

Bonifác Wohlmut
- zakončil věž katedrály sv. Víta arkádovou lodžií, současné zastřešení
cibulovou bání je z doby baroka, původní cibule byla nižší a jednodušší
varhanní kruchta v katedrále sv. Víta
- 1556
- původně vestavěná do presbytáře, dnes v křížení lodí
- arkádový typ – v přízemí jsou pilastry, v patře sloupy (manýristické prvky)
- manýrismus je patrný i v měřítku stavby – „zaplnila“ presbytář –
monumentální architektura
- balustráda později vyměněna za barokní
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Stará sněmovna
-

1559 – 1563
původní shořela v r. 1541 – celé město, následovala pomalá rekonstrukce
první architektonická soutěž v českých zemích – vybrán gotizující Rýtův
návrh – valená klenba se zaoblenými kouty – žebra pouze esteticky

Písařská tribuna
- po r. 1560 – arkády původně prázdné (vyzděny v 18. století), inspirovány
Paladiovskou architekturou

letohrádek Hvězda
- původní plán stavby ve tvaru šesticípé hvězdy pochází od syna císaře
Ferdinanda – pražského místodržícího Ferdinanda Tyrolského
- staviteli byli Giovanni Maria Alostali a Giovanni Luceze (?)
- pokoje byly umístěny v jednotlivých cípech, v jednom cípu bylo schodiště,
uprostřed dispozice je šestiúhelný sál
- obývána asi jen v letním období
- současné zastřešení je úplně jiné – původně mnohem vyšší, v baroku
dokonce měla i rozhlednu 40 m nad zemí
- vyzdobena štukaturami od Antonia Broka
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Velká míčovna
-

Wohlmut ji navrhl před svou smrti, dostavovali ji už jiní
užití vysokého řádu poprvé na sever od Alp

stavěny renesanční zámky – úplně nové nebo jako přestavba původního hradu
arkádové zámky
Kaceřov
- 1540 – 1543
- investor Krispek z Krisbachu, na stavbě zřetelný vliv Bonifáce Wohlmuta a
Paola de la Stely

Nelahozeves
-

-

do r. 1558 – Paolo de la Stela – jeden a půl křídla
1563 – 1565 – Bonifác Wohlmut dostavěl zbytek
tři křídla, jen jedno arkádové – přízemí pilířové arkády, v patře na každou
jednu přízemní dvě sloupové, ve třetím patře jen okna v rytmu arkád
druhého patra
zvenčí pevnostní charakter, v nárožích rizality
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Kostelec nad Černými lesy
- minimálně dvoupodlažní, spíše třípodlažní
- arkádové lodžie – přízemí pilířové, patro sloupové, druhé patro sloupové ve
dvojnásobném rytmu, jedno křídlo s plnou fasádou
- v nárožích rondely

Litomyšl
-

1558 – 1571 – Giovanni Fontana, Ulriche Aostale
zvnějšku plná průčelí členěná pouze sgrafity, završena lunetovou římsou
nádvoří – přízemí rustikové arkády, v patře toskánské sloupy, ve druhém
iónské sloupy
jedna vnitřní arkádová lodžie se projevuje i do vnější fasády

Moravský Krumlov
- 1560 – 1574
- dvě arkádová nádvoří – arkády maximálně odlehčeny – sloupové,
manýrismus
- zábradlí tvoří balustrády s kuželkami
Opočno
- 1560 – 1567
- není dostavěno čtvrté křídlo – je otevřen do zahrady
- trojpodlažní, ve třetím podlaží rovné překlady mezi sloupy a dvakrát
rychlejší rytmus členění
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Bučovice
-

Jacobo Strada
kombinace arkádového zámku a vily v italském stylu
císařský pokoj – zdoben štukaturou – propojení architektury, sochařství a
malířství, štukatury zlacené – Hans Monta

-

ryze manýristický, arkády na třech stranách trojkřídlého nádvoří – arkády
přistavěny ke stojícím křídlům
archivolty přepásány rustikou – velice těžksé x odlehčené sloupy

Velké Losiny

-

Moravská Třebová
- dodatečně připojené nádvoří
- vstupní věž tvoří tři triumfální oblouky nad sebou, přepásány rustikou,
polosloupy také horizontálně přepásány

přestavby zámků
letní Rudolfovy pokoje
- přistavěny na druhé nádvoří
Španělský sál a Rudolfova galerie
- u severního opevnění
postupně obestavována i hradební zeď mezi druhým a třetím nádvořím
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palác Rožmberků
- dvě nádvoří – jedno arkádové
- mohutná schodišťová věž

Pardubice
-

Český Krumlov
-

1491 – 1515 – pozdně gotické arkády – mistr Vilém
mistři Vojtěch a Jan – další přístavby
po r. 1560 – zámek prodán královskému úřadu – Ulriko Aostali – přilepoval
další a další stavby
výrazná schodišťová věž
napojen přes vodní příkop na vodní opevnění města, vybíhaní čtyři
bastiony

1506 – 1513 – předhradí
1574 – 1580 – Baltasare Madgi, pracoval pro Rožmberky a pány z Hradce,
na zámku dostavěl velkou věž
hrad na ostrohu nad řekou, obestavován novými nádvořími
další trakty přistavovány směrem k řece, na gotické fasády ilusivní malby
pro dojem renesance – belgičan de Blond
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Jindřichův Hradec
- 1440 – 1460, počátek 16. století, 1508 – 1580
- původně dva gotické paláce, postupné rozšiřování dispozice
- nově přistavěné paláce spojovány arkádami
- součástí je zámecká zahrada – palácový rondel
- 1586 – 1592 – velké arkády – architekt Melány
- 1590 – 1592 – malé arkády – architekt Kometa
- 1591 – 1596 – palácový rondel – architekt Baltasare Madgi
- Rondel – exteriér – v přízemí se střídají trojdílná okna a niky, tambur je
naznačen, je prolomen kruhovými okny, po obvodu má štítky
- interiér - podklad bílý, pilastry z šedého vápence, zlacená
štukatura, kupole v interiéru je bez tamburu

Telč
-

od r. 1553, 1556 – 1580 – stavitel Baltasare Madgi
původně tvrz, přestavován na městský palác
nemá arkádové nádvoří – jedna sloupová lodžie skrz palác
v interiéru polygonální zámecká kaple a veliké sály – ZLATÝ SÁL – tlusté zdi,
v nich hluboké niky, běžné „kazetové“ stropy barevně zdobené a zlacené

-

1579 – 1592 – Baltasare Madgi
původně ostrožní hrad – dvě křídla do tvaru L
přistavěno čtyřkřídlé nádvoří s věží

Bechyně
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zámek v Kratochvíli
- renesanční vila
- ve vstupním křídle hospodářské budovy a kostel, pak palác zdobený
iluzivními malbami, a dále zahrady

městská sídla
Lobkovický palác
- Schwanzenberský palác
- 1545, tři křídla lemují dvůr, uzavřený zídkou ze strany od náměstí

palác pánů z Hradce
- ve dvou fázích – kolem poloviny 16. století – levá část
- 1580 – 1590 – pravá část
- fasáda zdobena sgrafity, původně měl i arkádové nádvoří

palác Václava Edlmana z Olomouce
- plné balustrády zdobené sochami biblických výjevů
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radnice
stavěny na způsob paláců
Plzeň
- 1554 – 1558 – Giovanni de Stacio
- členění podle italských renesančních paláců – jen ve sgrafitech
Prachatice
- malá napodobenina
Malostranská radnice
- 1618 – 1619, Giovanni Mario Filippi
- manýrismus Michelangelovského typu – rozeklané štítky nad dvojokny
- původně byly štítky i nad římsou a věž v ose budovy
kostely
- v Čechách není ryze renesanční typ kostela
- propojení s gotikou – renesanční detaily
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BAROKNÍ ACHITEKTURA
ITÁLIE

Historické podmínky

V tomto období, v důsledku objevení Ameriky a rozvoje obchodu s tímto kontinentem,
se obchodní cesty přesunuly na západoevropské pobřeží.
Itálie ale zachovala jeden primát – středisko katolické církve. Katolická církev se však
v důsledku reformačního hnutí dostala do hospodářských potíží – ztrátou panství ve velké
části Evropy. Proto nastala snaha o návrat lidí k církvi a návratu náboženských prožitků.
Působí na citovou stránku lidí – prolínání života náboženským vzrušením a cítěním.
Využívá pro to poznatků a vymožeností renesančního období k vytváření iluzí, k vybičování
city a k vyvolání představ nábožensky zabarvených. Víra stojí nad rozumem – vyhlašuje se
neomylnost katolických dogmat. V člověku by měl svět náboženských vidin převládat na
světem reálných hodnot.

Architektura

Zejména chrámová architektura má být nástrojem církevního nátlaku. Renesanční
prvky zůstávají, ale jsou využívány pro odlišné cíle.
Barokní dynamismus – architektonické články i zdi jsou naplněny napětím, hmota se
prohýbá a vlní – symbolika vítězství ducha nad hmotou.
Barokní ilusionismus – malba a plastika přímo prorůstají s architekturou – vymazána
hranice mezi skutečností a iluzí.
1. Raný barok – 1600 – 1650
- střediskem papežský Řím, představiteli L. Bernini, F. Borromini
2. Vrcholný barok – 1650 – 1700
- středisko Turín, představitel G. Guarini
3. Pozdní barok – 1700 – 1750
- středisky Řím a Turín, představitel F. Juvara

Architektonický tvar

Barok se nesoustřeďuje na nové tvary, ale obměňuje dosavadní tvary a dává je do
nových vztahů.
A. Sloupy
- převažuje řád korintský
- dříky často točité
- užívají se zdvojené i ztrojené sloupy nebo pilastry
B. Okna
- oblouky oken půlkruhové, segmentové, někdy i stlačené
- frontony nad okny zalomené, roztržené, zprohýbané
- šambrány mívají ucha, konzoly bývají zalomené
- častěji je také užíváno malé oválné okno
C. Portály
- kladí je různě zprohýbané, pilíře postaveny na koso
D. Arkády
- pokud se ještě vyskytují, mívají oblouk stlačený
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Přehled staveb

Domenico Fontana pro papeže Sixta V. vypracoval urbanistický projekt pro
přestavbu Říma – poutní kostely spojeny širokými ulicemi, před nimi náměstí
náměstí del Popolo
- hlavním architektem Carlo Rainaldi (1611 – 1691)
- z náměstí vystupují ulice do tvaru trojzubce
- mezi ulicemi kostely
- S. Maria dei Miracoli

-

piazza Navona
-

S. Maria dei Monte Santo

architektem Francesco Boromini – autor náměstí i kostela
náměstí - šířkově rozšířený obdélník s oběma konci zaoblenými
kostel sv. Anežky – centrální stavba

- fontána čtyř řek – fontána s obeliskem a čtyřmi sochami (autor Bernini)
náměstí při S. Maria della Pace
- Pietro Berettini da Cortona
- kostel je představen před „stěnu“ náměstí půlkruhovým portikem
náměstí sv. Petra
- 1656 – 1667, L. Bernini
- dvě půlkruhové otevřené haly obemykající náměstí, s dórskými sloupy
- stejné haly toto oválné náměstí spojují s průčelím chrámu – haly se směrem
k chrámu rozbíhají – perspektivní klam- vypadají jako rovnoběžné
- tímto je dosaženo optického přiblížení chrámu, jeví se jako menší
kostel sv. Zuzany
- Carlo Maderna (1556 – 1629)
- jednolodí s postranními kaplemi
- zdůrazněna vertikální osa – zdvojením polosloupů a pilastrů
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kostel sv. Petra
-

Carlo Maderna – 1607 – 1615, stavěl trojlodí koncipované jako bazilika
po r. 1607 – stavěna fasáda – monumentální portikus (soutěž vyhrál
Maderna), pokračoval jeho žák Bernini – mimoto vytvořil i baldachýn nad
hrobem sv. Petra a oltář ve východní apsidě, upravil hlavní loď a průčelí –
doplnil severní věž – později snesena – členitá, vzdušně prolamovaná
- cílem architektů bylo sjednocení prostoru kostela – řecký kříž, vycházelo se
z centrály podle návrhu Michelangela
kostel sv. Lukáše a Martina
- 1635 – 1650
- Pietro Berettini da Cortona
- ramena řeckého kříže jsou zaoblena, což společně se sloupy po celém
obvodu sjednocuje prostor, sloupy zároveň vytvářejí plastické prvky –
někdy předsazeny, někdy zapuštěny
- završen kupolí na tamburu a čtyřech mohutných pilířích
- fasáda – dynamická konvex – konkávní fasáda vycházející z dispozice
(první na světě)
S. Andrea al Quirinale
- 1658 – 1670, Lorenzo Bernini
- centrální ve tvaru elipsy, v příčné ose dva pilíře, v podélné ose vstup a nika
s oltářem
- osvětlen okny umístěnými v tamburu, oltář osvětluje zdroj světla skrytý za
římsou
- s ulicí spojen zídkou cca 5 m vysokou, ve tvaru čtvrtkruhu

S. Maria di Campitelli
- 1656 – 1665, Carlo Rainaldi
- poutní kostel – šlo o zdůraznění zázračné sošky na oltáři
- půdorysně dvojitý řecký kříž – loď a presbytář
- v interiéru stejně jako na fasádě volné sloupy
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Francesco Boromini
San Carlo alle quattro fontane
- kostel a klášter
- rajský dvůr – čtverec se skosenými rohy, v patře ochoz se zdvojenými
sloupy, hlavice polygonální
- kostel – 1638, kupole bez tamburu s osmiúhelnou lucernou (dovnitř
prohnuté strany), je zdobena kazetováním – symbolická dekorace
- průčelí kostela dodatečně dostavěno (1665 –1682), konvex-konkávně
zvlněné – patrné zejména v římse, v ose oválné zrcadlo
- jen jedna kampanila – hodně otevřená

dům a oratoř Filipínů
- 1642, zvláštní organizace podobná klášteru – program návratu k ranému
křesťanství
- obdélník se skosenými rohy, stěny členěny pilastry vysokého řádu, v čelech
prostoru umístěny lodžie, ve stropě symbolicky naznačena žebra
- fasáda je celá konkávně prohnutá, členěna pilastry vysokého řádu,
ukončena zvláštním štítem – trojúhelník + nátočky

kostel p. Marie Sedmibolestné
- půdorysně obdélník, prostor kostela sjednocen jednotným sloupořadím
- motiv pulsování – vstup přes hlavní fasádu, pak doleva do kostela nebo
rovně do kláštera
- fasáda je cihelná neomítnutá – konkávně prohnutá, členěna pilastry,
zvláštní portál
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kostel S. Ivo della Sapienza
- půdorysně dva trojúhelníky – jeden má rohy zaoblené, druhý vybrané
- zastřešen kupolí – v interiéru členěna pásy se štukami, z exteriéru má i
tambur
- lucerna – osmiúhelník s dovnitř prohnutými stěnami, zakončena spirálou
- fasáda je propojena s arkádami univerzity

rekonstrukce San Giovanni in Laterano
- původně raně křesťanská bazilika – císař Konstantin, plochostropá, vedlejší
a hlavní loď propojena arkádou
- 1646 – zadán projekt, rychlé provedení – nutno vysvětit v r. 1650 – papežský
kostel
- zazděna každou druhou arkádu, zbývající navýšeny do výšky vedlejší lodě,
stěna členěna pilastry vysokého řádu
- pro zastropení plánována gotizující klenba, nakonec proveden renesanční
kazetový strop
- průčelní stěny měly zaoblené rohy

Guarino Guarini

- 1623 – 1683, stavěl po celém světě (Evropě ☺)
kaple S. Sindone
- dvojitý tambur, kupole na třech pandantivech složitě členěna prohnutými
žebry tvořícími komůrky
- interiér obložen tmavým mramorem
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kostel San Lorenzo
- osmiúhelník s dovnitř vzdutými stěnami, kupole na čtyřech pandantivech –
půdorysně osmicípá hvězda
- inspirace muslimskými vzory ze Španělska – zejména klenba

kostel Neposkvrněného početí p. Marie
- podélný kostel vzniklý spojením tří půdorysných tvarů
- pravděpodobně plánovány kupole

ČESKÉ ZEMĚ
Historické podmínky

V důsledku porážky na Bílé Hoře a následné konfiskaci majetku odbojných českých
pánů došlo k velkým majetkovým přesunům – pozemky rozděleny mezi katolickou šlechtu a
církev.
V důsledku třicetileté války poklesl počet obyvatel na třetinu – města z části vylidněná
a vypálená. Veškerá správa byla řízena z Vídně.
Po bitvě na Bílé Hoře nastalo období násilné rekatolizace a postupné germanizace
národa.
Hlavními investory jsou v této době církev a šlechta – král sídlil ve Vídni a města byla
zchudlá – hlavní stavební druhy kostel a klášter, palác a zámek.
Pobělohorský manýrismus – 1620 – 1700
- prolíná se s raným barokem, nejednotný
- staviteli Francesco Caratti, J. B. Mathey
a) Vrcholný dynamický barok
- 1700 – 1750, Dientzenhoferové, Santini
b) Barokní gotika
- kolem r. 1720, české specifikum
Pozdní barok
- 1750 –1780, K. I. Dientzenhofer
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Konstrukce

Zdivo
- z cihel, kamene nebo smíšené
- takřka vždy omítka, barevná
Střechy
- typická prejzová krytina, věže s měděnou krytinou
- na věžích většinou střechy cibulové nebo baňaté
- často se vyskytuje i klenby mansardová
Klenby
- dokonalé zvládnutí technické stránky věci, podřizovaly se zájmům
výtvarným
- u chrámů časté proniky kleneb
- boční tlaky kleneb zachytávány opěrnými zdmi, tvarovanými do
volutových křídel
Valená klenba – rytmizovaná klenebními pásy
Placka - v 18. století nahrazuje valenou klenbu
Pruská klenba - běžná v 18. století, vzniká posouváním jedné
křivky po druhé

Architektonický tvar
A.
B.
-

v podstatě stejné jako u italských staveb
Portál
silně dynamický, sloupy a pilíře často nahrazeny atlanty
na frontonech (zpravidla protržených) bývají putti, andělé nebo jiné figury
Okna
frontony nejrozmanitějších tvarů
na chrámech často kasulové okno – podle kněžského roucha, zcela
netektonické

Přehled staveb

Vlašská kaple
- oválná kaple v Klementinu, lehce mimo osu presbytáře sv. Salvátora
- později upravena – arkádový portikus, v interiéru barokní štukatura
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Matyášová brána
- připsána G. M. Filippimu, na pražském Hradě - první nádvoří
- po hlavní římsu ještě manýristická rustika, nad ní čtvercový nástavec
s volutovými křídly a trojúhelníkový štít

kostel Nejsvatější Trojice
- na Malé Straně, protestantský – Luteráni
- autorem opět Filippi
- jednoduchá loď zaklenutá valenou klenbou, s výklenky a pravoúhlým
presbytářem
- původně zamýšleno dvojvěžové západní průčelí – realizována jen jedna
- při pozdějších úpravách zachována jen loď, zazděn severní portál, členěný
pilastry iónského řádu

kostel Nanebevzetí p. Marie ve Staré Boleslavi
- 1612 – 1618, Filippi, první poutní kostel u nás
- jednolodní s hlubokými postranními výklenky (připomínají spíše kaple)
- zaklenut valenou klenbou, proraženou několika okny, v presbytáři
prosvětlovací vikýře v klenbě
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Valdštejnský palác

-

-

-

1620 – 1629, A. Spezza, N. Sebregondi, G. Pieroni
obrovitá stavba – nutno zbořit několik bloků domů a paláců, k parcele
přičleněno pár sadů a zahrad
i přes neomezené finanční prostředky museli dodržet uliční síť
hlavní průčelí – pouze okna se štítky (nad každým druhým vikýř), tři portály –
hlavní prorůstá až do druhého patra

rytířský sál – pilastry vysokého řádu, v čele krb s nadstavbou (skoro jako
oltář), použita táhla – místo původních stropů dvou pater Trčkovského
paláce, zastropen falešnou lunetovou klenbou
Salla terrena – G. Picroni, propojení paláce se zahradou, kontrast měřítka –
drobná okna a malé arkády x zdvojené toskánské sloupy a mohutné
arkády

palác Michnů
-

40. léta 17. století
zadní trakt Tyršova domu, pravděpodobně dílo neznámého Římana
původně měl být rizalit uprostřed dvou křídel – realizován jen rizalit a levé
křídlo
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kostel p. Marie Vítězné
- původně kostel Nejsvětější Trojice
- dostavěno průčelí (vlastníky Karmelitáni)
- zvláštností fasády je termální okno

Carlo Lurago

- 1638 – poprvé u nás
rekonstrukce kostela sv. Salvátora
- v areálu Klementina
- nad křížením lodí nutno postavit kopuli – zdivo málo únosné – dřevěná
- nad příčné lodi vestavěny empory – z původně trojlodního kostela se stala
emporová hala
- stavba nového západního průčelí – zdobeno sochami, představena lodžie
ve formě triumfálního oblouku – zachovány renesanční portály
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západní křídlo Klementina
- členěno pilastry vysokého řádu – znásobení – jeden vedle druhého,
přepásány, zdůrazněny barevně, mohutné štukové hlavice
- členění zdůrazněno i mohutnými vikýři

kostel sv. Ignáce
- 1665 – 1671
- jednolodní s postranními kaplemi a pravoúhlým presbytářem, nak kaplemi
bočních lodí jsou empory – součástí kladí hlavní lodi
- v interiéru použity umělé mramory – barevné zdůraznění zdvojených
pilastrů, zdobeny štukaturemi
- posléze k němu přistavována kolej (až do r. 1700)
- před průčelí maličko představený rizalit pro zdůraznění plochosti průčelí, je
zdobeno štukaturou
- portikus až po r. 1698 Bajerem, ten dostavěl i věž vedle presbytáře

kostely v Chomutově, Klatovech, Březnici
Svatá hora u Příbrami
- poutní místo dle italského způsobu (ale s českou adaptaci ☺)
- základem je vyvýšení svatyně uprostřed dvora, původně jednostranná
směrem k Pražské bráně
- kolem svatyně ambity s mnoha portály
- na stavbě se později podílel i P. I. Bajer
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Giovanni Domenico Orsi
- v r. 1679 v Praze, ovlivněn vídeňským barokem
jezuitská kolej v Kutné Hoře
- započata v r. 1667
- původně čtyřkřídlá dispozice – dokončeno jedno celé křídlo a část
bočních křídel
- plný sokl s rustikou a slepými arkádami, mohutné věže na nároží
s cibulovitými báněmi

profesní dům jezuitů na Malé Straně
- bydleli tam jen členové řádu Jezuitů
- na styl architektury přísné předpisy – fasády členěny pouze okny, jen jedna
pilastrová edikula
- na místě původního románského kostela sv. Václava – do křídla vestavěn
malý kostelík sv. Václava jako náhrada
- tři křídla kolem nádvoří
- dokončoval jej Francesco Lurago (synovec C. Luraga)
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Francesco Caratti
- 1615 – 1667
Černínský palác
- zadání v roce 1668
- zamýšlená nová dominanta Hradčan – dnes vypadá úplně jinak
- po první rekonstrukci tři vypouklé portály
- pak prodán státu – přepatrován na čtyři patra, zničena štukatura
- poté rekonstruován Pavlem Janákem pro potřeby ministerstva zahraničí
- za hlavní fasádou dva dvory, za trojlodním vestibulem schodišťový trakt
- zahradní průčelí – jakoby renesanční, dynamické jako raně barokní

Antonio Porta
zámek v Roudnici
-

1631 – 1702
1667 – 1684, pro Lobkowitze
uzavřená čtyřkřídlá dispozice
členění pomocí pilastrů vysokého řádu, slepých arkád
střední věž přechází ze čtverce na polygon
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zámek v Libochovicích
- 1683 – 1689
- vnější fasády inspirovány vídeňským barokem – členění „vpadlými“ poli –
dekorativní plastický prvek – odlišeny i barevně
- fasády vnitřního dvora členěny pilastry vysokého řádu, v přízemí arkádové
lodžie, v patře slepé, ale hodně plastické

Jean Baptiste Mathey
- 1630 - 1695
- Francouz, přišel do Prahy z Říma
arcibiskupský palác v Praze
- původní vzhled je znám jen z rytin – zbyl jen portál
- střední rizalit s pavilónovou nadstavbou

zámek v Tróji
-

-

1679 – 1691
zámek umístěný na vysokém soklu, otevřený půdorys – dva postranní rizality
a převýšený hranol hlavního sálu – náznak čestného dvora přístupného po
oválném schodišti
zahradní průčelí je důležitější než to vnější – pilastry vysokého řádu – užší a
mezi nimi větší vzdálenosti – sjednocují fasádu
hlavní sál zdobený jen freskami
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kostel sv. Františka u Křížovníků
- 1688, první kostel vrcholně barokního půdorysu u nás
- půdorysně dvojitý řecký kříž (varhany schovány po straně presbytáře)
- oválný tambur kupole sedí na těžké římse, veškeré tektonické části
zdůrazněny umělými mramory (červené)
- fasáda – hladné pilastry na rustikovém podkladu, pokračují až nad
zvýšenou atiku

Toskánský palác
- má dva rizality se střešními pavilóny propojenými vyvýšenou atikou, v hlavní
ose fasády je pilíř
- portál – typ římského palácového – zdvojené sloupy nesou balkon

P. I. Bajer
kostel sv. Cyrila a Metoděje
- jednoduchá jednolodní hala s valenou klenbou
- výrazný postraní rizalit a západní věžice

po požáru v r. 1689 zničeno Staré město – rekonstruovány kostely: kostel sv. Haštala, kostel sv.
Havla, kostel sv. Ducha
Jan Šimon Pánek
Kostel sv. Jakuba
- patří ke klášteru Minoritů
- původní gotický presbytář je mírně vychýlen proti lodi, do něj pak vestavěn
nový presbytář barokní – vychýlení bylo srovnáno, dvouplášťový presbytář
zaklenutý valenou klenbou
- architekt Alliprandi později vezdil nad boční lodě empory
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Giovanni Baptista Alliprandi
zámek v Liblicích u Mělníka
- hlavní sál na oválném půdoryse –prorůstá až do fasády – konvex –
konkávní fasáda

palác Františka Karla Přehořovského
- zahradní křídla původně o patro nižší
- dominantní střední oválný pilíř

komplex v Kuksu
- špitál, palác a kostel Nejsvětější Trojice
- kostel je centrála nad řeckým křížem

s

Loreta na Hradčanech
- Domenico Orsi – 1626 – 1631
- K. I. Dientzenhofer – 1720 – 1722
- uprostřed čtyřkřídlého nádvoří stojí „svatá chýše“, křídla tvoří jednopatrové
ambity (patra dodatečně stavěl Dientzenhofer) s kaplemi v koutech a
uprostřed
- střední kaple východního křídla později rozšířena na kostel Narození Páně,
nad středem západního křídla je věž se zvonkohrou
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letohrádek Amerika
- 1712 – 1720 – K. I. Dientzenhofer
- vila stojící uprostřed čestného dvora, k ulici symetricky uzavřeným dvěma
přízemními pavilónky
- zdobena sousošími Matyáše Brauna
- patrný nástup klasicismu

Guarino Guarini
kostel sv. Voršily
-

1699 – 1704, arch. Marco Antonio Canevalle
průčelí prolamované, dvouetážové, završené segmentovým štítem –
zdůrazňuje zvlnění fasády
okenní šambrány i nadokenní římsa obloukovitě zalomeny
interiér – obvodová stěna obíhá celý prostor, střední obdélné pole je
zaklenuto valenou klenbou se dvěma pasy, ostatní dvě klenby jsou české
placky

ČESKÁ PRONIKOVÁ SKUPINA
Kryštof Dientzenhofer
kostel sv. Josefa v Obořišti
- 1702 – 1711, podobný kostelu sv. Voršily, autorem je stavitel slohově blízký
K.I.Dientzenhoferovi – snad Thomas Haffenecker
- začali jej stavět paulíni – rozestavěli klášter, kostel chtěli stavět na
neorientovaném půdoryse
- dvojvěžové průčelí – zkosená nárožní věž, segmentový štít
- interiér – klenby tvoří úseky kulových povrchů – břity na proniku kleneb,
střední klenba je pruská, stejně jako na schodištích
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zámecký kostel Zjevení Páně ve Smiřicích
- 1699, autorem možná Jan Santini nebo K. I. Dientzenhofer
- velmi zvlněná obvodová stěna (interiér podobný kostelu sv. Mikuláše na
Malé Straně)
- na průčelí segmentový štít, na Z věž
- interiér – zaklenut baldachýnovou klenbou s osmicípou Šternberskou
hvězdou, mezi žebry fresky od r. 1709, pilíře obloženy umělými mramory

kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
- od r. 1711, otec a syn Dientzenhoferovi
- původní gotický kostel byl do r. 1737 presbytářem – potom ho syn
K.I.Dientzenhofera předělal
- jednolodní s postranními kaplemi – v kaplích byl zazděn osvětlovací otvor
(K.I.Dientzenhofer) – kaple sv. Barbory, kaple sv. Anny – dvě kružnice
- v čele zaoblené pilíře, umělé mramory
- fasáda dvakrát konvex-konkávně prohnutá, segmentový štít, zaoblené
kladí

kostel Panny Marie v Břevnově
- K. Dientzenhofer
kostel sv. Kláry v Chebu
- 1708 – 1711, K. Dientzenhofer
- interiér – baldachýnové klenby – české, dvě oválná okna
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kostel sv. Markéty v Břevnově
- 1709, K. Dientzenhofer
- půdorys tvoří průniky oválů
- v r. 1715 stavba přerušena – mor, později vyvstala potřeba postavit klasický
dlouhý chór
- střední část kladí zaoblena, čočkovité a baldachýnové klenby
- vysoký pilastrový řád, sloupoví

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace
- 1709, stavitelé Haffenecker, K. I. Dientzenhofer
- „pulsování“ – průniky oválů, zaklenuty baldachýnovými klenbami
- v interiéru použity umělé mramory, fresky v klenbách
- pilastry jsou diagonálně natočeny

kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí
- autorem je Johan Lucas von Hildebrant
- podobný Kuksu od Alliprandiho
- nika se sloupy a balkonem, kupoli a vertikály dostavěli místní stavitelé
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Jan Santini 1677 – 1723
- barokní gotika, nebyl stavitel, pouze architekt
- dostavoval hodně klášterní kostely zničené po válce
rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
- 1701
- západní průčelí – gotizující předsíň s vimperky, opěráky, štít s obrovským
čtyřlistem a fiálami
- klenby – vycházejí z kroužených kleneb pozdní gotiky, v ochozu české
placky

zbraslavský klášter
- původně gotický z doby Václava II., zničen Husity – zbyly jen obvodové zdi
- 1702 – 1723, postavil klášter s rajským dvorem (připomíná zámek), rizality
zabíhají až do střechy
- po smrti Santiniho ve stavbě pokračuje architekt František Maxmilián Kaňka
kaple sv. Anny v Panenských Břežanech
- 1706 –1707, inspirace Guarinim a Borominim
- ve tvaru trojúhelníku („Samotřetí“), zastřešena kupolí na tamburu a třech
pandantivech

klášter v Plané nad Sázavou
- 1711 – 1724, čtyřkřídlý konvent – klášterní budovy
klášter ve Žďáru nad Sázavou
- 1705 – 1725
- kostel rekonstruoval velice střídmě Santini
- dostavěl dvě tribuny s varhanními skříněmi
rekonstrukce klášterního kostela v Kladrubech na Plzeňsku
- původně pozdně románský, založený králem, kupole nad křížem
- 1711 – 1726, soutěž na přestavbu vyhrál K.I.Dientzenhofer
- Santini využil obvodové stěny – připojil k nim opěráky
- dodal trojlistý závěr, masivní klenebná žebra, zaklenul kopulí ve tvaru
svatováclavské koruny (na vrchu znova pozlaceno)
- západní průčelí tvoří předsíň, štíty, fiály
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poutní kostel Panny Marie ve Křtinách
- 1718 – 1733
- ochoz s ambity, na konci kaple půdorysně řecký kříž
- původně bez věže (dodána až v 19. století)

poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici
- 1720 – 1751
- baldachýnová kopule se za první republiky zřítila

kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě u Brna
- 1718 – 1722-4
- podélná osa – chybí pronik – aditivní řazení
- západní dvouvěžové průčelí dostavěl Jan Klíčník
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
- 1719 - 1722
- tvořen kostelem a ambitem
- kostel je ve tvaru překrývajících se dvou pětiúhelníků, ambit je na půdorysu
desetiúhelníku s konkávně prohnutými stěnami
- proti hrotu kostela stojí kaple ambitech
- 1865 – vyhořel – sníženy střechy
- interiér – barokně gotický, ochoz, hrotité arkády, druhá etáž se skládá
z výklenků
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