
FLORENCIE V ITÁLII  
Florencie byla městským státem, v němž 
se zrodila renesance. Na obrázku se 
nachází dóm (kostel) Santa Marie del 
Fiore s renesanční kupolí od architekta F. 
Brunelleschiho. 

STUDIJNÍ TEXT alá UČEBNICE 

 RENESANCE
Zopakuj si: 
- Popiš, co je typické pro gotiku 
- Vyjmenuj typy staveb, které se stavěly v době gotiky. Jakou měly funkci? 
- K čemu sloužil středověký hrad? 
 
Cíle tématu: 
- Vědět, kde vznikla renesance a popsat, co je pro renesanci typické 
- Vyjmenovat rozdíly mezi gotikou a renesancí 
- Vysvětlit základní myšlenku humanismu 
- Uvést příklady typických renesančních staveb a popsat jednotlivé architektonické prvky, které jsou pro renesanci typické 
- Charakterizovat renesančního člověka 
- Vysvětlit, co je to perspektiva a vyjmenovat tři renesanční výtvarná či sochařská díla 
 
 

Malý úkol na úvod, zkuste si sami porovnat gotickou a renesanční stavbu. 

 

 

RENESANCE 

Nový umělecký směr – RENESANCE – vznikl již na konci 13. století v oblasti dnešní Itálie, zatímco v ostatních 

částech Evropy stále ještě vládl předchozí umělecký sloh – gotika. Itálie byla rozdělena na městské státy – v jednom 

z nich, ve Florencii, došlo ke zrodu renesance. Renesance se v Evropě rozvíjela především ve 14. – 16. století, do 

českých zemí se ovšem dostala teprve v 16. století.  

Pojem renesance značí ZNOVUZROZENÍ ANTIKY. Snaží se obnovit zašlou 

slávu a kulturu starověké římské říše. Renesanční umělci se inspirovali 

antickými díly. Hlavním rozdílem mezi gotikou a renesancí je OBRAT OD 

BOHA K ČLOVĚKU. Renesance se soustředí na pozemský svět a spěje 

k pohodlnému lidskému životu. Také zkoumá přírodu a rozvíjí vědu. 

Vedle uměleckého slohu renesance se vyvíjí i směr myšlenkový – 

HUMANISMUS, který se soustřeďuje na lidské vnímání a myšlení, 

schopnosti a dovednosti člověka. 

 

 



Arkády v několika řadách na druhém 

nádvoří zámku v Kostelci nad Černými 

lesy.  

SGRAFITA (psaníčka) 
Fasády renesančních staveb byly 
zdobeny sgrafity. Škrábáním ve 
světlé omítce, pod níž je vrstva jiné 
barvy, vznikala typická psaníčka, 
ale i jiné ozdobné prvky.  

ZAHRADA NA ZÁMKU VILLANDRY 
V období renesance vznikají u zámků 
první zahrady tvořené záhony, živými 
ploty, alejemi a doplněné kašnami a 
sochařskou výzdobou. V renesanci se také 
začalo se střiháním a tvarováním stromů 
a keřů  

RENESANČNÍ DOMY V TELČI 
Renesanční domy s malebnými fasádami a 
arkádami na náměstí v Telči jsou zařazeny na 
seznam Světového dědictví UNESCO.  

ARCHITEKTURA 

Renesanční stavby měly sloužit hlavně lidskému pohodlí. Byly často nižší a 

širší než středověké gotické stavby. Stropy bývaly většinou ploché, využíval 

se však i tvar kupole. Podle antických vzorů byly dalšími renesančními prvky 

římsy a sloupy, kterými byly zdobeny domy. Na několika patrových domech 

vznikaly arkády, tedy sloupy mezi dvěma patry. Novým typem šlechtického 

sídla, který se objevuje v renesanci, je ZÁMEK. Zámky nahradily středověké 

hrady, které přestaly postupně plnit svou základní funkci, kterou byla hlavně 

obrana před nepřáteli. Zámek měl sloužit jako pohodlné sídlo a poskytovat 

majiteli a jeho hostům prostor k zábavným kratochvílím. Kromě vzniku 

nových zámků docházelo také k přestavbám hradů na zámky.  

 

Typickým zdobným prvkem renesančních staveb jsou sgrafita (která mají 

často tvar psaníčka). V interiéru se stala novinkou kachlová kamna. Častým 

doplněním staveb bývaly upravené zahrady.  

Mezi další typy staveb řadíme například letohrádky nebo vily. 

Nejznámějšími příklady takových staveb v českém prostředí jsou letohrádek 

královny Anny na Hradčanech nebo letohrádek Hvězda na Bílé hoře 

v Praze. Ve městech také rostlo množství domů z kamene nebo cihel, které 

si nechávali stavět majetnější měšťané – takovéto domy jsou dochovány 

například v Telči, Slavonicích nebo Třeboni.  

 

 

 

 

 

 



LETOHRÁDEK KRÁLOVNY  ANNY 
(BELVEDÉR) nechal postavit 
Ferdinand I. Habsburský pro svou 
manželku Annu Jagellonskou, 
kterou prý velmi miloval. Důkazem 
toho je 15 společných potomků a 
také fakt, že po smrti Anny se již 
Ferdinand nikdy znovu neoženil. 

Vlevo SOCHA DAVIDA od Michelangela (vznik kolem roku 
1500), který se inspiroval antickým sochařstvím. Vpravo 
socha DISCOBOLA, od řeckého sochaře Myróna (vznik 
kolem roku 450 př .n .l.) 

MICHELANGELO 
BUONARROTI, italský malíř a 
sochař.Mezi jeho nejznámější 
díla patří sochy David, Pieta 
či Mojžíš. Michelangelo se 
však proslavil především 
výzdobou Sixtinské kaple ve 
Vatikánu. Michelangelo zde 
vytvořil fresky s biblickými 
tématy: Stvoření světa, 
Stvoření Adama nebo 
Poslední soud.  

Michelangelova freska Stvoření světa na 
stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu. Vznikla 

v letech 1508 – 1512 a zachycuje dotek Boha 
a Adama.  

 

 

 

 

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ, SOCHAŘSTVÍ 

Zájem o člověka se v umění projevoval snahou o zcela 

realistickou tvorbu. Umělci studovali anatomii lidského 

těla, aby pak mohli zobrazit člověka po vzoru antiky 

nahého a častokrát v pohybu. Příkladem je socha Davida 

od italského malíře a sochaře Michelangela.  

Malíři vytvářeli realistické portréty – většinou vysoce 

postavených osob (panovníků či šlechticů). Jejich cílem 

bylo vystihnout výraz v obličeji dané osoby. V malbě se 

také prosazuje PERSPEKTIVA, která se projevuje 

například realistickým ztvárněním krajiny – vzdálenější 

předměty se znázorňují menší a méně barevné, tak, jak 

se jeví při pozorování lidskému oku. I nadále se však 

znázorňují náboženské výjevy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEONARDO DA VINCI (autoportrét)  
Italský malíř, sochař, architekt, vynálezce a 
konstruktér. Mimoto ještě hrál na loutnu a věnoval 
se fyzikálním a přírodovědným výzkumům. Mezi 
jeho nejznámější malířská díla patří Mona Lisa, 
Poslední večeře, Madona ve skalách nebo Dáma 
s hranostajem. 
Snažil se vždy tvořit podle živých modelů, aby 
vystihl ideální proporce lidského těla. Propojoval 
tak vědecké poznatky s uměním. Dochovány jsou 
Leonardovy studie s náčrtky – např. let ptáků nebo 
perspektiva a proporce lidského těla. Mezi jeho 
známé vynálezy zachované v denících patří létající 
stroj, padák, tank, kulomet nebo ponorka. 

Nákres létajícího stroje od Leonarda da Vinciho, 
který se inspiroval technikou letu ptáků, které 

během svých bádání pozoroval.  

RENESANČNÍ ČLOVĚK 

Typickým představitelem renesance a humanismu je tzv. RENESANČNÍ ČLOVĚK = všestranně nadaný a vzdělaný 

v mnoha druzích umění a věd (v architektuře, anatomii, malířství, sochařství,...) Typickým představitelem 

renesančního člověka je Michelangelo Buonarroti nebo Leonardo da Vinci. K dalším významným renesančním 

umělcům patřili Sandro BOTTICELLI, Rafael SANTI, Albrecht DÜRER, TIZIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

HUDBA 

V renesanční hudbě se uplatňují vícehlasé zpěvy, v nichž 

dominuje jedna hlavní melodie, kterou ostatní hlasy pouze 

doplňují. Vznikají první mše (= rozsáhlé zpívané hudební skladby 

znějící během bohoslužeb). Oblíbeným 

hudebním nástrojem se stává loutna. Na 

dvorech významných osobností působí 

dvorské kapely a skladatelé. K českým 

hudebním skladatelům této doby patří 

například Kryštof Harant z Polžic a 

Bezdružic, který byl také spisovatelem a, 

diplomatem a cestovatelem (podnikl mimo jiné cestu do Palestiny). 

VZDĚLANOST A LITERATURA 

Renesanční a humanistické myšlení proniklo i do dalších oblastí kultury. Například v literatuře se autoři zaměřovali 

na lidskou každodennost a popisovali jak radosti pozemského světa, tak i jejich trápení (např. tragédie od Williama 

Shakespeara). Původní renesanční vědecká literatura byla psána latinsky, postupně se začínají uplatňovat národní 

jazyky. Například čeština se rozvíjí v průběhu 16. století (česky psána je například Kronika česká Václava Hájka 

z Libočan), jsou do ní překládána různá díla. Nejznámějším českým překladem je Bible kralická. Jsou však studovány i 

starověké jazyky – převážně hebrejština (v níž byl sepsán Straý zákon), řečtina (původní 

jazyk Nového zákona) a samozřejmě latina (jazyk starověkých Římanů). Literatura 

vzkvétala především díky vynálezu knihtisku a následnému vzniku tiskáren.  

 

Schválně, vyjmenuj 4 slavné 

renesanční umělce. 


