
1. + 2.  Renesanční architektura 

Architektura zaujímá čelní místo v renesanční umělecké tvorbě. Renesance obrací svůj 

zájem k člověku a k pozemskému životu, a tak v této době vznikají kromě kostelů a 

církevních staveb, zanechaných předešlým gotickým obdobím, i stavby světské. 

Za časů středověku byly čistě zámecké stavby řídké. Nejsilnější důraz byl kladen na bezpečnost a 
pro dosud ranou šlechty se stavěly hrady coby sídla. Ty chránily před nepřátelskými sousedy a 
leckde vytvářely střed budoucích zámků a měst. S novými zbraňovými systémy ztratily hrady 
svou obrannou funkci. Nebyly již pro bohatnoucí šlechtu, která se chtěla prezentovat nově, 
pohodlné a dostatečně okázalé. Mezi výrazné nedostatky středověkých hradů patřilo vytápění, 
osvětlení a vzdušnost.  

V městech vyrůstaly od 16. století městské paláce pro šlechtu, která chtěla být blíže panovníkovi. 
Ani měšťané nezůstávali pozadu a snažili se napodobovat šlechtu. Vizitkou renesančních měst se 
stávají novostavby renesančních radnic (např. ve Florencii nebo Antverpách), škol, lázní, kašen, 
lékáren a špitálů.  

Renesanční šlechta si nechává stavět rozsáhlé zámky a paláce, u nich jsou zakládány zahrady s 
fontánami a kašnami, letohrádky, oranžérie (pěstují se exotické plodiny – především citrusy), 
fíkovny, jízdárny a konírny nebo míčovny (zde se hrají míčové hry - ). 
 
Pro renesanční architekturu je typické přejímání řecké i římské architektury, jako sloupů (dórské 
iónské a korintských), arkád ( sloupové řady s oblouky) a kleneb. Stavby dosahují větší šíře, 
vyznačují se vodorovnými liniemi s hladkými fasádami a zdvojenými okny, a jsou zdobeny 
sgrafity (dvoubarevné ornamenty vytvořené proškrabováním horní světlé vrstvy omítky na 
spodní tmavou).  
 
Renesanční architektura Objevují se tapisérie ( tkané nástěnné koberce), táflování ( obkládání 
stěn i stropů dřevěnými deskami s reliéfy) a intarzie ( vykládání dřevěného nábytku), v oknech 
malované sklo s figurami a rodovými znaky.  
 
Vrcholnými stavbami italské renesance se stává Florentský dóm a chrám sv. Petra v Římě. V 
Čechách je s renesanční architekturou spojeno především dobudování Pražského hradu, v jehož 
areálu vzniká řada nových renesančních staveb – letohrádek královny Anny. Ve Španělsku si 
někdejší pán světa Karel V. buduje u Madridu zámek Escorial, Jindřich VIII. pak Hampton Court 
Palace u Londýna. V Antverpách se staví nádherná radnice. Ve Francii si panovník buduje 
okázalé zámky na řece Loiře a jeho styl napodobuje šlechta.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Renesanční malířství 
Hlavní druhy malířství převzala renesance od gotiky, protože z doby antiky se nedochovaly 
žádné antické obrazy. Gotickými vzory byly nástěnná, desková, knižní malba nebo malba na skle. 
Rozvinula se malba na plátno a malba olejem. Jako náměty se vedle náboženské malby, uplatnili 
i výjevy z antické mytologie. Renesanční obdiv k přírodě vedl k stále většímu uplatnění krajiny v 
obrazech. Umělci se v malbě opírají o studium přírodních věd, především o perspektivu a 
anatomii. Podle vzoru antiky vzniká nový estetický ideál krásy, který spatřovali v dokonale 
tělesně i duševně rozvinutém člověku a harmonické přírodě. Vznikla nová koncepce obrazu, jako 
,,okna do světa,, (trojrozměrný obraz - plošný průřez optickým kuželem, jehož vrchol leží v oku 
diváka).  
Vznik sběratelství a touha po společenské reprezentaci, vedli k zakládání soukromých sbírek 
obrazů a vzniku rodových portrétních galerií u panovnických dvorů a vysoké šlechty. 
 
Sandro Botticelli (1445-1510) 
Patří k nejpopulárnějším renesančním malířům 15. století. Ve své tvorbě si vybírá mytologické 
náměty a složité alegorie. Vytvořil nový idealizovaný typ ženy s úzkým obličejem, smutnýma, 
daleko od sebe posazenýma a dlouhým krkem. Mezi jeho díla patří Klanění tří králů, Zrození 
Venuše, Jaro, Nařčení, ale také kupříkladu nástěnné obrazy v Sixtinské kapli ve Vatikáně.  
 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 
Základy k malířství vrcholné renesance položil právě on. Leonardo byl tzv. všeumělec a 
univerzální vědec. Věnoval se od zpěvu a skládání básní, přes malířství a sochařství až po výrobu 
a vynálezy zbraní. ve svém vědním bádání zkoumal oblasti jako anatomie, optika, mechanika, 
botanika, hydrostatika aj.. Napsal knihu o malířství. Mezi jeho díla patří kupříkladu Madona ve 
skalách, nástěnnou malbu Poslední večeře v milánském klášteře, kolosální Jezdecký pomník 
Francesca Sforzy, který zůstal nedokončen. Při svém druhém pobytu ve Florencii nakreslil karton  
Sv. Anny Samotřetí, karton Bitvy u Anghiari pro florentskou radnici, který se nedochoval. Svůj 
ideál ženské krásy ztělesnil v podobizně Mony Lisy Giocondy. 
  
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 
Michelangelo byl též všeumělec, uplatnil se v architektuře, sochařství a malířství. Jeho snad 
nejznámější malířské dílo je vymalování stropu v Sixtinské kapli. Dále pak Kladení do hrobu, 
fresky Obrácení sv. Pavla a Ukřižování sv. Petra aj. Michelangelovi studie postav a kresby obr. č. 
10.  
 
Raffael Santi z Urbina (1483-1520) 
Na počátku své tvorby je ovlivněn Leonardem a Michelangelem, ale pak si tvoří vlastní styl. 
Nejslavnější z jeho fresek je Athénská škola, v níž soustředí nejvýznamnější řecké filozofy v čele 
s Platonem a Aristotelem. Další díla jsou Parmas, Vyhnání Heliodora z chrámu, Vysvobození sv. 
Petra z vězení, Madona della Sedia, Sixtinská madona, portrét papeže Julia II., papeže Lva X. Do 
období manýrismu spadá jeho poslední obraz, který dokončili jeho žáci, s názvem Proměnění 
Krista. 
 
  
 
 



 
 
 
 

   
Motiv? 

Typ malířského díla? 
Symbolika? 

Koncepce obrazu? 
Postavy? 



4. Sochařství 

Vlivem zachovaných antických soch se sochařství stalo prvním uměním, kde došlo ke změnám 
směrem k renesančnímu pojetí. Objevují se od antiky poprvé volně stojící sochy. Umělci dokážou 
úspěšně vyjádřit dramatičnost scény (ve středověkém umění neznáme) expresivním zobrazením 
emocí v obličeji, gesty či zřasenou drapérií. 

Jedním z důležitých podnětů pro vznik nových uměleckých děl byly veřejné zakázky. O získání 
takové zakázky obvykle probíhala mezi umělci soutěž. Renesanční sochařství má svůj počátek v 
soutěži o výzdobu dveří baptisteria (křtitelnice) Sv. Giovanniho ve Florencii (1411).  
Soutěžilo sedm sochařů, ale hlavní soupeři byli architekt Bruneleschi a sochař Lorenzo Ghiberti, 
který soutěž vyhrál (motiv s biblickými výjevy)  
Mezi další představitele patřili Donatello -  v jeho sochách převládá realismus  
a jeho nejznámnější sochou je socha Davida.  
Michelangelo Buonarotti, který svými uměním dokázal oživit mramor, nejgeniálnější sochař 
vůbec, dožil se 90 let. V jeho díle se snoubí vrcholná renesance s barokním cítěním (= výraz 
tváře, vnitřní napětí, vzedmutá drapérie - řesený textil). Pracuje především ve Florencii a Římě. 
Je tvůrce sochy Davida - symbolu ušlechtilosti a harmonie, dále sochy Mojžíše, Piety,  
náhrobků Medičejů (alegorie Noci, Dne, Jitra a Soumraku). 



Motiv? 

Gesta? 
Technika? Obličej? 

Scéna? 



5. Literatura 

Renesanční písemnictví obnovuje antické literární žánry; objevuje se tak opět komedie, tragédie. 
Předlohy jsou většinou římského původu, neboť znalost řečtiny je stále vzácná. Velmi 
oblíbenými autory se znovu stávají Terentius, Plautus, Seneca nebo Vergilius. V poesii se 
výrazně uplatňuje sonet. Dalšími oblíbenými žánry byl traktát, polemika, dopis, objevují se 
cestopisy, životopisy a pedagogické spisy. 

Obecnou tendencí literatury renesanční doby je příklon k národním jazykům, a to nejen v beletrii, 
ale i v odborných spisech či filosofických pojednáních. Mnoho autorů však zůstává u latiny. 
Důležitým momentem byl vynález knihtisku r. 1450, který umožnil rozvoj knižního trhu a 
rychlejšího šíření myšlenek, avšak zároveň připravil postupný zánik orální tradici. 

Dante Alighieri – 14. stol, šlechtického původu z Florenci, musel odejít do exilu, tvorba 
ovlivněná láskou k Beatice, napsal: Božská komedie 
-italsky – toskánsky 
- duchovní epos 
- didakticko alegorický spis 
- rozdělen do tří částí – PEKLO, OČISTEC, RÁJ 
- hlavní postava Alighieri – ztratil se v temném lese- symbol života 
- hledá spásu 
- renesanční i středověké rysy 
 
FRANCESCO PETRARKA -  14. stol 
z Florencie, dílo ovlivněno láskou k Lauře, napsal: Sonety Lauře 
-soubor sonetů psaných 30 let 
- vyjadřuje intenzivně svůj cit k Lauře 
- Lauru líčí jako dokonalou bytost 
 
GIOVANI BOCCACIO - 14.stol 
z Florencie, ovlivněn Dantem a Petrarkou, autor Dantova životopisu 
napsal: DEKAMERON 
- 100 novel, které si na venkově vypráví skupinka deseti lidí, kteří utekli před morem 
- náměty – přátelství, láska, ztělesnění různých lidských char. Vlastností 
  
NICEOLO MACHIAVELLI - 15. stol 
politik, spisovatel 
napsal: VLADAŘ 
- politický spis 
- právo vládnout náleží tomu, kdo je jak schopný 
- machiavellismus – účel světí prostředkům 
 



6. Humanismus 

Společenský vývoj vrcholného a pozdního středověku, zejména rozvoj měst a soukromé 
zbožnosti, výrazně podpořil jistou emancipaci jednotlivého člověka, která se nejprve projevuje v 
křesťanském umění. Tváře andělů a světců, dříve vznešené a přísné, jsou od 12. století spíše 
krásné a někde dokonce i s úsměvem (například sochy v katedrále v Chartres, v Remeši, dóm v 
Naumburgu).  
 
Renesanční humanismus přináší pronikavou změnu v pohledu člověka na sebe a na vlastní 
postavení na světě: život není jen příprava na věčnost, ale má vlastní cenu; aby jej mohl 
odpovědně vést, potřebuje člověk svobodu; k ceně života podstatně přispívá krása, kterou lze 
vidět a slyšet; člověk však musí smyslovou skutečnost pečlivě zkoumat; krása je také v jazyce, 
kterým mluvíme, zejména v poezii; člověk ji objevuje také v dílech antických básníků a umělců. 
 
Humanismus si vynutil daleko větší míru autonomie, i když jen pro zámožné a svobodné. V 
bohatých městech se rozvinulo peněžní hospodářství, finance i právo. Humanismus přinesl jiný 
ideál krásy a umění, rozvinul znalost klasické antiky a zároveň se přičinil o rozvoj národních 
jazyků: po italském vzoru začali básníci používat lidový jazyk, který se tak stával spisovným. 
Pozornost věnovaná světu se projevila i v nové orientaci vědy, v počátcích moderní fyziky, 
astronomie i biologie. Humanistický program emancipace a svobody narazil pochopitelně na 
odpor, ale vyvolal také prudké spory a násilné konflikty, které vyvrcholily v občanských a 
náboženských válkách. Ty znamenaly konec renesančního humanismu. 
 
 
 


