
VZNIK  A  ZNAKY

RENESANCE



Renesance (znovuzrození, návrat k antice) je umělecký sloh a 

historická epocha trvající od 15. do 16. st.

Počátky renesance jsou kladeny do severní Itálie na konci 14. st.

Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie.

Klade se důraz na člověka a pozemský život, 

zájem se od Boha obrací směrem k člověku samému.

Renesance se obrací zpět k antice a antické kultuře

Rozvíjí se lidské poznání, věda a technika :

Astronomie ( Bruno, Galilei, Koperník)

Zámořské objevy ( 1492 objevení Ameriky)

Lékařství ( anatomie, pitva)

Knihtisk ( Guttenberg)

Stavby paláců, zámků, letohrádků, míčoven

http://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Florencie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika


Kryštof Kolumbus

Santa Maria

Pinta

Nina



Astronomie

Mikuláš Koperník

Galileo Galilei

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kopern%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kopern%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kopern%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei


Vynález knihtisku
Johannes Gutenberg

byl vynálezce technologie mechanického knihtisku.

Důsledkem rozšíření jeho objevu byla masová produkce knih 

a zlom v možnostech šíření informací

Počátky masového používání tisku knih spadají na přelom let 1447/1448.

Gutenbergova bible

byla první vytištěnou knihou, 

jež byla vydána v Mohuči

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lezce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihtisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
http://cs.wikipedia.org/wiki/1447
http://cs.wikipedia.org/wiki/1448
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gutenberg.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Gutenberg_Bible.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohu%C4%8D


Lékařství, anatomie
SENZACÍ rudolfínské Prahy se stala první veřejná anatomická pitva

lidského těla. Vykonal ji od 8. do 12. června 1600 v Rejčkově koleji vzdělaný 

lékař, filozof, humanista slovenského původu Ján Jessenius-Jesenský. 

Také on byl roku 1621 pro účast v českém stavovském povstání popraven.

Rembrandt - Hodina anatomie doktora 

Tulpa 



Znaky renesance
antické vzory

nadřazenost řádů – toskánský ( dórský), ionský, korintský, kompozitní

horizontální členění pater římsami,

atika nad hlavní římsou

lunetová hlavní římsa

arkádové lodžie

kuželkové balustrády

renesanční klenby (plochá, křížová,valená s lunetami, klášterní, 

zrcadlová, necková),  hrany kleneb jsou ostré hřebínky vytažené 

ve štukové omítce

členění fasády – malba do omítky, sgrafito, bosování

trámové a kazetové malované stropy

renesanční štíty



Členění fasády – římsy, pilastry, bosování



Renesanční lodžie

Prvky lodžie:

vodorovné kladí

(římsa, vlys, architráv)

archivolta v arkádách

zdvojování rytmu arkád

nadřazenost antických řádů

kuželkové balustrády

parapetní oválné reliéfy

bosované pilíře



Sgrafitová omítka
Dvoubarevného vzoru se dosahuje tak, že 

spodní vrstva tmavé omítky se nechá 

zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky 

světlé barvy se za vlhka proškrabují vzory. 

Psaníčka

Ornamenty

ornamentální, rostlinné nebo figurální motivy

https://www.youtube.com/watch?v=VTKtTJSXo8A



renesanční atika      lunetová římsa
Zvýšení  průčelí do náměstí 

vytvoření falešného patra



Renesanční štíty

vlaštovčí ocas

klíčové střílny a cimbuří

čučkyštíty s římsami a pilastry



Obloučkové štíty



kuželková balustráda 

přínosem renesance je kuželková balustráda v parapetu arkád,  

v atikách a v zábradlí schodišť



Renesanční klenby
Klenba hřebínková

hřebínky vytaženy v omítce

valená klenba s lunetami



Sklípková  klenba

Bývá nazývaná také diamantová. Bez žeber, dekorativní funkci 

přebírá plasticky kontrastní sestavení ploch a plošek kápí.



Renesanční stropy - trámové a kazetové


