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Seznámení studentů se základními stavebními typy  renesance – zámkem, 

městským palácem, bazilikou, měšťanským domem (podoba, znaky). V závěru 

ověření znalostí křížovkou 

 

ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY 

1. Na obrázku č.1 je  A) hrad B) baptisterium C) městský palác 

2. Na základě znalostí předcházejícího učiva – gotiky se pokus charakterizovat rozdíly 

mezi gotickou  katedrálou a renesanční stavbou na obr. č.1 (všímej si funkce stavby, 

převládajících linií, znaků…) 
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3. a) S pomocí internetu nebo dostupných učebnic a knih najdi název této významné 

renesanční památky.  

b)  Kterou zemi a město bychom museli navštívit, abychom ji viděli? 

c)  Které další renesanční památky najdeme v tomto městě? 

 

4. Popiš stavbu na obr.č.1 pomocí následujících znaků. Pozor, některé znaky patří ještě do 

gotiky, ty předem vyškrtej. 

 

ATRIUM, PRAVOÚHLÝ (OBDELNÍKOVÝ) PŮDORYS, PŘEVLÁDAJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ LINIE, 

SANKTUSNÍK, VERTIKALITA, SDRUŽENÁ OKNA NAHOŘE ZAKLENUTÁ OBLOUKEM, ZPRAVIDLA 

2 POSCHODÍ, BOSÁŽ, PILASTRY ČLENÍCÍ FASÁDU, PRAVOÚHLÁ OKNA, LOMENÝ OBLOUK, 

PRŮBĚŽNÁ ŘÍMSA, FIÁLA, HLAVNÍ ŘÍMSA, KRAB, SPODNÍ ŘÍMSA, LILIE 

 

5. K dalším znakům renesance patří………………………………………………viz obr.č.2. Tato je součástí 

CHRÁMU SV. PETRA VE VATIKÁNU. 

a) Najdi architekta(-y) této stavby ………………………………………………………………………………………… 

b) V jakých obdobích (epochách) dějin architektury se tento prvek už objevil?........................ 

c) Vzpomeneš si na některé významné stavby s tímto prvkem?............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Na které období dějin se tedy snaží renesance navazovat, co znamená pojem renesance? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2) 

 



 
3) 

6. Na obrázku č.3 je Ospedale degli Innocenti – NALEZINEC NEVIŇÁTEK ve Florencii. 

Jedná se o 1. čistě renesanční stavbu v Itálii. 

a) Kdo je architektem? 

b) Jakou funkci měla tato stavba? 

c) Popiš tuto stavbu pomocí dalších renesančních znaků: ARKÁDY TVOŘENÉ SLOUPKY A 

OBLOUKY, PRAVIDELNÉ OPAKOVÁNÍ PRVKŮ – SNAHA O HARMONII, ŘÍMSA, ŠTÍTY 

NAD OKNY , PRAVOÚHLÁ OKNA, ROMÁNSKOTOSKÁNSKÝ SLOUP, MEDAILONY 

S RELIÉFY Lucy della Robia, KLEŠTINY 

 

 
4) 

7. Na obrázku č 4 je jeden z měšťanských domů jednoho našeho  města, které je známé svým 

velkým renesančním náměstím a renesančním zámkem (UNESCO) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Tel%C4%8D,_N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Zachari%C3%A1%C5%A1e_z_Hradce_05.jpg


a) O jaké město se jedná………………………………………………………………. 

b) Napiš některá další česká města s velkým množstvím ren. památek – domy , zámek 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Popiš tento dům pomocí dalších renesančních znaků: PILÍŘ, SLOUP, PODLOUBÍ, 

PORTÁL, SGRAFITO, OBLOUČKOVÝ ŠTÍT ( Z BENÁTSKÉ RENESANCE), PRAVOÚHLÁ 

OKNA, PRAVIDELNÉ OPAKOVÁNÍ PRVKŮ NA FASÁDĚ, PILASTRY, ŠTÍTOVÝ NÁSTAVEC 

d) Co je to sgrafito? Jaký je základní tvar uplatňovaný na sgrafitech?............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. V renesanci už se přestaly stavět hrady a novými sídly šlechty se staly zámky. Dokážeš 

vysvětlit proč? Na obrázku č. 5 je zámek v Litomyšli, významná česká památka na seznamu 

UNESCO. 

a) Popiš tuto stavbu pomocí již známých znaků renesance, nový prvek OSMIBOKÁ VĚŽ 

b) Jaká je základní dispozice (půdorys) renesančního zámku………………………………………. 

c) Vyjmenuj některé další české renesanční zámky, který z nich je nám nejblíže a jaká je 

jeho historie? 

 
 5) 

9. Na základě předchozích úkolů se pokus zobecnit: 

 Jaké typy staveb se v renesanci stavěly………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jaké jsou obecné znaky renesanční architektury……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10.  A na závěr křížovka. Tajenkou je jeden významný renesanční vynález, který ovlivnil 

nejenom architekturu, ale i např. malířství. 

 

1. Jeden ze zákl. staveb. typů renesance, městský…. (1) _ _ _ _ _ 

2. Město, kde vznikla renesance (5)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Renesanční znak - střídání oblouků a sloupů (2)  _ _ _ _ _ _ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l_1.JPG


4. Průběžná, hlavní, spodní…..(4)    _ _ _ _ _ 

5. Významný prvek Svatopeterského dómu v Římě (3) _ _ _ _ _ _ 

6. Významná rod mecenášů z Florencie (2)  _ _ _ _ _ _  

7. Základní typ sgrafita – obálka (7)   _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. Český renesanční zámek (UNESCO) (3)   _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Technika založená na proškrabávání omítky (6)  _ _ _ _ _ _ _ _ 

10. Část renesančního zámku – osmiboká… (1)  _ _ _ 

11. Vnitřní dvůr renesančního paláce nebo zámku (1) _ _ _ _ _ _ 
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Obr.č.1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rucellai.jpg 

Obr.č.2  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StPetersDomePD.jpg 

Obr.č.3  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spedale_degli_Innocenti.JPG 

Obr č.4   autor: Daniel Baránek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tel%C4%8D,_N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Z

achari%1e_z_Hradce_05.jpg 

Obr.č 5  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l_1.JPG, autor 

Michal Louč 
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