
Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Renesance                                                   ……………………………….. 

 (Učebnice str. 98-99) 

Období renesance a humanismu je přechodným obdobím mezi středověkem a novověkem. 

Severní Itálie byla rozdělena na malé městské státy. Italští vzdělanci toužili obnovit slávu starověké římské říše. 

Nové období dostalo název RENESANCE.  ⇨ 098   Co znamená slovo renesance? …………………………………. - návrat k antickým vzorům 

             - všestranně rozvinuté osobnosti 

                           - rozkvět umění, mecenášství 

Kolébka renesance = Florencie, ve které vládne rod Medicejských. 

M 104/A    Najdi Florencii na mapě a zakresli ji do mapky. 

C 105          Ve kterém století renesance začala? ………………………….. 
 

Architektura 

Filippo Brunelleschi – zakladatel renesančního slohu. 
Santa Maria del Fiore (florentská katedrála), rozpětí kupole je 41,97 m. (= 3. největší 
na světě) 
 

 

Malířství 

Leonardo da Vinci (1452-1519) - malíř, sochař, architekt, 

přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. 

Mona Lisa - nejslavnější portrét všech 
dob, nachází se v Louvru (Paříž, Francie) 

 

 

Poslední večeře - nástěnná malba 440 × 880 cm,  Milán  

 

Sochařství 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – sochař, architekt, malíř, básník 

                               

 

 

 

 

 

socha Davida (Florencie)                                 Pieta (chrám sv. Petra, Vatikán)                                       Sixtinská kaple (Vatikán) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lezce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstrukt%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n


Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Renesance v českých zemích                                                    

 (Učebnice str. 102–103 + 105) 

Renesanční umění šířili v našich zemích italští umělci a vzdělanci. 

Typické znaky renesanční architektury: arkády, římsy, podloubí, sgrafita, štíty. 

Arkády = řada oblouků oddělených sloupy 

Sgrafito= nástěnná technika, která           
vzniká tak, že spodní vrstva tmavé 
omítky se nechá zaschnout a do 
svrchní tenké vrstvy omítky světlé 
barvy se za vlhka proškrabují vzory. 

zámek Horšovský Týn 

 

                                      budova radnice v Plzni 

 

 

Podloubí = prostor v přízemí domu v jeho přední části do ulice či náměstí oddělený od 
okolí sloupy nebo pilíři. 

 

 

Hrady byly přestavovány na pohodlné ……………………….., šlechta si stavěla i pohodlná sídla ve městech  - …………………………… 

Mladí šlechtici podnikali cestu na zkušenou do ciziny. Nejčastěji pobývali v Itálii. 

Šlechta začíná podnikat. ⇨ 103 Který obor hospodářství je vyobrazený na dobové rytině? …………………………………………… 

Náš největší rybník …………………………………… postavil Jakub Krčín 

z Jelčan a Sedlčan v 16. století. Zdůvodni, proč se rybník jmenuje 

právě takto. ……………………………………………………….. 

                              Ve které části naší země leží? …………………………………….. 
 

Pojmenuj významné renesanční památky v ČR: 

  

 

 

 

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

        

 

   

      Nápověda: zámek v okresu Domažlice 

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

náměstí v Domažlicích  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_%28architektura%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%AD%C5%99

