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Anotace:
Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění v období gotiky a to
ve vazbě na vývoj architektury. Obsah či rozsah předkládaných informací není
ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším
minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací
materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl klade za cíl fixovat u
žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost
jejich rozpoznávání v kontextu dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě
na politické a kulturní dějiny.
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Slovem „gotika“ označili italští renesanční architekti stavební styl, který vznikl ve Francii
v 12. Století, a který – zcela mylně – spojovali s kmenem Gótů. Označení „gotika“, tj. umění
barbarských Gótů mělo dehonestovat tento styl, jenž se tak výrazně lišil od jejich na antice
a antickém Římu založeném pojetí krásy.
Gotika je přitom jediným velkým slohem Evropy od raného středověku až po dnešek, který
se neobracel k antickým vzorům a dokázal vytvořit zcela originální výtvarný i konstrukční
systém. Jeho vrcholem je gotická katedrála, která je navíc i symbolickým vyjádřením
křesťanského obrazu světa a snad, jak se často tvrdí, i sumou vědění středověkého člověka.
Není tedy divu, že gotické katedrály jsou často pokládány za největší architektonické dílo
všech dob.
Druhá polovina 12. století je obdobím stavby raných severofrancouzských katedrál (Nyon,
Sens, Laon, Notre – Dame v Paříži, Chartres). V prvních desetiletích následujícího století
vrcholí gotika stavbami katedrál v Remeši a Amiensu. Osobitá řešení nalézají stavitelé
katedrál v Anglii (Westminsterské opatství, Lincoln, Salisbury) a v Německu (Kolín nad
Rýnem). Katedrála však byla dílem na samé hranici investičních možností své doby. Na její
stavbě se podílelo často několik generací, projevovaly se zde změny tvůrčího názoru i slohový
vývoj a řada katedrál zůstala často i nedokončena.
Gotická architektura vstoupila v širokém měřítku i do světského stavebnictví. Vznikala
královská města s pravidelnou zástavbou podle plánu, kamennými hradbami a stále častěji
i celými bloky zděných obytných domů. Stavěly se radnice, opevnění s branami, kamenné
mosty. Zděná architektura, dosud vyhrazená pouze králům, nejmocnějším velmožům a církvi,
zaznamenává v gotice prudký rozvoj a přechází postupně i do rukou šlechty a měšťanů.
Zatímco románské stavby byly anonymními díly, můžeme mnohé významné gotické
stavby již připsat konkrétním architektům a umělcům. V gotice tak poprvé vystupují umělci
a řemeslníci z anonymity, přestože k jejich plnému docenění dojde až v renesanci.

I. Periodizace gotiky
S gotickou architekturou a gotickým uměním se v Evropě setkáváme od 12. až po 16. století.
Platí však, že v různých částech Evropy gotika nastupuje i doznívá v různý čas. Zatímco ve
Francii vznikají již v průběhu 12. století velkolepé gotické katedrály, v Čechách začíná gotika
teprve pozvolna vytlačovat sloh románský. Zcela zvláštní osud má pak gotika např. v Itálii,
kde musí již ve 14. století zápasit s ranou renesancí, jíž v 15. století zcela ustupuje. Zatímco
tedy v celé západní Evropě je 15. století dobou ryze gotickou a středověkou, v Itálii spojujeme
toto století již s novověkem a renesancí. V následující periodizaci jsou proto načrtnuta hlavní
období gotiky zvlášť v (především západní) Evropě a zvlášť v českých zemích – ze srovnání
obou periodizací pak vyplývá i specifický vývoj gotiky v Čechách a na Moravě.
1. Periodizace gotické architektury v Evropě

Raná gotika, románsko-gotická architektura, konec 11. – 1. polovina 12. století
- Gotika vzniká ve Francii, kde začínají románské stavby nést už řadu znaků gotického
slohu.
- Jako zcela nový sloh se gotika zrodila v momentě, kdy byly její prvky zorganizovány
do nového systému s originálními konstrukčními i uměleckými principy – k tomu
došlo při přestavbě opatství Saint Denis u Paříže v letech 1140 – 1144.
- z Francie se pak gotika postupně šíří do celé Evropy.
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Chórový ochoz v Saint Denis
Z fotografie je zcela patrná jak návaznost na
stavby románský sloh (především zakončení
mohutných žeber klenby na sloupech, což je
v dalším vývoji gotiky zcela odstraněno ve
prospěch plynulého pokračování žeber na
pilířích a sloupech), tak zcela radikální řešení
obvodových stěn. Na rozdíl od románského
slohu je vlastně zcela upuštěno od nosné zdi,
která je nahrazena okny (čímž se stavba stává
dokonale
prosvětlenou)
rytmizovanými
štíhlými pilíři a ostěním.

Chrám v Třebíči
Ze srovnání interiéru v Třebíči a v Saint Denis je patrná revolučnost
řešení prostoru v Saint Denis. Přestože obě stavby mají románskogotický charakter, je zřejmé, že stavba v Třebíči má i přes užití
gotických prvků (lomený oblouk, žebra atd.) celkově románskou
konstrukci spočívající na masivní nosné zdi zaklenuté klenbou.
Chór v Saint Denis naopak přestože nese mnohé románské prvky
(hlavice a patky sloupů, profilování žeber atd.), má již typicky
gotickou konstrukci – tj. přenesení váhy klenby vně stavby
a absence nosné zdi v interiéru.
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Vrcholná gotika, 2. polovina 12. – konec 13. století, „století katedrál“
- Rané severofrancouzské katedrály (Nyon, Sens, Laon, Notre - Dame v Paříži,
Chartres).
- Anglické katedrály (Westminterské opatství, Lincoln, Salisbury).
- Německé katedrály (Kolín nad Rýnem).
- Francouzské vrcholné katedrály (Remeš a Amiens).

Katedrála v Chartres

Interiér katedrály v Laonu
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Notre Dame v Paříži
Jedna z nejznámějších gotických katedrál
vůbec.
Typický
příklad
francouzské
katedrály s (pro české země a Německo)
netypickými rovnými (jakoby useknutými)
věžemi. Název „Notre Dame“ je ve Francii
velice častý – v překladu znamená „Naše
Paní“ a myslí se jí Panna Marie. Jde tedy
o kostely či katedrály Panny Marie.

Katedrála v Amiensu
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Západní průčelí a interiér katedrály v Remeši. V této katedrále byli korunováni francouzští
králové – nikoli tedy v Paříži v Notre Dame.

Pětilodní katedrála v Kolíně nad Rýnem v Německu

Katedrála v Salisbury v Anglii
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Průčelí a boční pohled na Westminsterské opatství v Londýně. Jde o korunovační katedrálu
anglických králů. I v Anglii platí, že místem korunovace není největší kostel v hlavním městě
(tak jako v Paříži Notre Dame), tj. katedrála sv. Pavla, ale chrám spjatý s nejstaršími časy
království.
Pozdní gotika, 14. – 15. století
- precizní opracování kamene
- složité statické konstrukce staveb, sloupy a klenební žebra jsou velice štíhlá a jen
minimálně horizontálně členěná, mezi žebry jen tenká vyzdívka a prostor mezi
obvodovými opěrnými pilíři vyplňují velká okna; stavba se tak odhmotňuje, nosné
konstrukce ustupuje do pozadí a vyniká dekorace (dokonalým příkladem je pařížská
palácová kaple Ludvíka IX. Svatého, tzv. „Saint – Chapelle“, celá kaple působí zcela
nehmotně až jako jakási ,,prosklená klec“.
- Itálie – gotika se zde nikdy naplno neuplatnila a již od počátku 15. století zápasí
s renesancí.
- Německo – síla gotiky přetrvává a prolíná se s nastupující renesancí; řada forem
a prvků se stává součástí renesance.

Sain Chapelle v Paříži. Kaple
Ludvíka IX. Svatého zbudovaná
pro uložení trnové koruny.
Nedostižný
vzor
gotické
architektury. Nosné zdi v této
kapli vlastně již zcela zmizely –
klenba se spíše vznáší jako
baldachýn nad stěnami ze světla.
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2. Periodizace gotické architektury v našich zemích
Na naše území dorazila gotika se stoletým zpožděním v 1. třetině 13. století, tedy v době, kdy
se ve Francii už půl století stavěly gotické katedrály. K periodizaci gotiky v českých zemích
se často užívá i historických mezníků českých dějin, jako jsou nástupy nových královských
dynastií apod. V tomto smyslu do značné míry ohraničují jednotlivá období gotiky tato data
a události českých dějin.
Raná gotika, 1230 – 1306
Tj. od nástupu Václava I. na český trůn až do vymření Přemyslovců; 1306 byl zavražděn
Václav III. v Olomouci.
Vrcholná gotika, 1310 - 1437
Tedy období vlády Lucemburků v českých zemích (Jana Lucemburský, Karel IV.,
Václav IV. a Zikmund Lucemburský). Poslední desetiletí tohoto období zabírají však
husitské války (1419-1434), jež ostře ukončily předchozí období rozvoje.
Pozdní gotika, 1437 – 1526
Tomuto období se také říká vladislavská, popř. jagellonská gotika. Zahrnuje totiž vedle
vlády Albrechta I., Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad vládu jagellonské dynastie
(tj. krále Vladislava II. a Ludvíka I.). Celé období a vlastně celou gotiku uzavírá pak rok
1526, rok vymření Jagellonců. Od Roku 1526 nastupují na český trůn Habsburkové - rok
1526 je považován v našich zemích za počátek renesance.

*
Raná gotika, cca 1230 - 1306
-

-

-

-

Gotika se šíří na naše území především z jihozápadu tedy z oblastí Rakouska a jižního
Německa (vliv přechodného stylu, např. Velehrad či Tišnov), částečně i přímo
z Francie, tj. pronikání vzorů ze severofrancouzských katedrál.
U řady raně gotických staveb najdeme prvky přechodného období a současně
katedrální gotiky (např. kostel v Kolíně)
V 2. polovině 13. století pokračuje budování
- rozestavěných klášterních areálů v gotickém stylu, např. klášter Vyšší Brod,
- halových kostelů (Jihlava),
- městských klášterních areálů – Anežský klášter v Praze
Období vlády Přemysla Otakara II.
- zakládání nových a rozvoj královských měst: České Budějovice, Písek, Kolín,
Čáslav, Uherské Hradiště atd.
- zakládání královských klášterů, např. Zlatá Koruna
- přestavby hradů, např. Křivoklát, Zvíkov, Buchlov
- výstavba nových hradů, např. Písek či Bezděz
Na stavebním ruchu se stále více podílejí měšťané a šlechta, s jejich rostoucím
bohatstvím roste i úroveň jejich staveb.
V tomto období nahrazuje starší typ hradu (tzv. donjon, tj. hrad s obytnou hranolovou
věží) modernější hrad s obrannou válcovou věží na straně vstupu a palácem na opačné
chráněné straně.
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Vrcholná gotika, 14. století
- Objevuje se osobnost architekta, stavbu ale řídí tzv. parléř
- 1344 byl založen chrámu sv. Víta na Pražském hradě (katedrála byla však dokončena
až na přelomu 19. a 20. století).
- Gotika u nás zdomácněla, vznikají osobité české stavby kombinující podněty ze světa.
- Staviteli velké architektury se stávají nově i měšťané – vznikají výstavné a rozměrné
městské kostely halového typu, špitály, lázně, mosty, mlýny, kaple, farní kostely atd.
- Vrcholné období představuje vláda Karla IV. V areálu Pražského hradu staví Matyáš
z Arrasu, později Petr Parléř. Vedle katedrály sv. Víta se buduje i nový královský
palác.
- Císař Karel IV. nechává postavit Karlštejn jako pevnost k ochraně korunovačních
klenotů.
- Nejvýraznější osobností české vrcholné gotiky je Petr Parléř (architekt z rodiny
stavitelů chrámů v Gmundu a Kolíně nad Rýnem v Německu). Tento umělec jakoby
uzavřel v českých zemích období vrcholné gotiky a svou prací otevřel nové cesty
vedoucí k pozdní gotice, neboli k tzv. „krásnému slohu“. Na Parléřovo dílo
navazovaly další stavby v mnoha českých i moravských městech, např. Český
Krumlov, Dolní Dvořiště, Rožmberk, Kájov, Znojmo, Brno i Olomouc.
- Období vrcholné gotiky končí příkře husitskými válkami (1419 – 1434). Ty přerušily
stavební a uměleckou činnost, způsobily časté kulturní ztráty – např. ničení klášterů,
panských sídel, hradů či kostelů.
Pozdní gotika, 2. polovina 15. století
- Období pohusitské architektury, tzv. vladislavská nebo také jagellonská gotika.
- První období české umělecké tvorby, které významně přispělo a ovlivnilo celou
evropskou kulturu.
- Nejvýznamnější osobností pozdní gotiky je bezesporu Benedikt Ried (nebo také Rejt)
z Burghausenu. Tento architekt opticky zbavil parléřovskou klenbu váhy a rozvinul ji
ve křivky kroužené dekorativní klenby – jeho vladislavský sál či klenba v chrámu sv.
Barbory v Kutné hoře patří k nejlepším dílům světového stavitelství.
- Pozdně gotická architektura a umění zapustily hluboké kořeny, přežívá až do
16. století!
- Souběžně s gotikou si tak u nás razí velmi nesměle cestu i renesance, jež ovšem
v českých zemích nikdy (na rozdíl od gotiky a později od baroka) nikdy pevně
nezakořenila.

Příklad složité pozdně gotické klenby
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