OTÁZKY Z TESTŮ DA II
- souhrn ze spa-fa (červen 2016) + pár otázek z testů z LS 2016
Kdy bylo postaveno Theodoricovo mauzoleum?
526
Stavby v Ravenně
Theodoricovo mauzoleum
mauzoleum Gally Placidie
bazilika sv. Jana
kostel San Apollinare Nuovo
kostel San Apollinare in Classis
kostel San Vitale
baptisterium katolíků
baptisterium ariánů
Kostely v Ravenně
viz předchozí otázka
Centrální raně křesťanské stavby
kostel Santa Costanza v Římě
San Lorenzo v Miláně
martyrion sv. Babyly (Turecko)
mauzoleum Gally Placidie
Theodoricovo mauzoleum
kostel San Vitale v Ravenně
chrám sv. Sergia a Bakcha v Konstantinopoli
baptisterium katolíků
baptisterium ariánů
Falce Karla Velikého
Ingelheim
Cáchy
Padeborn
Kde se nachází kopie Cášského dómu? ( = kostel Panny Marie)
Lutych
Mettlach
Essen
Století zhotovení plánu ze st. Gallen
9. století (okolo 830)
Dvě inovace v době karolinské
westwerk - vertikální prvek připojený k západní straně – v přízemí zaklenutý prostor, v patře
kaple, fungoval jako samostatný kostel
chodbová krypta umožňující cirkulaci poutníků (např. st. Germain v Auxere)
dvojitý chór
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Typologie karolinské doby
baziliky
klášterní komplexy
falce
Co je to apsida?
půlkruhová či podkovovitá oltářní nika zaklenutá konchou
Vyjmenujte románské školy architektury
Poitou, Auvergne, Périgoldské (akvitánské) kupolovité kostely, Burgundská, Normandská
Která oblast ve Francii nemá románskou architekturu? (výběr)
Ile-de-France
Znaky románské architektury
valená klenba, příčné pasy
stavby z kamene
masivní stěny
malá okna → málo světla (pata kleneb velmi zatížená)
gradace hmot (u složitějších staveb)
stavba věží
westwerky
Románské stavby v Porýní
dóm ve Špýru
dóm v Mohuči
Karolínský dóm v Kolíně nad Rýnem
st. Maria im Kapitol
benediktinský kostel velkého sv. Martina
kapitulní chrám sv. Apoštolů
kapitulní kostel sv. Gereona
kostel Panny Marie v Koblenci
Dóm v Pise byl navrhován jako… (výběr)
pětilodní
Nejčastější výskyt kupolovitých bazilik (výběr)
Sicílie
Alespoň dvě oblasti důležité pro vývoj románské architektury v Itálii
Lombardie
Toskánsko
Benátsko
Kdo nechal postavit Castel del Monte?
Fridrich II.
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Kdy se začala stavět šikmá věž v Pise?
1173
Nakreslete typický bernardinský půdorys

Tři znaky rané gotiky
Kamenné stavby
Lomený oblouk
Křížová a šestidílná klenba
Klenby v rané gotice
Křížová, šestidílná, paprsčitá
Mendikantská architektura
= architektura žebravých řádů
Františkáni, dominikáni, karmelité, augustiniáni – poustevníci
Kde je pohřben František z Assisi?
V kostele sv. Františka v Assisi
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Redukovaná gotika
Převedení gotického systému do zjednodušené a náznakové vrstvy
-

Masivní zdi, malá okna
Samonosná konstrukce
Gotický systém redukován pouze do vztahu klenby a přípor
Osmiboké pilíře, pilíř = pokračování stěny

Kdy byl položen základní kámen katedrály sv. Víta?
1344
Kdy byla postavena rotunda sv. Víta?
10. století (před 935)
Kde se nachází dvojlodní kostely?
Třeboň

Imbach (Rakousko)

Soběslav

kostel sv. Františka (Anežský klášter)

Miličín

Kájov

Bavorov

Zátoň

Telč

Milevsko

Klenebná technika Petra Parléře
Síťová klenba
Stavby Petra Parléře
katedrála sv. Víta
kaple všech svatých na Pražském hradě
Staroměstská mostecká věž
dostavba kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Kdy zemřel Petr Parléř?
1399
Kdy zemřel Matyáš z Arrasu?
1352
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Cisterciácký ekonomický model
Naprostá soběstačnost, aby téměř nebylo potřeba opouštět klášter → redukce potřeby peněz
Prodej přebytků na místních trzích → kumulace značného majetku,
Nákup jen nejnutnějšího zboží (sůl, náročnější nástroje)
Práce konvršů (řeholníci, kteří nejsou mnichy – neúčastní se všech bohoslužeb a provádí
manuální práci)
Investice do budoucna
Které zákazy formují cisterciáckou architekturu?
Idea simplicitas:
Zákaz stavby věží ( → sanktusníky)
Zákaz výzdoby kostelů
Zákaz pochovávat v řádových kostelech osoby, které nebyly členy řádu
Cisterciácké stavby v Čechách
Kláštery:

Tišnov
Zlatá Koruna
Zbraslav
Sedlec
Vyšší Brod

Rok založení Zlaté Koruny
1263
Urbanismus ve středověku
Města – větší počet obyvatel, řemesla
Vesnice – zemědělství, podnikání sedláků, rozptýlená výroba
Vznik měst v souvislosti s obchodem od 8. století (předtím deurbanizace způsobená
rozpadem ŘŘ)
Vznik měst – na obchodních stezkách, podél toků, brody, pobřeží, existence římského města
nebo hradu
Město chápáno jako uzavřený systém
Zakládání

– pravidelný rastr
– hierarchicko-dynamické systémy

Šířka ulice středověkého města
10 – 15 m
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Města založená Přemyslem Otakarem II.
Vysoké Mýto

Domažlice

Polička

Kadaň

České Budějovice

Písek

Ústí nad Labem

Tachov

Rok založení Vysokého Mýta
1262
Rok založení Poličky
1265
Ve kterém století vznikla Plzeň?
13. století (1295)
Gotická katedrála v Chartres sloužila jako vzor pro katedrály v…
Amiens
Remeši
V jakém městě stojí Saint-chapelle?
Paříž
Ve které zemi byla využívána vějířovitá klenba?
Anglie (pozdní gotika)
V jakém roce vyhořela a znovu se začala stavět katedrála v Chartres?
1194
Nakreslete schéma zatížení gotické katedrály (předtištěný řez)
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Založení Nového města Pražského
1348
Alespoň tři typy pozdně gotických kleneb
Sklípková
Kroužená
Hvězdicová
Síťová
Vějířová
Kdo používal sklípkovou klenbu?
Arnold Vestfálský
Stavby Benedikta Rejta
Pražský hrad:

Vladislavský sál
Královská oratoř v katedrále sv. Víta
Ludvíkovo křídlo

dostavba kostela sv. Barbory v Kutné Hoře
kostel sv. Mikuláše v Lounech
vnější opevnění hradů Švihov, Rábí
palác pro Zdeňka Lva z Rožmitálu na Blatné
zámek Zabkowice / Frankenstein ve Slezsku
Stavby Matěje Rejska
Prašná brána
Horní část triforia a klenba chóru chrámu sv. Barbory
Baldachýn v Týnském chrámu
Kazatelna v Kaňku a v Rakovníku
Letopočty vzniku katedrál (občas otázka kdy vznikla, občas kdy byla dostavěna; výběr z možností)
St Dennis

1134

Sens

1145

Laon

1165 - 1200

Notre-Dame Paříž

1150/55 - 1230

Bourges

1195 - 1255

Chartres

1135 – 60; požár 1194
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Remeš

1211 – 1280

Amiens

1220 – 1269

Beauvais

1225; zřícení 1284

Sainte-Chapelle

1248

Cantenbury

1175 – 1181

+ naučit se asi letopočty u těch významnějších tak nějak odevšud
Často otázky ve stylu „Petr Parléř nepostavil…“ „Přemysl Otakar II. založil…“ + výběr
Dva obrázky na poznávačku – není úplně nutné poznat konkrétní stavbu, ale okomentovat, zařadit,
odhadnout dobu vzniku
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