
Gotika - ogival 

1144 - 1526 



Geneze gotického slohu 

 3. klášterní kostel v Cluny 1189 – 1125 

    chór s ochozem a věncem kaplí, lomený 
oblouk 

    

   Kostely sv. Štěpána a sv. Trojice v  Caen - 
vertikální členění stěn 

    

   Cistercko-burgundský sloh 

 

    Syntéza – opatství sv. Diviše v Paříži 



3. klášterní kostel v Cluny 1189 - 1125 



Sv. Štěpán (St. Étienne) Caen 



St. Étienne 



Caen 

Sv. Trojice 



Opat Suger ze Saint-Denis (1122 – 1151) 

ideový tvůrce gotického slohu 



Opatství St. Denis 

 relikvie sv. Diviše – patrona království 

 pohřebiště francouzských králů 

 uložení korunovačních klenotů 

 uložení Oriflammy – bojové standarty 

francouzských králů 



ECCLESIA MATERIALIS 

SIGNIFICAT ECCLESIAM SPIRITUALEM 

 

 ecclesia = obec, kostel, církev 

 

 Symbolika opata Sugera: 

 svorník - Kristus 

 sloupy – apoštolové a proroci  





Gotická rozeta = Kristus 

„Ty jsi světlo světa“ 



Stavební vývoj 

opatství sv. Diviše 

od slohu 

karolinského 

po ranou gotiku 



Základní prvky  

gotické architektury 

 

 vnější opěrný systém 

 lomený oblouk 

 křížová gotická klenba 

 vertikalita 

 duchovní symbolika  

    architektonických článků 

 



Gotický  

opěrný systém 









Sv. Barbora 





Bazilika 

sv. Diviše 

(Saint-Denis) 

 





Chórový ochoz 

s věncem kaplí 





Ochoz a hlavní loď 



Stvoření světa - vitráž 





Polysémantika (mnohovýznamnost) 

gotiky - Jeruzalém 

historicky – město kde Kristus 

podstoupil své utrpení 

 typologicky – dobře spravovaná 

obec, ideální stát 

 symbolicky (alegoricky) – církev 

 analogicky - ráj 



Madona 

z Veveří 



Katedrála  

 funkčně biskupský či arcibiskupský kostel 

 

 architektonicky – vícelodní kostel  

   s chórovým ochozem a věncem kaplí 



Cathedra 

trůn biskupa 



Katedrála 

esence gotiky 







Profilace 

žeber 







Katedrála v Chartres 





Katedrála Notre-Dame 



Laon 



Amiens  

a Remeš 



Kolín nad Rýnem 



Sainte-Chapelle 

Ludvík IX. Svatý 







Sainte-Chapelle 1242-1248 



Trnová koruna 

na fiále 





Vinná réva 



Radnice v Münsteru 

a zámek v Míšni 



Fresky v kapli sv. Jana Křtitele v Olomouci 







Arcibiskup Arnošt z Pardubic 



Blanka z Valois 



Triforium 

ochoz v síle zdi 



Gotická křížová žebrová klenba  



Svorníky žebrové klenby 







Kouřim – Sv. Štěpán 





Přípory 

podpírají 

žebra 



Gotické konzoly 



Svazková přípory laonské katedrály 





Gotické kružby v oknech,  

arkádách a tympanonu 



Kytka a krab 



Fiály 



Chrliče 

sv. Vít 

Sagrada Familia 



Chrliče chrámu  

sv. Bartoloměje 

v Kolíně 



Notre-Dame 

Santa Maria 

del Fiore 



Katedrála  

v s´Hertogenbosch 



Katedrála v Salisbury 





Vitráž (vitrage), vitraj (vitrail)  



Listoví 

symbolizuje ráj 







Gotický křídlový oltář 



Křivoklát 

a Levoča 



Gotické štíty 

 1) hladký 

 2) s vpadlinami 

 3) stupňovitý 

 4) cihelný stupňovitý s vpadlinami 



Václav I.  

1230 – 1253 

nástup gotiky 





největší říše 

středověku, druhá 

na světě: 

33 000 000 km2 

(22% souše)  

100 milionů 

obyvatel 









Bitva u Lehnice 

9. dubna 1241 







náhrobek z Anežského kláštera 

a freska na zámku v Zelené Hoře 





Pivoňský klášter vilemitů 











Svazková přípora  

a žebrová klenba 





Křížová žebrová klenba 





Svorník 

a hlavice 

 











Dvoulodní ambit kláštera dominikánů 

u sv. Jakuba na Starém Městě (1232 z.k.) 



Křižovníci  

s červenou hvězdou 

původní český 

rytířský řád 





Brevíř velmistra křižovníků Lva 



Komenda křižovníků v Dobřichovicích 



Staronová 

synagoga 



Sv. Štěpán v Kouřimi 

ca 1260 





Triumfální oblouk 



Sedile v presbytáři 



Kaple  

sv. Kateřiny 

pod presbytářem 



Král českých hradů 



Zvíkov před napuštěním  

Orlícké nádrže 







Útočištná věž 

- bergfrit 



Chateau Gaillard 

kastel – vícevěžový hrad 



Stavebník  

Richard Lví srdce 



Louvre  

– donjon  

uvnitř kastelu 





Týřov 

1249 vězení 

Přemysla Otakara II. 









Pohřební insignie 

Přemysla Otakara II. 







Hmotová  

rekonstrukce 

hradu Švamberka 



Bor pánů  

ze Švamberka 



Volfštejn u Černošína 





Bergfrit 

 
Gutštejn       Hasištejn 



                    Příběnice 



              Rožmberk 



Věž Jakobínka 



           Český Krumlov 








