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Petra Paterová                                                                                                                                    2. roč. Arch-His 
 
 

 

Renesance v Dijonu 
 

 
 

Renesance ve Francii: 
     Renesanci lze vymezovat asi od r. 1350 do konce 16.stol v Itálii, do dalších zemí Evropy 

se šířila později. Charakteristický název získal tento sloh asi v r. 1820, kdy se začalo užívat 

termínu rinascimento = znovuzrození. Do Francie se renesance začala šířit od počátku         

16. stol. 

     R. 1495 poslal Karel VIII. ze své cesty po Itálii několik umělců, aby mu přestavělo zámek 

v Amboise. Někteří už pak ve Francii zůstali. Italská renesance zdomácněla ve Francii až 

v letech 1515 – 1547, tedy se stoletým zpožděním oproti Itálii. V Itálii se již mezitím rozvinul 

manýrismus, jeho formy se ve Francii mísily s gotickými reminiscencemi a vytvářely 

francouzský manýristický sloh. Typickými rysy tu jsou: 

     - čtyř kruhové nárožní věže; příkré střechy, často vyšší než kuželovité nebo prohnuté 

střechy věží; střechy s bohatým dekorem; střešní vikýře; četné komíny; členění stěn je spíše 

grafické než trojrozměrné; obdélníková, pozdně gotická okna. 

     V polovině 16. stol. vystřídali italské architekty architekti francouzští, této éře se říká        

tzv. II. renesance. Využívá se motivu triumfálního oblouku, klasické sloupové řady, 

nadokenní římsy a strmé střechy s nástavci atd.  

     Objevují se odmítavé reakce na gotickou architekturu. Začíná se zdůrazňovat horizontalita, 

statičnost, pocit konstrukční jistoty a prakticky se uplatňuje perspektiva. V chrámové 

architektuře se střetávala tendence k centrálnímu prostoru s potřebami církve, která dávala 

přednost prostorům podélným. U podélných staveb se objevilo úsilí o jednotný prostor 

k potlačení postraních lodí a jejich nahrazení kaplemi, otevřenými do hlavní lodě. Chrámy 

mají buď centrální nebo podélnou dispozici. 

    Používají se standartní materiály, jako kámen, cihla a dřevo. Rozšířeným druhem výzdoby 

stěny v interiéru byla malba a inkrustace stěn barevným mramorem.  

     Vzrůstá důraz na výstavbu světské architektury. Charakteristickým znakem renesančních 

paláců a zámků je pravidelný, zpravidla čtyřkřídlý půdorys, je zdůrazněn význam schodiště. 

Dalším projevem renesance byly předměstské vily a letohrádky, měly často volnější půdorys.  
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     Francouzská renesance se stala dvorním slohem, můžeme ji dělit do tří období, často se 

používá označují podle vlád jednotlivých panovníků rodu Valois:  

     ranná renesance – 1500-1540  František I. 

     vrcholná renesance – 1540-1580 Jiří II. 

     pozdní renesance – 1580-1620 Jiří IV. a Ludvík XIII. 

 

Dijon 

     Vládní palác 

Historie: 

     Nynější vévodský palác byl až do 9. století jen jednoduchým zámkem, o kterém se ale 

nedochovalo téměř nic, kromě toho, že se svými zdmi dotýkal staré římské pevnosti ze 3. 

století.  

      Palác je umístěn na Place de la Libertation, byl projektován J. Hardouin-Mansartem. 

Palác byl přistavěn r. 1366 prvním pánem z rodu Valois, Philippem le Harde, a postupně 

rozšiřován.  Vlastní rozvoj místa začal r. 1433 za Philippe le Bon, který v letech 1450-1455 

palác nechal upravovat.  

 

     Stavba nynějšího 

paláce započala za vlády 

Philippa le Hardi 

vztyčením Tour de Bar, 

krásné věžové rezidence 

typické pro konec 14. 

století. Je členěná na 

krásně klenutá patra 

s hojnými lomenými 

okny. Philippův nástupci 

Jean Sans Peur a 

Philippe le Bon doplnili stavbu vybudováním kuchyní z konce 15. století. Věž měla za úkol 

chránit soukromé komnaty a velký sál, který přiléhal k její patě. Podlaží byla zpřístupněna 

šroubovitým schodištěm.  
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     Na konci 17. století se rozhodlo o přestěhování burgundského parlamentu, který zasedal ve 

staré části paláce, na místa více jemu hodná, která by odpovídala době. Práce na stavbě 

nových částí započaly r. 1680 a byly ukončeny roku 1786, v předvečer Velké francouzské 

revoluce. Na stavbě se vystřídalo mnoho slavných architektů té doby. Nejvýznamnějším byl 

výše řečený J. Hardouin-Mansart.  Starý středověký palác tak dostal klasicistní spodobu.1 

Architektura: 

     Palác vévodů a stavů burgundských je celkem různých architektonických stylů. Nejstarší je 

část vévodského paláce, která pochází ze 14. a 15. století v gotickém slohu. Takto jsou 

vystavěny obytné budovy viditelné už od Place des Ducs, kuchyně na dvoře de Bar a dvě 

věže, Tour Phillipe le Bon a Tour de Bar. První, Tour Philippe le Bon, je dominantou města. 

Větší části budov, které jsou dnes viditelné, byly postaveny až 17. a 18. století v klasicistním 

slohu. Nejpozději byla zbudována fasáda na musseé des beaux-Arts, které stojí na place de la 

Sainte-Chapelle. 2 

     Pozůstatky Paláce vévodů burgundských: Velké křídlo obytných budov zahrnuje sál des 

Gardes3 , věž de Philippe le Bon4, věž de Bar5 a schodiště de Bellegarde, kuchyňské budovy. 

     Pozůstatky Paláce stavů burgundských:  Fasáda směrem k Dvoru cti6 a k Dvoru de Flore7 

a skrytý velký salle des Etáte- vestibul velkého salle des Etáte se schodištěm de Gabriel. 8 

 

      Justiční palác v Dijonu 

     Justiční palác, ve kterém se v dnešní době nachází sídlo Císařského dvora9 a Tribunálu 

první instance10, byl v minulosti sídlem starého burgundského parlamentu. To bylo za vlády 

Ludvíka XI., kdy byla započata jeho stavba. Díky stavbě justičního paláce se uspíšilo 

vyřizování agendy, jelikož předtím neměl parlament žádné pevné sídlo a pohyboval se po 

hlavních městech provincie.  

     

 

 

                                                 
1 www.richesheures.net 
2 www.richesheures.net 
3 le salle des Gardes 
4 le tour de Philippe le Bon 
5 le tour de Bar 
6 la cour d´Honneur 
7 la cour de Flore 
8 www.culture.gouv.fr 
9 la Coure impériale 
10 le Tribunal de première instance 
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     Za povšimnutí stojí strop v zasedacím sále, který je sestavený z plastických stropních kazet 

a je pozlacený. Vše pečlivě provedl dijonský starosta Tarabout. Šedá okna v tomto sále se ale  

bohužel nedochovala celá. Jeho dřevěné obložení je zdobené kresbami ctností, které by měli 

úředníci mít. Starou parlamentní kapli uzavírají modelované dveře, které najdeme naproti 

velkému sálu des Pas-Perdus11.  

     Justiční palác úzce sousedil s vězením. Budovy byly propojeny pasáží uzavřenou sálem, ve 

kterém je strop, který taktéž stojí za zmínku. Původně to byl sál, který byl využíván  jako 

Pokoj účtů12. Před částí paláce,  kterou zaujímal tento pokoj, byl vpředu portál směřující 

k Malé palácové uličce. Portál, který byl velmi bohatě zdoben a pěkně proveden, postavil 

roku 1645 sochař Dubois. Bohužel, roku 1821, byl zničen a nahrazen stavbou jež dnes 

zaujímají Pokoje přestupkového 

soudu soudního tribunálu.13  

 

     Roku 1852 byla krajská správa 

z Justičního paláce přesunuta 

z důvodu nutných oprav a 

restaurátorských prací. Sál des Pas-

Perdus, jehož klenba byla ve 

špatném stavu a opadávala, byla 

komletně restaurována a byla 

sladěna se stylem fasády. Čtyři 

velké lomenné portály nás odvádějí 

k ohromnému vestibulu Civilního 

tribunálu14 a k rozmanitým 

pokojům Císařského dvora.15 První 

pokoj dvora bude přesunut a 

používán jako krásný pokoj, 

zatímco vězení bude přesunuto 

dopředu, do nově stavěné budovy. 

Zřízené krajské vězení je umístěno na konec L´Alléde-la-Retraite.16 

                                                 
11 la grande salle des Pas-Perdus 
12 la Chambre des Comptes 
13 la Chambre correctionnelle du tribunal 
14 Tribunal civil 
15 La Cour impériale 
16 Goussard J., Nouveau guide pittoresque du voyageur à Dijon, Dijon 1861: in. http://gallica.bnf.fr 
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     Kostel St. Michel 

Počátky kostela sv.Michaela: 

  Přibližně v 6.století kanovníci z opatství Sanit Etienne, obdrželi možnost založit nový 

hřbitov v blízkosti kostela – hřbitov Východí. Tento hřibotov ale musel být umístěn těsně u 

hradeb starého římského města, které bylo pravděpodobně postaveno ze dřeva. Mělo se jednat 

o pohřební kapli, později často využívanou ve středověku.  

     První zmínka o existenci tohoto kostela se nachází v archivu opatství v St.Dennis          

(rok 889). Protože stavba se nacházela na hřbitově, byla připisována k sv.Michalovi, který 

podle křesťanské tradice v hodině smrti směruje duše k Bohu.  

     Kostel byl přestavěn na baziliku, později se stal kostelem farním. Na začátku 11.století je 

kostel příliš malý na to, aby přijal věrné. Opat St.Dennis, Garnier de Maily, se rozhodl ho 

nahradit prostornějším kostelem ve stylu románském, který byl vysvěcen roku 1020.            

Na konci 15.století kostelu hrozilo zboření. 

 

     V tu dobu již značně poničená bazilika, nestačila 

potřebám jedné fary, protože populace  patřící pod 

faru a  lpící na náboženských zvycích, rychle 

stoupala. Veřejné mínění vyžadovalo nový kostel. 

Farníci, povzbuzeni opatem v Saint-Etienne, Antoine 

Chambellan, se rozhodli obnovit svůj kostel. Za 

vlády Karla VIII. byli farníci spojeni přímo pod 

správu světské moci příslušné farnosti.  

     Věřící byli svoláni na hřbitov obklopující kostel 

17.července 1497 proto,aby rozhodli, jestli mají začít 

se stavbou nového kostela a jestli je každý rozhodnut  podstoupit nevyhnutelné peněžní oběti. 

Rozhodli se na tom, jak bude konstrukce nového kostela vypadat. Každý měl přispět v 

poměru k jejich vzájemnému majetku a začít splácet každý týden členské příspěvky do rukou 

Henriho Chambellana, otce představeného opatství Saint-Etienne, kterého jmenovali 

pokladníkem. Dne 6.srpna 1499 starosta Jean Aignault poskytl všechna povolení. Práce začali 

pod řízením mistra stavby místně zvaného Louis Gilbert. 

      

 



 6 

     Fasáda vytváří zajímavý celek, jedinečný svého druhu kvůli současnému míchání  gotiky  

a renesance, což byl výsledek doby. Spoluexistence dvou odlišných architektonických typů se 

vysvětluje podle směru, který byl přijmut  v architektuře v Burgundsku v 16.století pod 

vlivem Itálie a návratu k antickým kořenům. Přechod z gotického umění k italizujícím  

prvkům je vidět na  hlavní lodi, která je gotická, ale fasáda představuje renesanční umění. 

 

Interiér: 

     Velké oválné pódium je složeno ze čtyř schodů složených do kříže přes křídlo příčné lodi 

do středu chóru a na místo oltáře. Místo liturgie je nejlépe osvětleným místem v kostele. 

    Místo na oltář bylo předem vybrané. Stavba kostela byla dokončena na konci 17. stol., 

vyjímku tvoří dřevěné sloupořadí dokončené později. Příprava plánů  byla na velmi vysoké 

úrovni, ale i přesto tíží obložení sloupy a brání tak jejich vzmachu. 

     Pod touto pevnou obrubou, se oltář jakoby ani nedotýká země, to kvůli odlehčení. Tento 

optický pohyb oltáře vzhůru je podpořen zavěšeným křížem na dlouhém a těžkém rameni, 

který tak vykresluje stín na velkou tmavou plochu starého chóru.  

     V interiéru kostela jsou použité různé materiály. Tělo oltáře je ze slepovaných dřevěných 

destiček, na kterých jsou pozlacené olověné plomby. Ty jsou zlacené dvěma druhy zlata. 

(Přírodním jsou vyvedeny sochy a podklad je ve zlatě bílém.)  

     Podstavec z bílého bukového masivu je lakovaný a získává tak okrovou barvu, která se 

výborně hodí k dřevěnému obložení. Nábytek utváří harmonický celek s okolními sloupy ze 

světlého dubu. 

     Námět, který zdobí oltář, je buďto Bůh jednotný a vše spojující, znázorněný jako kruh a 

nebo v podobě obětovávaného jehněte.  

    Liturgicky laděný nábytek, materiál a barvy jsou vždy jasné barvy. Zavěšený kříž by měl 

být nejvíce na světle, jako doplněk celistvosti.17 

   

 

Hugues Sambin 

     Hugues Sambin byl francouzským řezbářem, výtvarníkem, architektem a technikem, který 

se narodil roku 1520 a zemřel v Dijonu okolo roku 1601. Byl synem řezbáře  Mamme 

Sambina. Je známý svou prací v roce 1544 na dřevěných částech zámku ve Fontainebleau. 

                                                 
17 www.saint-michel.dijon.com 
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Jeho práce na tomto projektu je silně ovlivněna manýrismem. Roku 1547 se v Dijonu oženil 

s dcerou Jeana Boudrilleta, který byl řezbářským mistrem z Troyes.  

     Od 15. května do 15. června 1548 pracoval se svým tchánem a bratry, Guillaumem 

Bambinem a Claudem Bambinem, kteří byli též řezbáři, pro Henryho II., krále Francie, na 

dekoraci vstupu do města Dijonu.  

     Roku 1549 se stal mistrem truhlářským. V prosinci roku 1551 se ujal části příprav na 

vstupní bránu do Dijonu pro vévodu d´Aumale, ale pouze pod podmínku, že sochařskou 

výzdobu dostane na starost sochař Jean Damotte. V tomto roce se Hugues zároveň stal 

mistrem cechu truhlářů. Pozice se znovu ujal od roku 1553 do roku 1555 a ještě jednou roku 

1558.  

     Pokračoval ve své spolupráci se svým tchánem, se kterým dokončil mnoho projektů, mimo 

jiné postavil roku 1559 jatka. Od dubna do května roku 1564 dohlížel na stavební práce při 

výstavbě vstupu do Dijonu pro francouzského krále Charlese IX. 18 

     Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří stavba hotelu v Besançonu a stavba justičního 

paláce v Dijonu. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 www.groveart.com 
19 http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_Sambin 
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