Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00
hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Filozofickou fakultou, Seminářem dějin
umění, nabízíme kurz:

OPEVNĚNÉ KOSTELY VE STŘEDOVĚKU
Počet účastníků:

maximálně 100 osob

Lektor:

Mgr. Aleš Flídr

Termín:

2. 11. – 21. 12. 2017, vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14.30 h, tj. 6 setkání
2. 11., 9. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. a 21. 12.
přednášky se nekonají z organizačních důvodů 23. 11. a 7. 12.

Místo konání:

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí

Cena:

400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Přehled přednášek:
1. Kostely a jejich opevnění v raném a vrcholném středověku v Čechách a na Moravě
2. České a moravské pozdně gotické příklady kostelních pevností
3. Kostely uvnitř hradeb v Rakousku a na Slovensku
4. Zrod opevněných kostelů v Sedmihradsku
5. Obrana sedmihradských vesnic před tureckým nebezpečím
6. Zlatá doba transylvánských kostelních pevností

2. 11.
9. 11.
16. 11.
30. 11.
14. 12.
21. 12.

Náplň kurzu: uvedena na druhé straně materiálu
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Opevněné kostely ve středověku
Kurz je určen také pro veřejnost. Můžete na něj tedy pozvat i své přátele a známé, kteří již dosáhli
seniorského věku a nejsou posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Aleš Flídr., v. r.
odborný garant kurzu

Náplň kurzu:
Od počátku bádání o sakrální architektuře se velmi diskutuje i její obranná či útočištná funkce.
Dodnes se poměrně dobře dochovaly hradby okolo některých klášterů, opevněné byly komendy
rytířských řádů, z ikonografických pramenů víme o důkladné obraně chrámů v řadě menších
nehrazených měst. Ve venkovském prostředí je situace méně zřejmá, zvláště pro starší období.
Okolo kostelů lze sice nalézt příkopy, valy nebo vysoké hřbitovní zdi, velmi často se však těžko
určuje jejich stáří i původní účel. Z období pozdní gotiky však máme dochovánu celou řadu
kotelních pevností na Vysočině, a zejména na tehdy Turky ohrožované jižní Moravě. V zahraničí
vizuálně navštívíme několik dobře dochovaných opevněných kostelů v Rakousku a na Slovensku.
Především však nahlédneme do prostředí sedmihradských německých vesnic, jejichž obyvatele
ve středověku chránily mohutné kostelní pevnosti, z nichž mnohé dodnes nezměnily svou podobu
od časů tureckých válek. Transylvánské opevněné kostely patří pro ojedinělý stav dochování,
a především pro velkou různorodost všech možných i nemožných fortifikačních prvků, do velké
rodiny památek UNESCO.

