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Anotace 

Předmětem zkoumání této bakalářské práce je přijetí italských renesančních forem 

architektury v českém prostředí. Základ práce tvoří zkoumání teoretických spisů 

týkajících se architektury a využívání zásad v nich sepsaných v období renesance. Část 

práce je zaměřena na obsah spisů římského stavitele Vitruvia a renesančního architekta 

Leona Battisty Albertiho. Alberti při psaní svého spisu přímo vycházel ze zásad 

sepsaných Vitruviem, ale pro jejich tehdejší využití považoval za nutné je aktualizovat. 

V této části práce je obsažen popis staveb, které Alberti vytvořil ve Florencii v souladu 

s teorií renesanční architektury. Hlavní část této práce je věnována příchodu renesance 

do středoevropského stavebního prostředí a zařazení italských renesančních forem 

architektury do stavebního programu. Do českého prostředí se tyto formy dostaly přes 

uherský královský dvůr Matyáše Korvína a byly v počátcích aplikovány především jako 

dekorativní prvky, čemuž je v práci rovněž věnována pozornost.  
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Abstract 

The Bachelor‘s thesis deals with reception of Italian Renaissance forms of architecture 

in Czech. The base of this thesis consist in studying architectural theories. The first part 

of this thesis is focused on theories by Roman architect Vitruvius and theories by 

Renaissance architect Leon Battista Alberti. In his work Alberti used the principles of 

Vitruvius but he updated it. This thesis also includes descriptions of Florentine 

buildings which follow the principles and were projected by Alberti. The major part of 

this thesis is dedicated to beginnings and acceptation the Italian Renaissance forms of 

architecture in Central Europe. Trough Hungarian royal court these forms came to 

Czech and at the beginnings were applied as decorative elements.  
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Úvod  

Tématem této bakalářské práce je zmapování vzniku a vývoje raných italských 

renesančních forem architektury a jejich prosazování se ve středoevropském kontextu. 

Forma renesanční architektury vznikala v Itálii v rámci přetrvávající antické tradice. 

Renesanční architekti se již od počátku obraceli při hledání nových forem architektury 

na dochované antické památky, studovali je a přejímali jejich rysy. Vliv antiky na 

italskou architekturu v průběhu staletí nikdy zcela nevymizel a italská architektura tak 

získávala nenapodobitelný ráz. 

K plnému porozumění renesančním formám architektury je nezbytné poznat a 

porozumět principům antické architektury, čemuž je věnována část třetí kapitoly této 

práce. Zprostředkovatelem antické teorie je, do dnešních dnů jediný dochovaný, spis o 

architektuře De architectura libri decem, jehož autorem je Vitruvius, vojenský inženýr 

působící ve službách římských císařů. Ve svém díle, které věnoval svému císaři, 

Vitruvius sepsal všeobecné návody a doporučení, kterak se má stavět. Stavebnictví 

Vitruvius charakterizuje pomocí tří kategorií: statikou, krásou a účelností. Tyto tři 

kategorie je třeba mít při stavbě na paměti a dbát na jejich naplňování. Při studiu antické 

architektury je nutné si uvědomit, že antické stavební principy vycházejí přesně 

odvozených matematických hodnot.  

Vitruviovy zásady, ač nebyly v antickém stavebnictví vždy dodržovány, ovlivnily 

v malé míře i stavitele středověké. Zájem o Vitruviův spis se projevuje během 

Karolínské renesance, kdy probíhaly snahy o oživení antické kultury. Ke slovu však 

přišly Vitruviovy znalosti v Itálii na počátku 15. století, kdy docházelo k četným opisům 

jeho spisu, při hledání odpovědí na otázky architektury, vyvolané humanistickým 

zájmem o klasickou antickou architekturu. Byl to právě florentský teoretik Leone 

Battista Alberti, kdo se rozhodl zprostředkovat tyto odpovědi skrze vlastní teoretický 

spis o architektuře, nesoucí prostý název De re aedificatoria. 

Alberti se věnoval studiu dochovaných antických staveb a porovnával jejich 

strukturu a formu s informacemi obsaženými ve Vitruviově spisu. Převzal antické 

principy architektury a vytvořil šest základních prvků stavitelství, které mají být 

základem každého zamýšleného díla. Popsal také osobu architekta, jaký by podle něj 

měl být, a důsledně jej oddělil od řemeslného realizátora stavby.  

Základním rysem renesanční architektury převzatým z antiky se stala řádová 

architektura. Alberti na základě popisů obsažených ve Vitruviově spisu sepsal stručnou 
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historii řádu, jejich správné využití na stavbách a samozřejmě správné rozměry a 

poměry mezi jednotlivými prvky. Ostatně harmonie, číslo a proporce jsou podle 

Albertiho určující kritéria krásy architektury.  

Po vydání své teoretické práce se Alberti začal věnovat architektuře prakticky. Jeho 

stavby se objevují v několika italských městech; jeho pravděpodobně nejstarším dílem 

je kostel San Francesco v Rimini, jehož fasáda je inspirována římskými chrámy. 

Albertiho stavby nalézáme především ve Florencii, která byla místem, odkud pocházela 

jeho rodina. Po roce 1446 vzniká jeho první florentská stavba, kterou je Palazzo 

Rucellai. Na fasádě tohoto paláce, patřící rodu Rucellaiů, Alberti uplatnil soudobé 

renesanční prvky v souladu se svými teoriemi a zásadami. Byla to také první stavba, 

kde byla použita řádová architektura. Dílem, kde tento raně renesanční architekt plně 

využil své znalosti matematiky a geometrie, bylo dokončení jižního průčelí kostela 

Santa Maria Novella, provedené v letech 1458–1470. Alberti se zde musel vyrovnat 

s již existující proto-renesanční strukturou, kterou bylo třeba zachovat a vhodně doplnit 

renesančními prvky. Čtvrtá kapitola je tedy věnována popisu a rozboru jednotlivých 

Albertiho staveb nacházejících se ve Florencii. 

Ve druhé polovině 15. století se prvky renesanční architektury začínají ve větší míře 

šířit z Itálie do okolních zemí. Zatímco v Itálii vládla plně rozvinutá renesance, zejména 

ve střední Evropě přetrvávala silná gotická tradice. Italské renesanční formy se tu proto 

prosazovaly zpočátku pouze v dekorativních detailech a to především v rámci 

dvorských stavebních okruhů. Teprve postupem času docházelo k aplikování ucelené 

architektonické formy a jejímu rozšíření i mimo královský mecenát.  

Prvním středoevropským prostředím, které bylo zasaženo italským vlivem, byl 

uherský královský dvůr za vlády Matyáše Korvína (1458–1490). Matyášovou 

manželkou byla Beatrix Aragonská z Neapole; mezi Itálií a Uherskem tak vládly živé 

vztahy. Budínský dvůr, který v těchto letech procházel renesanční přestavbou, byl tedy 

místem, kde poprvé působili italští stavitelé a odkud se renesanční formy šířily dále do 

středoevropského prostředí. Italské formy architektury tak nalézáme i na území 

dnešního Slovenska, dále pak v Polsku a samozřejmě v Čechách. Toto postupné 

pronikání italský forem architektury je podrobněji rozepsáno v páté kapitole, kde jsou 

také popsána první dvě renesanční architektonická díla na území zemí Koruny české. 

Stejně jako tomu bylo v uherském království, i v českém prostředí se renesanční 

prvky objevovaly nejprve na stavbách královského či šlechtického původu jako pouhé 

detaily, často zbavené své skutečné architektonické funkce a sloužící pouze jako 
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dekorace. První renesanční prvky se objevují během přestavby královského paláce na 

Pražském hradě, která probíhala na konci 15. století.  Na průčelí Vladislavského sálu se 

tak nacházejí okna v renesančním stylu, datovaná do roku 1493, která jsou jedním 

z několika renesančních děl vzniklých v rámci působení stavebního okruhu vedeného 

královským stavitelem Benediktem Riedem. V šesté a poslední kapitole této práce jsou 

tyto nové renesanční prvky popsány a rozebrány. Také je zde nastíněno, jakým 

způsobem se dále ubíral vývoj renesanční architektury na českém území a proč se 

přejaté renesanční prvky architektury mnohdy výrazně odlišují od své původní formy.  
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1. Přehled literatury a pramenů 

Následující kapitola je zaměřena na základní přehled použité literatury a její rozbor. 

Část práce je založena na studiu architektonických traktátů. Prvním ze dvou 

použitých je Vitruviův traktát De architectura libri decem v podobě, v jaké vyšel před 

několika lety v edici Antická knihovna. Jako srovnávací teoretický spis byl použit 

traktát o architektuře Leona Battisty Albertiho, rovněž v překladu Aloise Otoupalíka. U 

obou spisů byla zachována jejich původní struktura a byly v průběhu let od svého 

vzniku obohaceny o technické nákresy. K podání uceleného přehledu vývoje 

teoretických spisů o architektuře byla použita kniha A history of architectural theory: 

From Vitruvius to the present, jejímž autorem je Hano–Walter Kruft. Tato kniha 

obsahuje přehledný rozbor jednotlivých teoretických spisů, přičemž je zde zároveň 

naznačena spojitost mezi jednotlivými autory a jejich díly. Jde o vhodnou doplňující 

literaturu ke studiu těchto spisů.  

Jako zdroj základních informací o renesanční architektuře dobře poslouží 

přehledové knihy jako jsou Dějiny architektury
1
 či Encyklopedie světové architektury.

2
 

Zejména první z nich je určená spíše laické veřejnosti, obsahuje proto jen málo 

technických informací. Lze zde však nalézt alespoň základní popisy klíčových staveb 

každého uměleckého období. Technické detaily a stavitelské postupy naopak podrobně 

popisuje kniha Bohuslava Syrového Architektura svědectví dob. Autor se zde věnuje 

spíše obecnějšímu popisu rysů jednotlivých období a spíše se věnuje principům 

stavitelství dané doby. Stručně zde také popisuje šíření a přijímání nových prvků 

architektury v jednotlivých zemích. 

Příchodu renesančního stylu do středoevropského prostoru je věnován prostor v díle 

Jana Bialostockeho, The art of Renaissance art in Eastern Europe, kde autor popisuje 

mimo jiné počátky renesanční architektury v Uhrách, Polsku a Čechách. Zaměřuje se 

především na stavby královského stavebního okruhu, protože zde se renesanční 

architektura prosazovala nejdříve. Přijímání renesanční architektury se rovněž věnuje 

Eva Šamánková ve své knize Architektura české renesance, kde jsou stručně popsána 

první renesanční díla v Čechách. Jelikož zde docházelo k prolínání pozdně gotické 

tradice s novým stylem a renesanční prvky architektury se zpočátku objevovaly 

                                                 
1
 RAEBURN 1993. 

2
 DUDÁK 2002. 
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především jako dekorativní detaily jednotlivých staveb, je věnován počátkům renesance 

v Čechách i prostor v rámci díla Pozdně gotické umění v Čechách.
3
  

Nejnovější literaturou, která se týká tohoto tématu, jsou díla Petra Kaliny a Jiřího 

Kuthana. Kniha Benedikt Ried a počátky zaalpské renesance
4
 podává ucelený náhled na 

tvorbu Benedikta Rieda včetně popisu jeho staveb na území Čech. Královské dílo, jehož 

autorem je Jiří Kuthan, je sice rozsáhlejší, ale na úkor hloubky informací. Je proto 

vhodné využívat obou děl, která se vzájemně doplňují. 

Seznam literatury rovněž obsahuje několik starších děl, která nejsou v tomto 

přehledu zmíněna. Tato díla byla používána především pro ověřování již zjištěného a 

k dohledávání informací, na něž se odkazuje novější zde zmíněná literatura. 

 

 

  

                                                 
3
 MENCL 1985. 

4
 KALINA 2009. 
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2. Teorie architektury od Vitruvia po Albertiho 

2.1. Teorie a spisy o architektuře od starověku do první poloviny 15. 

století 

Historie architektury začíná ve stejném okamžiku jako stavba budov. K úplnému 

porozumění architektuře je však třeba rozumět její struktuře, principům a pochopit její 

smysl. Architektura bývá někdy popisována termínem „frozen music“, ale takový popis 

naznačuje, že architektura obsahuje pouze estetickou složku.
5
 Dle Vitruvia se 

architektura skládá ze tří částí: stavitelství, sestrojování slunečních hodin a strojnictví.
6
 

Stavitelství pak Vitruvius charakterizuje třemi všeobecně známými termíny „venustas“, 

„firmitas“ a „utilitas“, tedy „statika“, „účelnost“ a „krása, proporčnost“.
7
 Pro dokonalé 

porozumění architektuře je potřeba porozumět i materiálům a jejich kombinování a to 

od těch nejprostších jako je dřevo nebo obyčejný kámen až po beton
8
 a mramor.

9
 

Přestože je architektura nedílnou součástí dějin kultury a umění již od období 

paleolitu, nejstarší dochované spisy týkající se právě tohoto druhu umění pocházejí až 

z období Starověkého Řecka. Z nejstarších spisů jsou známé pouze zlomky 

zaznamenané latinskými spisovateli. Zpočátku psali o umění samotní architekti, 

stavitelé a výtvarníci. Jejich hlavním motivem bylo zaznamenání technického pokroku, 

který vesměs sami učinili. Primární zájem věnovali umělci nauce o proporci, a to jak 

figurální, tak architektonické.
10

 Jedním z nejstarších spisů týkajících se tématu proporcí 

je Kanon, jehož autorem je sochař Polykleitos. Dochovaná část Kanonu obsažená 

v Galenově spisu přesně ukazuje, jak velký význam teorii proporce autoři přikládali.
11

  

                                                 
5
 MOFFET 2003, 1. 

6
 KROUPA 2010, 29. 

7
 Více k tomuto tématu v kapitole 3.2. 

8
 Beton se jako kvalitní materiál objevuje ve stavebnictví už kolem roku 3600 př.n.l. V této době vznikají 

v Egyptě sloupy z umělého kamene. Již Féničané objevili hydraulické vlastnosti směsi vápna a sopečného 

tufu, což je druh horniny vznikající ze sopečného popela, a využili tuto směs při stavbě vodních cisteren 

v Jeruzalémě kolem roku 1000 př.n.l. Na základě těchto znalostí Řekové vyvinuli novou zdící techniku, 

kterou nazvali emplekton. Římané tohoto způsobu zdění hojně využívali a dále rozvíjeli techniku výroby 

hydraulických směsí. Tuto techniku dovedli do takové kvality, že byl beton použit při stavbě klenuté 

kupole římského Pantheonu (kolem roku 125 n.l.). Technika litého betonu: betonová malta, smíchána 

s drobnými úlomky cihel či drobnými kameny byla nalita do dřevěného bednění (nebo mezi vnější a 

vnitřní lícní zdivo, které v tomto případě nahradilo dřevěné bednění). Zdroj: 

http://www.ateam.zcu.cz/download/beton.pdf 
9
 MOFFET 2003, 2. 

10
 WITTLICH 2008, 7. 

11
 „Chrysippos ... se domnívá, že krása záleží na souměrnosti částí lidského těla: na poměru prstu k prstu, 

všech prstů k dlani a zápěstí, těch k předloktí, předloktí k záloktí a všeho toho ke všemu, jak je to napsáno 

v Polykleitově Pravidlu, neboť on nás naučil v onom spise všem poměrům těla a upevnil svůj výklad 

činem, ježto vytvořil sochu podle předpisů svého výkladu a nazval jak samu sochu, tak i spis Pravidlem.“ 

překlad: K. Svoboda. In: WITTLICH 2008, 7. 
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Ze starověkých teoretických spisů o architektuře se jako kompletní dochoval pouze 

jeden: De Architectura libri decem. Autorem tohoto spisu je Marcus Vitruvius Pollio. 

Jeho spis má stěžejní význam pro dějiny a samotnou teorii architektury, zejména pro 

období renesance. Renesanční teoretici, zejména Alberti, používají Vitruviův spis jako 

absolutní základ veškerých teorií stavitelství. Vitruvius nebyl první autor, který psal o 

architektuře, ale byl prvním autorem, jak sám zmiňuje v předmluvě Knihy IV, jenž 

pracoval systematicky.
12

  

Vliv starověkých spisů na stavitelství v období středověku byl omezený. Zájem o 

Vitruvia se mírně projevuje v období Karolínské renesance. Jedním z významných 

encyklopedických děl středověku je Etymologie Isidora ze Sevilly
13

 – pro středověkou 

estetiku je důležité zejména Isidorovo spojování krásy a světla. Přestože pravděpodobně 

použil stejný zdroj jako Vitruvius, po přečtení Isidorova výkladu architektury je jasné, 

že jeho pohled je jiný a že tedy nelze uvažovat o tom, že jeho názory vychází z 

Vitruviova pojetí.
14

  

V období vrcholného středověku zastávaly roli architektonických teoretických spisů 

stavební předpisy jednotlivých církevních řádů. Řádové stavební předpisy jsou 

názornou ukázkou středověké estetiky a objevují se zejména v souvislosti s reformními 

hnutími některých řádů, které na základě těchto reforem budují nové kláštery.
15

 

Základním zdrojem pro principy středověkého stavebnictví jsou teoretická díla 

Bernarda z Clairvaux. Řád cisterciáků, jehož byl významným členem, byl ovlivněn jeho 

postojem k umění a již od počátků svého působení se snažil klást důraz na jednoduchost 

a funkčnost, což významným způsobem ovlivnilo podobu architektury napříč Evropou 

po několik generací. Za nejznámějšího autora středověkých spisů je považován Suger, 

opat kláštera Saint-Denis, kde byli podle tradice pohřbívání francouzští králové. Opat 

Suger usiloval o reformu klášterního života a snažil se zvýšit prestiž benediktinského 

opatství. V rámci těchto aktivit proběhla v letech 1140–1144 přestavba klášterního 

kostela, kterou Suger zdokumentoval ve svých spisech, kde mimo jiné popisuje, jakým 

způsobem byl na již existující románskou loď připojen nový chór a atrium.
16

 Při popisu 

stavby a jejího vnitřního zařízení používal řadu dobových technických termínů, které 

                                                 
12

 VITRUVIUS 2001, 122. Více v kapitole 3.2. 
13

 Isidor ze Sevilly (560—636): Ve svém díle se zaměřuje především na vysvětlování jednotlivých pojmů. 

Pomocí etymologie vysvětluje jejich obsah.  
14

 KRUFT 1994, 30. 
15

 KROUPA 2010, 38. 
16

 KRUFT 1994, 34. 
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v kontextu celého díla ukazují celkový obraz cisterciácké estetiky, která byla založená 

na novoplatónské tradici.
17

  

Vedle stavebních předpisů řádů vznikaly ideální vzorníky nápadů. Existovaly jak 

v řemeslných dílnách, tak architektonických hutích. Příkladem takového receptáře je 

dílo francouzského architekta Villarda de Honnecourta, Livre de portraiture. Toto dílo 

vzniklo kolem roku 1235 a obsahuje dohromady 325 vyobrazení spolu s krátkými texty. 

Mimo jiné jsou zde nákresy a návrhy půdorysů, hlavic, ornamentů. Z konkrétních 

staveb jsou tu vyobrazeny například půdorys kostela v Cambrai nebo nárys věže 

katedrály v Remeši. Spis rovněž obsahuje návrh ideálního cisterciáckého kláštera.
18

 

Villardův systém vytváření nákresů vychází z kombinací překrývání základních 

geometrických tvarů – čtverců, trojúhelníků, kruhů a pětiúhelníků. Tento systém je 

použit jak u návodů, jak kreslit lidské tělo, tak u architektonických návrhů. U některých 

kreseb je možné vypozorovat vliv antiky, který na Villarda pravděpodobně působil 

skrze byzantské umění.
19

  

O stavbách psali samotní stavitelé, i když spíše zřídka. Postupem času docházelo 

nutně k tomu, že se doporučení a rady, obsažené v stavebních spisech, stávaly přesně 

deklarovanými předpisy.
20

 Gotická tradice se tak stávala velmi trvalou. Za centrum 

gotické architektury bývá všeobecně považována Francie, odkud se gotika šířila do 

zbytku Evropy především pomocí řádů a jejich předpisů. V průběhu let zde výrazně 

slábl i vliv antických spisů.  

Mezi italskými architekty však hrály Vitruviovy spisy důležitou roli i během 

středověku. Na počátku 15. století zde docházelo ke značnému rozšiřování 

Vitruviových znalostí a vznikaly četné, často zkreslené, kopie jeho spisu. Důvodem 

zvýšeného zájmu o Vitruviovu práci bylo hledání odpovědí na specifické otázky 

architektury, které vyvolával zájem umělců a zadavatelů o klasickou antickou 

architekturu, pro niž byl právě Vitruvius jediným literárním zdrojem.
21

 V této době také 

stoupal zájem o perspektivu. Průkopníkem nového principu perspektivního zobrazování 

byl architekt Fillippo Brunelleschi.
22

 Zájem o perspektivu dále rozvíjel o generaci 

                                                 
17

 Novoplatonská tradice vychází z teorií Pseudo-Dionýsa Areopagity, který prohlašuje, že Bůh je světlo. 

Tato teorie výrazným způsobem ovlivnila nejen stavební, ale všeobecný vývoj výtvarného umění. 

Povědomí o Sugerových spisech rozšířil především Erwin Panofsky. In: Kroupa 2010, 39.  
18

 KROUPA 2010, 37. 
19

 KRUFT 1994, 37. 
20

 KRUFT 1994, 38. 
21

 KRUFT 1994, 40. 
22

 Fillippo Brunelleschi (1377–1446). Jeho nejznámějším architektonickým dílem je kupole florentského 

dómu. Návrh byl realizován  v letech 1420–1436.  
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mladší Leon Battista Alberti, který je autorem tří klíčových spisů první poloviny 15. 

století, z nichž jeden se týká architektury.
23

  

Během středověku se zvyšoval význam náboženských poutí. Začala vznikat tzv. 

mirabilia, průvodcovská literatura. Tyto sborníky často obsahovaly popisy 

pamětihodností na poutních místech. Příkladem takového díla je Mirabilium urbis 

Romae, které vzniklo kolem roku 1150, a které obsahuje popis památek města Říma.
24

 

V období renesance vznikala mirabilia souběžně s architektonickými traktáty a 

zaměřovala se na popis památek velkých měst jako byl Řím nebo Florencie.  

 

  

                                                 
23

 Více o tomto v kapitole 3.3. 
24

 KROUPA 2010, 38. 
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3.2. Vitruviův spis De architectura libri decem 

O Vitruviově životě je známo jen několik informací, většinu z nich napsal sám 

Vitruvius do svého teoretického spisu. Z předmluvy ke Knize I. vyplývá, že v době, kdy 

své teoretické dílo vytvářel, byl již postarší muž.
25

 Sám sebe Vitruvius popisuje 

doslovně jako starého muže, znetvořeného stářím a oslabeného nemocí, což označuje 

jako svou nevýhodu. Jeho cílem tedy je upozornit na sebe skrze vědomosti a spisy.
26

 Ví 

se o něm, že žil v době Julia Caesara a císaře Augusta, v jehož vojsku působil jako 

vojenský inženýr, jak ostatně sám rovněž zmiňuje.
27

 Vitruviovi se dostalo rozsáhlého 

vzdělání, které považoval za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě.
28

 Svou 

teoretickou práci Vitruvius věnoval císaři Octavianu Augustovi, přičemž před jeho 

nástupem sloužil jeho adoptivnímu otci Juliu Caesarovi.
29

 

Vitruviův spis vznikl pravděpodobně někdy na konci 1. století př.n.l.
30

 Jeho práce je 

jedinou teoretickou statí o klasické antické architektuře, která se celá dochovala. Nebyl 

prvním architektem, který vytvořil takové dílo, ale starší díla řeckých a římských 

architektů nejsou známa. V předmluvě Knihy VII. Vitruvius zmiňuje několik desítek 

jmen autorů, kteří psali o architektuře nebo o proporcích. Je však zřejmé, že jejich práce 

nebyla ucelená, což zřejmě vedlo Vitruvia k tomu, aby svou vlastní práci pojal 

komplexně a systematicky.
31

  

Spis De architectura libri decem je rozdělený do deseti knih, z nichž každá má svou 

vlastní předmluvu a několik podkapitol. Obsahy jednotlivých knih jsou následující: 

Kniha I.  V předmluvě této knihy Vitruvius vysvětluje, proč se rozhodl teoretický 

spis vůbec sepsat a proč jej věnuje Caesarovi.
32

 Popisuje zde, jakého 

vzdělání by se staviteli mělo dostat a jaké jsou složky a hlediska 

stavitelství. Rovněž zde věnuje pozornost tomu, jakým způsobem vybírat 

místa pro zakládání staveb. 

Kniha II. Základem této knihy je popis jednotlivých druhů materiálů a jejich 

vlastností od cihel, přes vápno až po výběr stavebního dřeva. Vitruvius 

                                                 
25

 VITRUVIUS 2001, 27. 
26

 VITRUVIUS 2001, 61. 
27

 WITTLICH 2008, 10. 
28

 VITRUVIUS 2001, 199. 
29

 TURNER 1996, 632. 
30

 KRUFT 1994, 21. 
31

 VITRUVIUS 2001, 122. 
32

 Sepsal jsem příslušné předpisy, abys v případě, že bys jim věnoval svou pozornost, mohl sám poznat 

vlastním úsudkem, jaká jsou i díla minulá, i díla budoucí; v těchto knihách jsem totiž zpřístupnil všechny 

zásady této vědy. In: VITRUVIUS 2001, 28. 
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zde zdůrazňuje, že výběr materiálu není radno podcenit. V souladu 

s vývojem materiálů kniha obsahuje Vitruviův náhled na vývoj lidských 

obydlí. 

Kniha III. Tuto část Vitruvius věnoval předpisům, které se týkají stavění chrámů. 

V první kapitole je důsledně popsána proporcionalita a podklady, na 

kterých je založena. Jedna z kapitol je věnována detailnímu rozboru 

iónského slohu. 

Kniha IV. Pojednává o původu stavebních slohů se zaměřením na dórský a 

korintský řád. Zároveň jsou zde obsaženy předpisy a rady týkající se 

chrámové architektury. 

Kniha V. Tato kniha se týká veřejných budov – fóra, baziliky, věznic, radnic, lázní 

a dalších. Zvláštní pozornost je věnována stavbám určeným ke 

kulturnímu využití, tedy divadel. 

Kniha VI. V Knize VI. je popsána stavba soukromého domu. Vitruvius se zde 

zaměřuje na jednotlivé místnosti a na jejich vhodné umístění v závislosti 

na světových stranách.  

Kniha VII. Obsah Knihy VII. je tvořen popisem materiálů používaných uvnitř 

budovy, kniha tedy rozšiřuje předcházející Knihu VI. Kromě 

podlahových materiálů jsou zde vyjmenovány vhodné barvy a jejich 

vlastnosti, jichž se má užívat při vytváření nástěnných maleb uvnitř 

obytných domů. 

Kniha VIII. Tato část je věnována zdrojům kvalitní vody, jak je poznat, najít a využít. 

Kniha IX. Ve starověkém světě bylo důležité studium astronomie a astrologie. Ani 

Vitruvius nebyl výjimkou a tak tuto knihu věnoval informacím o 

planetách, souhvězdích, času a s tím související tvorbě slunečních a 

vodních hodin. Také se zde zmiňuje o předvídání počasí a jak využít 

poznatky z hvězdářství v astrologii.  

Kniha X. Poslední část celého spisu se týká mechaniky. V patnácti kapitolách 

Vitruvius shrnuje své poznatky o válečných strojích, jejich sestrojování a 

použití v praxi.  

 

Teoretické jádro Vitruviova spisu spočívá v obsahu 2. a 3. kapitoly Knihy I. Zde se 

Vitruvius zaměřil na základní vymezení architektonických pojmů a jejich definování. 

Stavitelství jako takové je dle Vitruvia rozděleno do tří odvětví: vlastní stavebnictví, 
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zhotovování hodin a sestrojování strojů.
33

 Pro vlastní stavebnictví Vitruvius zavádí tři 

základní kategorie, které jsou základem: firmitas (pevnost, statika), venustas (krása, 

proporčnost), utilitas (účelnost).
34

 Kategorie venustas je podrobněji popsána v 2. 

kapitole Knihy I. Sestává ze šesti základů, jejichž názvy jsou ve spisu uvedeny řecky. 

Prvním z těchto základů je  ordinatio (ideové usměrnění). Tímto pojmem se označuje 

přiměřená vyrovnanost jednotlivých článků díla a jejich uspořádání tak, aby se dosáhlo 

symetrie. Dispositio (rozvržení) je vhodné rozmístění jednotlivých prvků stavby a jejich 

celková kompozice. Dispositio je určeno nakreslenými idejemi, což jsou půdorys 

(z něhož jde poznat plošné zobrazení), nárys (vertikální obraz a zmenšené zobrazení 

budoucího díla) a prostorový pohled (nástin průčelí a ustupujících boků). Ideje vznikají 

na základě úvahy a invence. Třetím ze základů je eurythmia, což je ladný vzhled díla, 

tedy výsledná harmonie celku. S eurythmií souvisí symetria, která je souladem všech 

jednotlivých částí díla s celkem; Vitruvius používá příměru lidského těla. Dokonalé 

symetrické vztahy jsou důležité zejména pro chrámové stavby, kde se propočet stanoví 

podle průměru jednotlivých sloupů. Decor (ladnost) označuje vyváženost výsledného 

vzhledu díla, které se dosahuje především použitím řádové zákonitosti. Posledním 

z šestice základních pojmů je distributio (hospodářská rozvaha), které shrnuje 

ekonomické stránky stavby. Týká se to zejména finančních nákladů, kdy Vitruvius 

varuje stavitele, aby si zbytečně nevymýšlel věci, kterých lze dosáhnout jen za vysokou 

cenu, a doporučuje využívání materiálů dostupných v oblasti stavby.
35

  

Pro stavitele je podle Vitruvia důležité, aby těmto jednotlivým principům rozuměl a 

uměl je použít. Stavitelovy vědomosti pocházejí z fabrica (praxe) a rationatio (teorie). 

Je třeba, aby stavitel zvládal obě tyto oblasti a aby mu nechybělo nadání. Dále by měl 

být vzdělán ve čtení a psaní, měl by ovládat kreslicí rydlo, geometrii a aritmetiku, které 

dávají stavitelství řadu pomůcek. Rovněž by měl stavitel ovládat dějepis a to z toho 

důvodu, aby byl schopen osvětlit, proč používá prvky a ozdoby na stavbách tak, jak je 

používá.
36

  

                                                 
33

 VITRUVIUS 2001, 41. 
34

 Pevnosti se bude dbát, zapustí-li se základy až na rostlou půdu a vybere-li se všechen stavební materiál 

bedlivě a bez přehnané šetrnosti. Účelnosti se bude dbát, rozvrhnou-li se místnosti vyrovnaně, bez obtíží 

pro používání a budou-li situovány každá podle svého druhu příhodně s náležitým zřetelem na světové 

strany. Ladnosti se bude zajisté dbát, bude-li dílo mít milý a ušlechtilý vzhled a budou-li vzájemné poměry 

jednotlivýchjeho článků vykazovat správné vztahy symetrie. In: VITRUVIUS 2001, 41. 
35

 VITRUVIUS 2001, 36-40.  
36

 Vitruvius ve svém spisu uvádí příklad karyatid – mramorových soch žen, nad něž je umístěno kladí. 

Tento prvek má původ v události, kdy se občané města Karya spojili s Peršany proti Řekům. Řekové 

ovšem Peršany porazili a vyhlásili Karyanům válku. Po dobytí města odvedli zdejší ženy do otroctví. 
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Jedním z typických stavebních prvků, který je v hojné míře používán v renesanci, 

jsou architektonické řády. Jejich užití ve starověku úzce souvisí s chrámovou 

architekturou, na kterou se Vitruvius zaměřuje v Knize III. Kompozice chrámových 

staveb spočívá na symetrii, jejíž pravidla je nutno dodržovat s maximální pečlivostí. 

Poměry mezi částmi dobře stavěného člověka jsou pro Vitruvia ideální [1]. Stejně jako 

části jednotlivého těla jsou v náležitém poměru mezi sebou a zároveň ve správném 

poměru k celku, měla by podobnou poměrovost vykazovat i chrámová stavba. Přesně 

stanovené poměry tak mají mít i sloupy jednotlivých typů řádů, kterým se Vitruvius 

věnuje. Pro iónský a korintský řád platí obdobná pravidla vyjma hlavic, kdy iónská 

hlavice má výšku jedné třetiny průměru sloupu, zatímco korintské hlavice celý průměr 

dříku, v důsledku čehož korintský řád působí vyšší a štíhlejší. Korintský řád nemá 

vlastní stavební články, které se umisťují nad sloupy, a tak se zde využívá dórských 

nebo iónských prvků a rozměrů.
37

 Vitruviovy zásady tedy vycházejí z přesně 

odvozených matematických hodnot. Neplatí však, že by pro různé řády vycházel ze 

stejných poměrů. Hodnoty poměrů pro řád dórský odpovídají mužskému tělu, pro řád 

iónský pak tělu ženskému. Tento systém zajišťuje naplňování decora a to tak, že styl 

použitý při stavbě chrámu koresponduje s jeho zasvěcením. Dórský řád je podle 

Vitruvia hrubší, nezjemnělý, proto se hodí pro mužné bohy jako jsou Minerva, Mars a 

Hérakles. Pro Venuši, Floru, Proserpinu a nymfy je vhodné používat jemný a graciézní 

korintský styl. Iónský styl potom přísluší bohům středního postavení – jeho podoba totiž 

není ani strohá jako u dórského, ani příliš zjemnělá jako u korintského řádu.
38

 Tento 

tradiční koncept [2a][2b] reprezentuje systematičnost, kterou v 15. století přebírá Leone 

Battista Alberti, pro něhož je sloup důležitým ozdobným prvkem.
39

 

Přestože je pro Vitruvia proporční systém základem, varuje stavitele před jeho 

slepým dodržováním. Stavitel by podle něj měl být schopen rozumně zvážit, zda není 

někde potřeba ubrat či přidat tak, aby vše korespondovalo s přirozenou povahou daného 

místa.
40

 Během renesančního období, kdy došlo k velké rehabilitaci Vitruviova spisu, 

ovšem docházelo právě k takovému slepému následování předpisů, před kterým 

Vitruvius stavitele varuje. Často k tomu docházelo na územích mimo Itálii, kam prvky 

                                                                                                                                               
Tehdejší stavitelé použili jejich podoby jako předlohy pro podpěry místo běžných sloupů, aby tím byl 

všem připomínán trest za zradu Karyanů. In: VITRUVIUS 2001, 30.  
37

 VITRUVIUS 2001,123. 
38

 VITRUVIUS 2001, 39. 
39

 WITTKOWER 1952, 30. 
40

 VITRUVIUS 2001, 208. 
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renesanční architektury přinášeli stavitelé, kteří postrádali potřebné hlubší znalosti 

nutné k porozumění správnému použití jednotlivých prvků renesanční architektury.  
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3.3. Albertiho traktát De re aedificatoria 

Jak již bylo zmíněno, Leone Battista Alberti
41

 je autorem několika zásadních spisů 

první poloviny 15. století. Jeho spisy se týkaly malířství (De pittura, sepsán mezi lety 

1435–1436), sochařství (De statua, vydán v roce 1464) a spis De re aedificatore,
42

 který 

pojednává o architektuře.
43

 Tento spis byl sepsán v letech 1443–1452 a je považován za 

jeho nejvýznamnější teoretickou práci.
44

 Albertiho cílem bylo sepsat takové dílo, ve 

kterém by shromáždil ty nejlepší a nejvybranější poznatky, které po sobě zanechali staří 

mistři svých oborů, a poznatky získané pozorováním dochovaných antických staveb.
45

 

Jako typicky humanistický autor, kterým Alberti bezesporu byl, se rozhodl přetlumočit 

návody, které jsou dle jeho názoru psány nesrozumitelnou latinou.
46

 Studium antických 

spisovatelů je charakteristickým rysem humanistického období, v traktátu lze proto 

nalézt velké množství citací autorů jako jsou Aristoteles, Cicero, Plinius a Vitruvius. 

Praktické poznatky získával Alberti přeměřováním antických staveb, což se stalo 

základem jeho odborného výkladu.
47

  

Albertiho traktát tedy vykazuje určitou podobnost s Vitruviovým starověkým 

spisem. Hlavním rysem této podobnosti je rozdělení textu do deseti knih, z nichž se 

každá, stejně jako u Vitruvia, zaobírá jinou problematikou. Podrobností je více, kromě 

rozdělení textu Alberti přijal Vitruviovu antickou terminologii, technické detaily a 

stejně jako Vitruvius používá historická fakta. V neposlední řadě se Alberti, po 

Vitruviově vzoru, věnuje detailně problematice řádové architektury. Pro možnost 

srovnání s antickým spisem je zde uvedeno Albertiho rozdělení témat do jednotlivých 

knih: 

Kniha I. O Obrysech. Obsahem první knihy je, kromě popisu jednotlivých obrysů, 

popis šesti částí stavitelství, určení druhů a tvarů zastavovaného pozemku 

                                                 
41

 Více o Leonu Battistu Albertim v kapitole 4. 
42

 Celý název latinského originálu zní De re aedificatoria libri decem (Deset knih o stavitelství). 

V literatuře je slovo stavitelství často zaměňováno za slovo architektura. Autorka práce se drží 

originálního názvu uvedeného v překladu Albertiho traktátu do českého jazyka Aloisem Otoupalíkem, 

který je uveden v seznamu použité literatury. V této práci je používán zkrácený název traktátu: De re 

aedificatore (O stavitelství). 
43

 KROUPA 2010, 48. 
44

 KRUFT 1994, 42. 
45

 Doslova Alberti o pramenech svého díla mluví takto: Hodlajíce psáti o stavebních obrysech 

shromáždíme a do tohoto svého díla přeneseme nejlepší a nejvybranější věci, které nám podle toho, co 

jsme zjistili, předali ve svých písemných pracích naši velmi zkušení předkové a co se zachovalo v samých 

výmluvných stavebních dílech. K tomu připojíme to, co vyzkoumáme vlastním rozumem, badatelským 

zájmem a prací a o čem soudíme, že bude upotřebitelné. In:  ALBERTI 1956, 21. 
46

 Podle Albertiho je nesrozumitelnost Vitruviova jazyka dána tím, že jeho jazyk byla kombinace řečtiny 

a latiny. Podle struktury díla však soudí, že nebyl ani Řek, ani Říman. In:  ALBERTI 1956, 167. 
47

 WITTLICH 2008, 18. 
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a členění stavby, přičemž je kladen důraz na správnou poměrovost 

jednotlivých článků. 

Kniha II. O stavebním materiálu. Kapitola obsahuje popisy dřeva vhodného na 

stavbu, jak se takové dřevo opracovává a jak se správně skladuje. Co vše 

je potřeba připravit před samotnou stavbou. Dalšími materiály, které 

zmiňuje i Vitruvius, jsou kámen, cihla, vápno, sádra a písek. Kromě 

jiného zde Alberti doporučuje, jakým způsobem se má přistupovat 

k počátku stavby.  

Kniha III. O stavebních pracích. Základem této knihy je popis jednotlivých 

stavebních prací, od správného provedení základů po vykopání studen a 

cisteren. Jsou zde popsány jednotlivé druhy střešních a podlahových 

krytin, správné vyzdívání stěn a jejich obložení omítkou.  

Kniha IV. O stavebních dílech pro všechny. Stejně jako Vitruvius i Alberti věnoval 

samostatnou knihu stavbám, které slouží všem lidem. Na rozdíl od 

Vitruvia se Alberti mnohem více zaměřuje na městské stavby, které mají 

obrannou či zásobovací funkci. V této knize tedy popisuje stavby jako 

jsou bašty, věže, brány, spojovací mosty či stoky. Část knihy se zabývá 

tím, co předchází samotné stavbě města. 

Kniha V. O stavbách pro jednotlivce. Popis staveb pro jednotlivce začíná u 

nejváženějších lidí. Kromě popisu jednotlivých článků stavby je zde 

popsáno, jakým způsobem a kde postavit sídlo, a jak správně rozvrhnout 

vnitřní členění takové stavby. Dále se zde Alberti zabývá kláštery, 

chrámy, vojenskými tábory, přístavy a v závěru kapitoly popisuje rozdíl 

mezi vilou vlivných obyvatel města a obyčejným příbytkem.  

Kniha VI. O výzdobě. Na počátek této knihy Alberti sepsal posudek o Vitruviovi. 

Tato Kniha zároveň představuje jakýsi úvod pro následující kapitoly, 

které se rovněž týkají výzdoby staveb.  

Kniha VII.  O výzdobě staveb posvátných. Kniha obsahuje všeobecné rady o tom, kde 

stavět jaké chrámy a kterým bohům, jakým způsobem se má koncipovat 

jejich výzdoba či jak mají vypadat chrámová okna či dveře. V této 

kapitole Alberti detailně popsal architektonické řády a jejich náležitosti. 

V Knize je také popsán rozdíl mezi bazilikou a chrámem. 

Kniha VIII. O výzdobě veřejných staveb světských. Mezi veřejné stavby, které jsou 

zde zmíněny, patří například věže, hlavní ulice města, divadla, lázně, 
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procházkové kolonády a samozřejmě také hrobky. Alberti zdůrazňuje, že 

města jsou vyzdobena také místy jako je knihovna, plovárna, škola či 

matematickými přístroji. 

Kniha IX. O výzdobě budov soukromých. Jakými malbami, rostlinami a sochami je 

vhodné vyzdobit soukromý dům a to jak uvnitř, tak zvenku i v zahradě. 

Alberti zde doporučuje zachovat umírněnost a šetrnost, ať už se jedná o 

stavby soukromé či královské.    

Kniha X. O opravě stavebních děl. Ačkoli poslední kniha Albertiho díla nese tento 

název, její obsah je daleko širší. Kromě popisu vad staveb, které se 

mohou objevit a způsobu, jak je opravit, je zde popsána celá řada věcí, 

které jsou nutné pro životní potřebu.     

 

Alberti v uspořádání rukopisu provedl několik podstatných změn. Zásadní je 

vynechání jednotlivých předmluv náležejících ke každé knize a jejich nahrazení jedinou 

úvodní předmluvou. Zde definuje osobu architekta, důsledně jej odděluje od řemeslného 

realizátora stavby. Architekt – projektant má mít na mysli především účelnost svého 

díla, aby stavby dobře vyhovovaly skutečným potřebám života a přinášely svým 

obyvatelům potěšení.
48

 Právě proto je důležité architektovo vzdělání. Stejně jako 

Vitruviův architekt by měl být vzdělán v mnoha oborech, a protože se jedná o 

renesančního architekta, tyto obory by měly být převážně humanitního rázu. Alberti 

přistupuje k architektuře jako k základu všech výtvarných umění a k jako rovnocenné 

svobodným uměním. Tento přístup je základem pro již zmíněné odlišení architektury od 

stavitelského řemesla.
49

 Základem stavitelství je potom stanovení obrysů díla a jejich 

technické provedení.
50

  

Alberti přejímá základní Vitruviovy principy architektury, přičemž základním 

předpokladem architektury je utilitas,
51

 tedy to, že plní všeobecnou funkci. Od toho se 

odvíjí firmitas, který v tomto pojetí označuje materiály a konstrukci. Tematicky tomu 

odpovídají knihy II. a III. Dále následuje utilitas, tentokrát ve významu stavební 

typologie (knihy IV. a V.). Posledním z trojice těchto základních pojmů je venustas, 

                                                 
48

 Za architekta prohlásím toho, kdo dovede stejně tak věc v mysli a v duchu podle spolehlivých a 

obdivuhodných pravidel a postupů vymeziti jako provést technicky všechno to, co pohybem břemen a 

sloučením různých těles dá se co nejlépe uzpůsobiti pro nejváženější lidskou potřebu. A aby to dovedl, 

musí pochopiti a poznati věci nejlepší a nejhodnotnější. In:  ALBERTI 1956, 15. 
49

 KROUPA 2010, 49. 
50

 ALBERTI 1956, 21. 
51

 Latinské termíny převzaty z: KRUFT 2010. 
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který shrnuje výzdobu a vztahy proporcí (kniha VI.–IX.).
52

 Dále Alberti dělí stavitelství 

na šest základních prvků, které jsou základem každého zamýšleného díla. Tyto prvky 

jsou: regio (kraj nebo-li volné prostranství, na kterém má stavba stát a jehož součástí je 

zastavovaný pozemek), area (zastavovaný pozemek, vyznačený pečlivou výměrou), 

partitio (členění vyměřené plochy na jednotlivé místnosti a části budovy), paries 

(veškeré vyzdění), tectum (veškeré zastřešení, kam patří i stropní trámy, stropy, klenby 

a jiné), apertio (vstupní otvory). Při návrhu stavby je potřeba mít na paměti tři již 

zmíněné základní principy architektury a dbát na to, aby byly ve vzájemném souladu. 
53

 

Stejně jako Vitruvius používá Alberti k určení správných rozměrů díla připodobnění 

architektury k lidskému tělu. Princip je tedy takový, že čím větší stavba, tím větší 

prvky. Jak Alberti podotýká, je důležité mít na paměti správné umístění a velikost 

jednotlivých prvků tak, aby byly ve vzájemném souladu, vhodně se doplňovaly a 

neutlačovaly jeden druhý.
54

 Všechny tyto náležitosti jsou výsledkem práce jednotlivce, 

jehož dílo se dále ještě profiluje podle zamýšleného účelu stavby. Tento výsledek 

Alberti označuje pojmem varietas.
55

  

Stěžejním prvkem renesanční architektury je antická řádová architektura. Alberti 

vycházel z Vitruviových informací, které dále rozvíjel. Stručně popsal historii 

jednotlivých řádů a jejich správné rozměry. Pečlivým přeměřováním však zjistil, že ne 

všechny zásady byly vždy aplikovány v praxi, a že rozměry se často liší.
56

 Sloup jako 

takový je ovšem v traktátu zvláště diskutovaným prvkem. Pro Albertiho je sloup 

nejdůležitějším dekorativním prvkem architektury. Zároveň jej definuje jako část stěny, 

která je vyhnaná kolmo vzhůru za účelem nesení krytiny. Řadu sloupů tedy definuje 

jako otevřenou zeď, na několika místech proraženou.
57

 Jeho poznatky vycházejí ze 

studia římských antických staveb, tedy vliv na jeho postoj měla i neznalost řecké 

chrámové architektury, kde byl sloup základním prvkem budovy.
58

 Kombinace oblouku 

neseného sloupy je pro Albertiho přípustná pouze v případě budov menšího významu. 

Odmítl tak akceptovat klíčový motiv renesance používán již Brunelleschim.
59

 Byl si 
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 ALBERTI 1956, 22. 
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 ALBERTI 1956, 35. 
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 KRUFT 1994, 44. 
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 ALBERTI 1956, 213. 
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 ALBERTI 1956, 37. 
58

 Wittkower popisuje římskou císařskou architekturu jako mezistupeň mezi řeckou chrámovou 

architekturou a renesancí, kde došlo k transformaci řádové funkce na dekoraci. In: WITTKOWER 1952, 30.  
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ovšem vědom rozporu mezi obloukem a kruhovým sloupem, proto vyžadoval, aby nad 

sloupy bylo umisťováno rovné kladí, a aby byly oblouky neseny hranolovými pilíři.
60

 

Vlastní stanovisko zaujímá Alberti i při definici estetického vzhledu budov, který 

podle něj sestává ze dvou prvků: krásy a již zmíněného ornamentu. Krásu určuje 

několik kritérií: numerus (číslo), finitio (proporce) a concinnitas (harmonie, souladnost). 

Klíčem ke správným proporcím je Pythágorův systém zvukové harmonie.
61

 Jak si lze 

povšimnout na stavbách, které byly vystavěny dle Albertiho návrhu, Alberti se skutečně 

snaží dodržovat zásady sepsané jím samým. Hlavním znakem Albertiho staveb je 

dokonalá vyváženost jednotlivých prvků a linií, a to jak vzájemně mezi nimi samými, 

tak v souladu s celkem. 

Albertiho spis jako příručka architektů nebyl v praxi nikdy využíván v takové míře 

jako práce Vitruvia či pozdějších autorů. Z teoretického hlediska se jedná o zásadní 

práci, která nastínila architekturu takovou, jaká by měla být. Přestože se jeho poznatky a 

doporučení vztahovaly především k období, ve kterém tvořil, obsahuje jeho spis 

nepřímé praktické návody. Na jeho teorie navazovalo několik následovníků, ale 

žádnému se jej obsahově nepodařilo plně překonat.
62
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4. Leon Battista Alberti a jeho stavby ve Florencii 

4.1 Počátky renesanční architektury v Itálii 

Období renesance je obdobím znovuzrození nebo-li rinascitá.
63

 Tímto termínem lze 

vyjádřit výrazné změny, které započaly v průběhu 15. století, a které ovlivnily 

dosavadní vnímání lidského světa. Tradičně se jako nástup této novověké éry označuje 

objevení Ameriky, tedy rok 1492.
64

 Prvopočátek všech změn se ale nachází již na konci 

14. století. Souvisí zejména se změnou vnímání osobnosti člověka, který se dostává do 

středu všeobecné pozornosti. Již v trecentu se dostávají do popředí umělci a v Itálii se 

utváří tradice signování uměleckých děl.
65

 V literárních dílech Danta Alighieriho či 

Francesca Petrarcy si lze povšimnout nového přístupu k dějinám – u obou se objevují 

stručné umělecké charakteristiky.
66

 Francesco Petrarca také sepsal řadu sonetů na svého 

přítele Simone Martiniho, sienského malíře.
67

  Postupem času vzniká pojem 

humanismus, jehož představitelé se soustředili na svůj osobní rozvoj v klasických 

disciplínách, tedy na studium gramatiky, rétoriky, poesie, historie a etiky. Znalosti 

z těchto oborů získávali pečlivým studiem rukopisů latinských a řeckých mistrů, jejichž 

práce se dostávaly opět do popředí zájmu společnosti.
68

 Výraznou změnu ve vnímání 

celého světa přineslo v roce 1512 potvrzení teorie o tom, že svět je kulatý. Rozvoj 

mořeplavectví výrazně přispěl k rozmachu mezinárodního obchodu. V závislosti na 

nově vzniklých možnostech se více vyvíjelo i hospodářství, které přinášelo určitou 

jistotu, a jakýsi druh občanské hrdosti, což mělo vliv na rozvoj stavitelství ve velkém 

měřítku.
69

  

Znaky renesanční architektury vycházejí z antického tvarosloví. Vliv antické tradice 

na italskou architekturu zesiluje v období 11.–13. století, kdy byly v hojné míře v 

architektuře využívány antické prvky. Toto období bývá označováno jako italská proto-

renesance. Jedním ze znaků proto-renesanční architektury je intarzovaná fasáda, na 

které jsou v kompozici využity základní geometrické tvary, jejichž používání vedlo 

mimo jiné i k rozvoji centrální architektury. Tyto prvky později přebírá renesance.  
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Jednou z prvních staveb, nesoucích renesanční rysy, je kupole florentského dómu 

Santa Maria del Fiore, kterou v roce 1418 navrhl architekt Filippo Brunelleschi (1377–

1446) [3]. Oktogonová kupole realizována v letech 1420–1438 a její konstrukce je 

kombinací dvou stavebních principů – polokulové kupole používané v antickém Římě a 

gotické klášterní klenby. Tato kombinace umožnila Brunelleschimu zmenšit váhu a 

stavba se tak obešla bez vnějších podpěr. Jde o průlomové pojetí, které se stalo 

výchozím bodem pro další stavitele.
70

 Brunelleschi taktéž studoval antické památky, 

což mělo vliv na jeho další tvorbu. Jeho stavby nesou rysy klasické antické architektury, 

aniž by však byly pouhou napodobeninou antických památek. Jedním z prvků, které 

Brunelleschi používal, a který se stal jedním z hlavních znaků renesanční architektury, 

je půlkruhový oblouk nesený sloupy, který použil při stavbě arkády budovy 

florentského Nalezince neviňátek [4]. 

Renesanční architektonické prvky se rychle rozšiřovaly po celé Itálii. Zajímavým 

poznatkem je, že byly snáze přijímány na stavbách sakrálních.
71

 Úkolem renesančního 

architekta bylo vystavět takový chrám, který by odpovídal církevním potřebám, ale 

zároveň aby se podobal římskému chrámu. Zdrojem pro studium principů antické 

architektury byl dochovaný Vitruviův spis De architectura libri decem.
72

 Zvláštní 

pozornost mu věnoval Brunelleschiho současník humanista Leon Battista Alberti, který 

na základě studia Vitruviova rukopisu a vlastního pozorování vydal vlastní spis De re 

aedificatore,
 73

 ve kterém definoval prvky a principy rané renesanční architektury 

založené na antickém vzoru. Přestože jeho původní profesí nebylo povolání architekta, 

své poznatky a doporučení Alberti využil nakonec i prakticky, jak je popsáno 

v následující kapitole. 
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4.2 Leon Battista Alberti a jeho stavby ve Florencii 

Leon Battista Alberti se narodil 14. února roku 1404 jako druhý syn Lorenza di 

Benedetta Albertiho, člena prominentní florentské bankéřské rodiny. V roce 1416 byla 

rodina Alberti nucena opustit Florencii a přesídlit do Padovy, kde Leon Battista 

nastoupil na školu Gasparina Barzizzy.
 74

 V letech 1421–1428 studoval církevní právo 

na Univerzitě v Boloni, odkud roku 1432 odešel do Říma, kde pracoval jako tajemník 

papeže Evžena IV., kterého doprovázel do jeho vyhnanství ve Florencii,
75

kde se setkal 

například s Bruneleschim, Donatellem a Massaciem.
76

 Tato setkání měla vliv zejména 

na jeho zájem o problematiku perspektivy. Kromě jiného věnoval Alberti velké úsilí 

studiu matematiky a rukopisů starých mistrů a své poznatky shrnul v architektonickém 

traktátu De re Aedificatore. V roce 1447 se papežem stal Mikuláš V. a Alberti byl 

požádán, aby se věnoval návrhům přestaveb některých římských staveb. Během tohoto 

období Alberti studoval antické památky nacházející se v Římě a na základě svých 

poznatků sepsal mirabilium Descriptio Urbis Romae.
 77

 Po roce 1446 se Alberti také 

několikrát vrací do Florencie a vytváří zde několik staveb, především pro Giovanniho di 

Paola Rucellai, bohatého florentského bankéře a barvíře vlny.  

 

Palazzo Rucellai 

První stavbou, která vznikla v rámci spolupráce Leona Battisty Albertiho s rodinou 

Rucellai, byla raně renesanční budova jednoho z florentských paláců.
78

 Vznikla mezi 

lety 1446–1451.
79

 Stavbu provedl podle Albertiho návrhu Bernardo Rosellino.
80

 

Budovu paláce tvoří tři nadzemní podlaží [5]. Fasáda je zdobena rustikou provedenou 

v místním pietra forte,
81

 která v daném období postupně převažovala nad původní 
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tradicí inkrustace barevným mramorem. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně členěna 

pilastry na sedm pravidelných bloků.
82

 Horizontální přechody mezi patry tvoří římsy, 

které dotváří vizuální dojem. Podél přízemí se táhne pás imitace římského zdiva 

nazývaného opus reticolatum, který zároveň slouží jako dekorativní podstavec pro 

pilastry, v tomto podlaží vyvedené v dórském řádu.
83

 Přízemí je lemováno kamennou 

lavicí, která sloužila příchozím hostům k odpočinku před jejich vpuštěním do 

palácového atria nebo jako pomocný sokl při nasedání na koně.
84

 V přízemí se rovněž 

nacházejí ob dvě pole dvě vstupní brány. V linii nad úrovní dveří jsou na střední ose 

jednotlivých bloků umístěna malá čtvercová okna. Přízemí je od vyšších podlaží 

odděleno průběžnou římsou, která je zdobena opakujícím se vzorem per a prstenů 

[6a].
85

 První nadzemní podlaží je členěno pilastry s iónskou hlavicí. Mezi pilastry jsou 

umístěna pravoúhlá okna s půlkruhovým zakončením, jejichž středová osa je 

zvýrazněna sloupkem s iónskou hlavicí. Nad okna, která se nacházejí v blocích nad 

vstupními bránami, Alberti umístil rodové znaky rodiny Rucellai. Podlaží odděluje 

průběžná římsa, dekorována opakujícím se vzorem vzduté námořní plachty [6b], což je 

osobní emblém Giovanniho di Paola Rucellai.
86

 V posledním podlaží jsou bloky 

odděleny pilastry s korintskou hlavicí a konzolová římsa nad nimi pak uzavírá celou 

stavbu.  

Fasáda florentského paláce rodiny Rucellai je ukázkovým příkladem způsobu, 

jakým se Alberti stavěl k členění fasád [7]. Pravděpodobně to byla také první stavba, 

kde aplikoval řádovou architekturu včetně kladí.
87

 Fasáda tak odpovídá principům 

renesanční architektury – horizontální kompozice doplněná o vertikální linie, proporce 

jsou vyjádřitelné snadnými matematickými vztahy. Výše zmíněná korunní římsa dotváří 

celkový dojem uzavřenosti a rovnováhy. Výrazným antikizujícím prvkem, dotvářejícím 

celkovou kompozici, jsou pak dva dveřní portály provedené v iónském stylu [8]. 

Všechny jednotlivé prvky, které zdobí fasádu, jsou v souladu tak, jak to vyžaduje 
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princip venustas. Žádný z nich neutlačuje nebo významově nepřevyšuje ostatní, takže je 

výsledná kompozice harmonicky vyvážená. 

Při porovnání fasády Palazzo Rucellai a například Palazzo Medici-Riccardi [9] si lze 

povšimnout drobností, jež odlišují Albertiho rukopis od jiných architektů. Především je 

tento rozdíl patrný v dokonalých liniích a symetrii – Alberti je precizní a absolutně 

přesný, nikde neporušuje vertikální a horizontální linie oken a dveří umístěných přesně 

nad sebou. Tyto znaky jsou charakteristické pro celou jeho práci, nejen pro stavby, které 

byly realizovány ve Florencii.  

 

Loggia dei Rucellai 

Současně s Palazzo Rucellai, tedy v letech 1446–1451, vznikala tato loggie.
 88

  

Nachází se diagonálně proti paláci mezi Via della Vigna Nuova a Piazza Rucellai. 

Současná podoba stavby pochází z 19. století, kdy proběhla rekonstrukce loggie. Od 

doby svého vzniku až do 70. let 18. století sloužila jako místo pro konání veřejných i 

soukromých ceremonií rodiny Rucellai [10].
 89

  

Loggie je tvořena klasickou konstrukcí – půlkruhové oblouky nesené sloupy 

s korintskou hlavicí [11]. Nároží je zdůrazněno pilastry, jejichž hlavice rovněž odpovídá 

korintskému řádu. Kladí nad sloupy stylově odpovídá iónskému řádu a v dekoru se 

střídá námořní plachta s pery v prstenu, tedy již zmíněnými emblémy rodiny Rucellai. 

Rozměry loggie jsou dány třemi arkádovými oblouky na délku a jedním obloukem 

tvořícím hloubku. Přestože je loggie připisována Leonu Battistu Albertimu a vznikala 

ve stejné době jako Palazzo Rucellai, stylově se tyto dvě stavby liší.
90

 Kompozice 

jednotlivých prvků je v rozporu s Albertiho přístupem k problematice použití sloupu – 

oblouk je zde nesen sloupy, jako je tomu na již zmiňovaném Nalezinci neviňátek, což 

neodpovídá Albertiho požadavku, aby byl oblouk nesen hranolovým pilířem.
91

 Stavba 

je ze dvou stran otevřená, ale v souladu s principem optického vymezení prostoru 

působí uzavřeným dojmem. 
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 Nabízí se zde otázka, proč se Alberti při vytváření této stavby nedržel svých 

vlastních zásad.
 
Jednou z možných odpovědí na otázku proč tomu tak je, je ta, že 

Alberti této stavbě nepřikládal takový význam, aby bylo třeba striktně se těchto 

doporučení držet.
92

 K podání uspokojivé odpovědi by však bylo zapotřebí podrobného 

zkoumání. 

 

Santa Maria Novella 

Druhým Albertiho projektem zadaným Giovannim Rucellaiem je fasáda jižního 

průčelí kostela Santa Maria Novella [12], zdobená inkrustací ze zeleného a bílého 

kamene. Přestože fasáda působí celistvě, vznikala postupně v několika časových a 

stylových obdobích. Část fasády s trojicí dveří a šesti hrobovými nikami, zvanými 

avelli, byla postavena ve 13. století a v polovině 14. století byla obložena mramorem.
93

 

Ve štítu bylo také proraženo velké kruhové okno. Po roce 1350 skončily veškeré práce a 

stavba byla ponechána nedokončená.
94

 Tyto části stavby vznikly pod patronací rodiny 

Baldesi, a když patronát nad stavbou převzala v polovině 15. století rodina Rucellai, 

bylo rozhodnuto o jejich zachování.
95

 Albertiho návrh na dokončení fasády byl 

proveden v letech 1458–1470. Na spodní části fasády proto i dnes lze snadno 

vysledovat gotické rysy stavby – portály avelli a bočních vchodů tvoří lomený oblouk, 

v této době již nepoužívaný. Ve svém návrhu se rovněž architekt musel vyrovnat 

s dispozicemi již existujícího chrámu. 

Alberti tedy ve svém návrhu důsledně navázal na spodní část fasády nesoucí znaky 

florentské proto-renesance, kterou doplnil již plně renesančními architektonickými 

prvky – dvěma polosloupy lemujícími po stranách hlavní vstupní portál a dvěma užšími 

pilastry, které zdobí nároží stavby. Hlavní portál zároveň Alberti sklenul širokým 

půlkruhovým obloukem.
96

 Průběžná římsa, která odděluje spodní a vrchní část fasády, 

je dekorována opakujícím se symbolem rodiny Rucellai – vzdouvající se námořní 

plachtou [13]. Pás nad římsou je vyplněn dekorativními kruhovými intarziemi 

umístěnými v patnácti čtvercích rozmístěných v pravidelném rozestupu po celé délce 

fasády. Motivem těchto intarzií jsou květinové a geometrické tvary, podobné lze vidět 

v Capella Rucellai. Hlavní průčelí je rozděleno do tří částí čtyřmi pilastry. Ve střední 
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části se nachází rozeta a zbývající prostor je vyplněn, stejně jako v bočních částech, 

mramorovou intarzií, která tentokrát tvoří vzory umístěné do středu obdélníků. Nápis 

v římse pod tympanonem připomíná jméno patrona: IOHAN(N)ES ORICELLARIUS 

PAU(LI) F(ILIUS) AN(NO) SAL(UTIS) MCCCCLXX (Giovanni Rucellai, syn Paolův, 

v požehnaném roce 1470).
97

 V ose nad hlavními dveřmi Alberti prolomil průčelí již 

zmíněnou rozměrnou kruhovou rozetou. Obrys okna pak použil jako dekoraci 

tympanonu a dvou esovitě prohnutých křídel po stranách vrchní části průčelí, které jsou 

rovněž vytvořeny intarzií. Volutová křídla zakrývají střechy bočních lodí. Ve spodní 

části fasády na pravé straně jsou umístěny mramorové sluneční hodiny z roku 1572, na 

pravé straně pak bronzový astroláb z roku 1574. Obě díla vytvořil dominikán Ignazio 

Danti. Do prostoru tympanonu Alberti umístil symbol slunce, emblém přilehlého 

dominikánského konventu Santa Maria Novella.
98

  

Fasáda kostela odráží Albertiho studium matematických a geometrických teorií, 

aplikovaných v přírodě a umění, a které byly součástí oživení platónské filozofie. 

Fasádu v zásadě tvoří základní geometrické obrazce – trojúhelníky, čtverce, obdélníky a 

kruhy, které Alberti zkombinoval a umístil vedle sebe. Dobové teorie se vyjadřovaly k 

návrhu spíše skepticky, jelikož tradice kamenné inkrustace byla ve Florencii již 

považována za překonanou a k realizaci fasád se doporučovala spíše rustika. V důsledku 

toho, že Alberti úzce navázal na tuto tradici, Santa Maria Novella se svým vzhledem 

zařazuje plnohodnotně mezi florentskou „rodinu“ proto-renesančních staveb vzniklých 

ve 12. století.
99

 Fasáda rovněž reflektuje způsob, jakým byla provedena fasáda kostela 

San Miniato al Monte nebo florentského Baptisteria. San Miniato [14] bylo oním 

modelem, který ovlivnil rozdělení fasády kostela Santa Maria Novella do dvou 

podlaží.
100

  

Při tvorbě návrhu na dokončení fasády tohoto kostela Alberti umně kombinuje 

proto-renesanční princip s prvky plně renesančními. Alberti zde plně zúročil své 

studium dochovaných antických památek, při tvorbě vstupního portálu se držel hlavních 

rysů klasické architektury – vstupní portál je tvořen mělkou nikou, kterou vytváří 

pilastry orientované v pravém úhlu ke dveřím. Tento motiv se objevuje již na stavbě 
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Pantheonu. Fasáda jako celek je klasickou ukázkou Albertiho teorie, že nápady 

předchůdců by se neměly jen následovat, ale také, pokud je to možné, vylepšovat.
 101

  

 
 

Capella Rucellai 

Capella Rucelli [15] je třetím Albertiho projektem zadaným Giovannim Rucellaiem. 

Rodinná kaple byla původně součástí kostela San Pancrazio (odsvěcen v roce 1808), 

který byl založen již v období raného středověku jako upomínka na prvokřesťanského 

mučedníka sťatého ve věku čtrnácti let za vlády císaře Diokleciána.
102

 Kaple vznikala 

mezi lety 1464—1465 a úplně dokončena byla v roce 1467.
103

 Interiér samotné kaple je 

velmi jednoduchý. Zdi jsou členěny pilastry s korintskou hlavicí. Strop dělí zdobená 

klenební žebra navazující volně na pilastry. Obvod kaple zdobí bohatě dekorovaná 

římsa.  

Samotná kaple je zasvěcena Božímu hrobu, s čímž koresponduje i Albertiho návrh 

chrámku Božího hrobu umístěného uvnitř kaple, který je jedinečnou miniaturou 

jeruzalémského chrámu [16].
104

 Stavba je obložena zeleným a bílým mramorem po 

vzoru proto-renesančních florentských chrámových fasád a na desce nad vstupním 

otvorem je nápis, který připomíná, že je v kapli pohřben patron kaple – Giovanni 

Rucellai.
105

 Půdorys chrámku tvoří obdélník s půlkruhovou apsidou. Vnější stěny jsou 

členěny pilastry s korintskou hlavicí. Prostor mezi nimi je vždy rozčleněn do tří polí, jež 

jsou zdobena kruhovými intarziemi z černého mramoru. Celkem je zde třicet polí. 

Motivy dekorací tvoří převážně geometrické či květinové tvary, ale objevují se zde i 

symboly rodiny Medicejů
106

 – tři propojené diamantové prsteny, které používal jako 

osobní symbol Cosimo de Medici.
107

 Heraldickým znakem odkazujícím na rodinu 

Rucellai je vzdutá námořní plachta a pera v jednom diamantovém prstenu. Vlys stavby 

Alberti ozdobil nápisem YHESVM QVERITIS NAZARENVM CRUCIFIXUM 

SVRREXIT NON EST HIC ECCE LOCVS VBI POSVERVNT EVM. Písmena jsou 

vyřezána z tenkého černého mramoru a osazena do bílého podkladu.
108

 Nad bohatě 

vyřezávanou římsou zdobenou vejcovcem je umístěn pás lilií jako odkaz na heraldický 
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znak města Florencie. Vršek chrámku uzavírá lucerna se spirálovitě žlábkovanou 

kupolí.  

Při stavbě kaple se Alberti musel vyrovnat s již existující strukturou kostela San 

Pancrazio. Kaple je navázána na pravou boční zeď původního kostela, přičemž Alberti 

dokázal vzbudit dojem, že je součástí původní struktury.
 109

  

 

Albertiho dílo bylo pro další rozvoj renesanční architektury důležitým prvkem. 

Principy stavitelství, definované v jeho teoretickém spise, byly inspirací a výchozím 

bodem pro mnoho dalších architektů. Základní architektonické prvky, které Alberti tak 

hojně používal na svých stavbách, ať už je to sloup, pilastr, řádová architektura, 

půlkruhový oblouk či různé kombinace základních geometrických tvarů, se staly 

poznávacím rysem renesanční architektury.  

Ve svém traktátu Alberti prohlašuje, že estetický vzhled stavby sestává ze dvou 

elementů: krásy a ornamentu. Definuje krásu jako harmonii a souladnost všech částí, 

které jsou jinak svou povahou od sebe odlišeny, a které se uspořádají tak, aby jejich 

vzájemný vztah byl souladný ke kráse.
110

 Tohoto základního principu se Alberti striktně 

drží po celou dobu svého tvůrčího života. Působit jako architekt začal Alberti až na 

konci 40. let 15. století, kdy dokončoval svůj teoretický spis o architektuře. K práci 

přistupoval s vědomím toho, jaká by architektura měla být. Každé jeho dílo tedy přináší 

ojedinělé pojetí tří základních principů architektury: firmitas, utilitas, venustas.  
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5. Recepce italských renesančních forem architektury ve 

středoevropském kontextu 
 

Prvky renesanční architektury se z Itálie do okolních zemí začínají šířit ve druhé 

polovině 15. století. V tomto období se renesanční architektura v Itálii již plně 

rozvinula, zatímco v Evropě stále přetrvávala gotická tradice. K rozšíření nového slohu 

přispěl příliv italských kameníků, zedníků a malířů, kteří se usazovali v jednotlivých 

zemích střední Evropy a přinášeli s sebou znalost italských forem renesanční 

architektury. 

Je potřeba si uvědomit, že ve středoevropském prostředí se renesanční architektura 

prosazovala nejprve na královských dvorech a na dvorech vyšší šlechty. Nový styl 

přicházel skrze elitní královskou společnost společně s intenzivním zájmem o 

humanistické studie a plnil zpočátku především funkci reprezentační.
111

 Prvky 

renesanční architektury tak byly přijímány jednotlivě a často bývaly ochuzené o svou 

skutečnou funkci, již nahrazovala funkce čistě dekorativní. Příkladem takovýchto prvků 

jsou portály, okenní rámy či arkády, přičemž tvůrci jen zřídka věnovali pozornost 

základním otázkám kompozice prostoru a humanistickému postoji k přírodě, o antické 

tradici nemluvě.
112

 Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je hlubší neznalost jednotlivých 

principů renesanční architektury a omezení se na pouhé přejímání dané formy.
113

  

Uherský královský dvůr za vlády krále Matyáše Korvína byl prvním místem ve 

střední Evropě, na které působil vliv italského prostředí.
114

 Uherský dvůr navázal s Itálií 

první styky již za vlády rodu Anjouovců a k jejich prohloubení došlo za vlády 

Zikmunda Lucemburského (1404–1437).
115

 V této době pobýval na uherském dvoře 

stavitel a tesař Manetto Ammanatini, pocházející z Florencie, jehož příchod je doložen 

po roce 1409. Od poloviny 15. století se rysy italské renesance objevují v Budíně, 

Visegrádu a Ostřihomi, odkud se dále šíří do Evropy, tedy na území Čech, Polska a 

Slezska.
116

  

K zintenzivnění přijímání italských renesančních forem architektury na uherském 

území přispěl velkou měrou druhý sňatek Matyáše Korvína. Jeho manželkou se stala 

Beatrix Aragonská, pocházející z Neapole, díky které mezi Uhrami a Itálií panovaly čilé 
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vztahy. Matyáš Korvín se snažil získat díla italských renesančních umělců, na jeho 

objednávku Andrea Mantegna zhotovil jeho portrét.
117

 Podařilo se mu také navázat 

spolupráci se sochaři Benedetem da Maiano a Giovannim Dalmatou, kteří oba přišli na 

budínský dvůr a nějaký čas zde působili. Pozvání do Uher rovněž přijal italský architekt 

Chimenti Camicia, který kolem roku 1480 začal s intenzivní proměnou gotického 

budínského hradu v renesanční rezidenci [17]. Nová stavba navázala na existující 

strukturu Zikmundova gotického sídla. Inovace exteriérů spočívala především v přidání 

renesančních rámů oken, pilastrů, terasových zahrad a fontán. Část těchto děl byla 

vyvedená ve dřevě a velké množství z nich bylo v průběhu let zničeno.
118

 Současně 

s touto proměnou probíhala po roce 1467 stavba opevnění hradu, kterou na Matyášovu 

žádost prováděl rovněž stavební mistr italského původu.
119

 Kromě přestavby 

budínského královského sídla bylo provedeno také několik renesančních úprav 

visegrádské letní residence [18], které byly dokončeny pravděpodobně kolem roku 

1483. V okolí Nyéku nechal Matyáš Korvín postavit také několik loveckých 

zámečků.
120

  

Přijímání italských renesančních prvků architektury ovlivnil i Matyášův zájem o 

soudobou humanistickou literaturu. Jeho knihovna, čítající přes tisíc svazků, obsahovala 

i teoretický spis Leona Battisty Albertiho a iluminovaný rukopis Filaretova traktátu o 

architektuře.
121

 Právě tyto spisy byly zdrojem pro návrhy na přestavbu budínského sídla. 

Renesanční architektonické prvky zde použité vykazují shodné rysy s prvky 

objevujícími se na stavbě vévodského paláce v Urbinu, což potvrzuje silný italský vliv 

na uherské prostředí.
122

  

Na území dnešního Slovenska, které v tomto období náleželo Uhersku, se 

renesanční sloh poprvé objevuje na úplném konci 15. století. Na podobu architektury 

zde má vliv hrozba tureckých nájezdů, proto se zpočátku budují především opevněné 

hrady a města. Tyto stavby jsou tedy pevnostního charakteru a jsou jen velmi málo 

zdobené.
123

 Ve 2. polovině 16. století dochází k rozmachu panských sídel zvaných 
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kaštiely – většinou se jedná o čtyřboké stavby s alespoň dvěma nárožními věžemi – ale 

v původní podobě se jich dochovalo jen několik [19].
124

  

Těsné vazby s Itálií působily na přijetí renesanční architektury i v Polsku. Manželka 

Zikmunda I.
125

 Bona pocházela z rodu Sforziů a tak již na počátku 16. století přicházejí 

na polský královský dvůr italští umělci.
126

 Stejně jako v Uhrách se z počátku prvky 

renesančního umění objevují pouze na královském dvoře. Po roce 1507 probíhají 

renesanční úpravy na královském hradě Wawelu v Krakově pod vedením toskánského 

stavitele Bartolomea Berecciho.
127

 Dominantou hradu se tak stává hradní nádvoří 

s impozantními třípatrovými arkádami [20], jehož je Berecci autorem. V nově 

postavených zámeckých sálech a místnostech se dostávají ke slovu typické renesanční 

prvky, jako jsou například kazetové stropy – autorem stropu jednoho ze sálů je 

Sebastián Tauerbach z Lužice. V tomto období také vzniká při krakovské katedrále již 

plně renesanční Zikmundova náhrobní kaple [21].
128

 Postupem času se během 16. století 

renesanční architektura rozšiřuje i do měst, kde se její rysy objevují nejprve na 

radničních budovách, dále pak na obchodních a měšťanských domech a v neposlední 

řadě i budovách kostelů. Polská města tak získávají svůj vlastní renesanční ráz.
129

  

Stejně jako v Uherském království i v Čechách byly renesanční formy přijímány 

nejprve na královském dvoře a dvorech vysoké šlechty jako ojedinělé stavební detaily 

na stavbách gotického rázu. Přijímání jednotlivých prvků renesanční architektury na 

dvoře Vladislava Jagellonského bylo především záležitostí dobové módy a ukázkou 

stylu.
130

 Až do smrti Matyáše Korvína v roce 1490 byla část zemí Koruny české pod 

vládou Uher.
131

 Právě na Moravě, která patřila mezi ovládané části, se prvky renesanční 

italské architektury objevily nejdříve a to na sídlech moravských šlechticů. Přijetí těchto 

prvků patrně ovlivnila blízkost uherského prostředí. Jde o dva edikulové portály zámků 

pánů z Boskovic v Moravské Třebové a pánů z Cimburka v Tovačově. Tovačovský 

portál nechal v roce 1492 vystavět Ctibor Tovačovský z Cimburka v přízemí mohutné 

věže, kterým se procházelo na hlavní nádvoří [22].
132

  Portál je tvořen edikulou 
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s kanelovanými sloupy s kompozitní hlavicí, nad kterými je položeno kladí ozdobeno 

nápisem, který připomíná rok založení. Závěrečná římsa kladí je podložena subtilními 

pásy s motivem vejcovce a zubořezu. Motiv vejcovce se opakuje i na lemování 

půlkruhového oblouku vstupního otvoru. Italská renesanční forma byla použita i při 

stavbě nádvorního portálu tovačovské vstupní věže [23]. Převzat zde byl dekorativní 

efekt bosovaného zdiva oblíbeného ve Florencii, ale patrně bez hlubší znalosti 

stavebních principů.
133

 Ve stejném roce jako vstupní portál v Tovačově vznikla také 

brána na zámku v Moravské Třebové [24] na přání Ladislava z Boskovic, synovce 

olomouckého biskupa Tasa z Boskovic, jenž patřil k nadšeným obdivovatelům nového 

stylu.
134

 Opět jde o edikulový portál, tvořený dvěma kanelovanými polosloupy 

s hlavicemi dekorovanými rostlinným motivem, které jsou pravděpodobně nápodobou 

hlavic kompozitního stylu. Kladí je stejně jako v Tovačově ukončeno římsou, která je 

též podložena pásy s motivem zubořezu a vejcovce. Vstupní otvor je uzavřen stlačeným 

obloukem. Forma obou portálů vykazuje známky podobnosti a lze předpokládat stejný 

pramen vlivu.
135

 Přesto je tu však několik rozdílů – zatímco portál v Moravské Třebové 

je zjevně prací, která pouze napodobuje prvky renesanční architektury bez hlubší 

znalosti, jak si lze povšimnout zejména na dekoraci hlavic sloupů, Tovačovské dílo 

však vykazuje známky znalosti principů renesanční architektury.
136

  

Téměř současně se objevují prvky renesanční architektury přímo na královském 

dvoře v Praze, rovněž ovlivněné vazbami na uherské prostředí.
137

 I zde jde v první řadě 

o aplikaci jednotlivých detailů na stávající gotickou strukturu staveb. Krátce po 

dokončení obou moravských portálů jsou královským stavitelem Benediktem Riedem 

v roce 1493 přidána do pozdně gotické formy nově vznikajícího Vladislavského sálu 

okna nesoucí renesanční znaky.
138

 Tato okna jsou prvním vyhraněným projevem 

renesanční architektury v Čechách.
139

  

V době, kdy se italské renesanční prvky začaly objevovat na územích mimo Itálii, 

stále vládne ve středoevropském prostředí velmi oblíbená gotická architektura. Pozdně 

gotický styl se proto rozvíjí současně s novými renesančními projevy.
140

 Na mnoha 

místech také dochází ke snížení kvality původní architektonické formy, zejména 
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z důvodu velkého zpoždění, s jakým italské renesanční formy pronikaly do 

středoevropského prostoru. Toto zpoždění mělo často za následek vymizení původní 

funkce daného stavebního prvku a jeho proměnu na prvek ryze dekorativní. Jen 

pozvolna se prosazovaly ucelené projevy renesanční architektury – mezi taková díla lze 

například zařadit výše zmíněnou přestavbu budínského hradu či Ludvíkovo křídlo 

pražského paláce. 
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6. Raná renesanční architektura dvorského královského 

okruhu v  Praze. Prvky renesanční architektury v návaznosti 

na italské prostředí 
 

Jagellonská Praha byla po Budíně prvním středoevropským, a jedním z prvních 

zaalpských měst vůbec, ve kterém se objevily formy renesanční architektury, byť 

zpočátku jako ojedinělé detaily dotvářející moderní ráz královského sídla.
141

 Gotická 

architektura měla silné kořeny a byla velmi oblíbená jak ve městech, tak na vesnici. I 

zde tedy docházelo k jedinečnému prolínání pozdně gotické struktury s italizujícími 

raně renesančními prvky.  

Stejně jako v Itálii či v Uhrách, tak i v zemích Koruny české se renesanční styl 

rozvíjel společně s humanistickým smýšlením. Do Čech se humanismus dostává díky 

kontaktům katolických vzdělanců s univerzitami v Severní Itálii. Za největšího 

představitele česko-latinského humanismu  je považován Bohuslav Hasištejnský 

z Lobkovic, který mohl mít určitý vliv na recepci nových prvků architektury.
142

  

Pro celkové pochopení této přelomové doby je potřeba znát i způsob, jakým 

fungovala dvorská huť. Stavební období na Pražském hradě kolem roku 1500 je úzce 

spojeno se jménem Benedikta Rieda, toho času doloženého jako královského 

architekta.
143

 Architekt jako takový ovšem ze své pozice nedohlížel na organizaci 

jednotlivých prací, tato povinnost, stejně jako zajištění financí, náležela pověřenému 

člověku. Úkolem architekta bylo projektování a realizace staveb.
144

 Dále pro huť 

pracovali kameníci; existence jejich bratrstva je v této době doložena na Hradčanech.
145

  

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, italské renesanční prvky architektury se do 

českého prostředí dostaly prostřednictvím královského uherského dvora Matyáše 

Korvína. Vzorem pro renesanční prvky, použité během přestavby Pražského hradu, byla 

pravděpodobně rezidence Federika da Montefeltro v Urbinu [25], odkud rovněž čerpali 

italští stavitelé působící na uherském královském dvoře.
146

 Luciano da Laurano, stavitel 

tohoto paláce, vycházel již z díla Leona Battisty Albertiho, který navazoval na římské 
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vzory.
147

 V prostorách pražského paláce se tak objevují například portály, které navazují 

na formu římského vítězného oblouku.  

O osobě Benedikta Rieda není mnoho známo. Jeho tvorba je charakteristická 

kombinováním pozdně gotické formy, se kterou byl tento architekt důvěrně obeznámen, 

a nově přicházejícího renesančního stylu. Tato přelomová doba s sebou přinesla několik 

výrazných změn, které měly vliv na celkové fungování stavebních hutí. Zejména se to 

týká šíření informací. Do 15. století se veškeré znalosti a postupy šířily v rámci hutě 

především jako ústní sdělení. Po nástupu knihtisku se šíření informací podstatně 

zrychluje a to nejen v rámci jednotlivých hutí, ale také mezi nimi navzájem. Otázkou 

ovšem zůstává, jakým způsobem se Benedikt Ried skutečně seznámil s italskými 

vzory.
148

  

Níže jsou popsány jednotlivé renesanční prvky, které vznikly během tohoto období 

přijímání renesančních prvků na Pražském hradě.  

 

Starý královský palác – Vladislavský sál 

Nejvýznamnějším dílem Benedikta Rieda v rámci jeho tvorby na Pražském hradě 

byla pokračující přestavba Starého královského paláce, jehož jádro pochází 

z románského období, a který byl následně přestavěn za vlády Přemysla Otakara II., 

znovu za Karla IV. a nakonec i jeho syna Václava IV.
149

 Vladislav Jagellonský se vrací 

i se svým dvorem na Pražský hrad téměř po sto letech, během kterých sídlili panovníci 

v Královském dvoře na Starém městě.
150

 Důvody pro královo rozhodnutí přesídlit zpět 

na Pražský hrad pravděpodobně byly, kromě standardně uváděných bezpečnostních, 

také důvody politické. Renesanční styl byl přijat papežskou kurií jako oficiální výraz 

imperiální pozice římských pontifiků, a protože Vladislav Jagellonský se snažil 

s papežskou kurií obnovovat politické vztahy, mohlo být přijetí italských renesančních 

prvků architektury chápáno také jako gesto potvrzení tohoto politického zaměření.
151
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V rámci této přestavby Starého královského paláce bylo rozhodnuto vystavět nový 

velký sál, dnes nazývaný Vladislavský. V roce 1493 jeho výstavba patrně byla již 

z velké části hotová, jak o tom svědčí dochovaný letopočet v architrávu východního 

okna na severním průčelí [26].
152

 O dokončení paláce jsou dochovány kronikářské 

záznamy z roku 1502, které se zmiňují o dokončení paláce a klenby.
153

  

Sál o plošné výměře téměř tisíc metrů čtverečních je unikátním architektonickým 

dílem jak po technické, tak vizuální stránce. Benedikt Ried zde zkombinoval výrazové 

prvky pozdní gotiky s renesančními prvky tak, že se vhodně doplňují a jejich vzájemný 

vztah je harmonický. Fasáda severního průčelí je oddělena do tří částí gotickými 

opěráky s fiálami [27]. Nacházejí se tu tři rozměrná pravoúhlá okna, která jsou 

orámována a dělena pilastry s kanelurami [28]. Nad pilastry je položeno jednoduché 

kladí. Členění fasády je uzavřeno průběžnou římsou, která se dotýká pat fiál na 

opěrácích. Jižní fasáda se od té severní v malé míře odlišuje. I zde jsou umístěna 

rozměrná pravoúhlá okna, která jsou ale rámována kanelovanými polosloupy [29]. 

Gotické opěráky zdobící severní stranu zde úplně chybí. Obě protilehlé fasády jsou 

zdobeny jednotným sgrafitovým motivem, který vzdáleně připomíná rustiku, hojně 

používanou na italských městských palácích.  

Každá z hlavic pilastrů zdobících okna na severní straně je svým provedením 

originální.
154

 Vzorem pro tvorbu těchto hlavic byly pravděpodobně hlavice kompozitní. 

Přestože provedení je velmi stylizované a ploché, je zachována původní kombinace 

prvků – akantové listy s jednoduchými volutami [30].  

Interiérům Vladislavského sálu a přilehlých prostor dominuje Riedova pozdně 

gotická kroužená klenba. I zde však Ried našel uplatnění pro nové formy architektury 

[31]. Portály jednotlivých sálových vstupů nesou renesanční znaky, přestože se na jejich 

výsledné podobě podepsala hlubší neznalost správné funkce jednotlivých prvků a 

především gotické stavební principy.
155

 Tato kombinace obou stylů se projevuje 

zejména na portále vstupu vedoucího z Vladislavského sálu do Staré sněmovny [32], 

kde jsou dříky sloupů dvoustupňového portálu dynamicky šroubovitě zatočeny. Nad 

kladí tohoto portálu přidal architekt ještě půlkruhový tympanon.  
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Renesanční prvky v kombinaci s gotickou strukturou rovněž vytvářejí zcela 

specifickou podobu portálu jezdeckých schodů Starého paláce [33a]. Do renesančního 

rámce je zde vložen portál ve tvaru bohatě profilovaného oslího oblouku. Vnější portál 

jezdeckých schodů podobou ovšem zcela připomíná italské vzory [33b]. Jde o 

edikulový portál lemovaný dvěma sloupy s akantovou hlavicí. Dříky sloupů jsou 

kanelované a do třetiny výšky sloupy jsou do kanelur vloženy tzv. píšťaly. Portál je 

uzavřen jednoduchým kladím. Samotný vstup je tvořen dvěma polosloupy, nad nimiž je 

umístěno kladí, přičemž obojí vykazuje znaky dórského stylu.  

Za předpokladu, že Vladislavský sál byl skutečně dokončen během roku 1502, jak je 

zmíněno výše, je pravděpodobné, že renesanční prvky nacházející se v interiéru 

pocházejí z doby kolem roku 1500. 

Na fasádě Vladislavského sálu se objevuje několik renesančních forem, které mají 

své kořeny v Itálii.
156

 Především je to idea vyhlídky, zdůrazněná již v Albertiho 

traktátu.
157

 Na jižní straně je boční straně Vladislavského sálu předsazen balkon [34], 

stejně jako tomu je u Palazzo Ducale v Urbinu, kde je balkon, přestože o něco větší, 

také navázán na strukturu budovy [35]. Sdružená okna, nacházející se na obou fasádách 

Vladislavského sálu, mají rovněž patrně základ v oknech Palazzo Ducale [36], přestože 

tamější okna jsou podstatně menšího rozměru a pilastrům chybí kanelování. Pražská 

okna tedy patrně tvarově vycházejí z této předlohy, ale na jejich konečnou podobu mělo 

vliv ještě něco jiného. Kanelování pilastrů a dříků sloupů je typickým rysem antických 

staveb, který raná italská renesanční architektura rozhodně plošně nepřejala. Nelze tedy 

vyloučit, že Ried skutečně navštívil Budín, kde se mohl setkat s italskými staviteli, kteří 

ho seznámili s antickými a italskými vzory, jež se ve formě kreseb dostaly na uherský 

dvůr. Tuto teorii může částečně podpořit i vložení píšťal do kanelur sloupů portálů, což 

je prvek, který se objevuje na stavbách antického Říma. 

 

Ludvíkovo křídlo 

Zatímco na stavbě Vladislavského sálu a přilehlých prostor se renesanční formy 

uplatňovaly pouze jednotlivě, Ludvíkovo křídlo je ve své podobě uceleným projevem 

renesančního stylu a připomíná italské renesanční paláce [37]. Dokončení stavebních 
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prací je datováno do doby kolem roku 1509 a autorství se rovněž připisuje Benediktu 

Riedovi.
158

 

Jde o pětipodlažní stavbu – tři podlaží jsou zde obytná a dvě tvoří sklepy – která je 

kolmo napojená na západní část Vladislavského sálu. Fasáda stavby je komponována z 

pečlivě opracovaných kvádrů po vzoru italských raně renesančních pevnostních 

rezidencí, ovšem bez tradičních opevňovacích prvků. Optické vertikální členění fasády 

vytváří pravoúhlá okna s profilovaným ostěním, umístěná v pravidelných odstupech. 

Zatímco na východní straně se nacházejí v každém z obytných podlaží okna tři [38], na 

západní straně stavby jsou v každém z těchto podlaží okna pouze dvě, přičemž ve 

čtvrtém podlaží je jedno z dvojice oken tvořeno půlkruhovým obloukem [39]. 

Horizontální členění fasády zajišťují průběžné podokenní římsy, lemující celý obvod 

křídla. Jižní průčelí je prolomeno rozměrnými tříosými okny, umístěnými v linii nad 

sebou, která zajišťují výhled a dokonale prosvětlují vnitřní prostory [40]. V severní části 

Ludvíkova křídla se nachází dvouramenné schodiště, jehož dispozice je na fasádě 

vyjádřena malými pravoúhlými okny, která kopírují úroveň jednotlivých podest.  

V interiéru Ried rovněž uplatnil kombinaci gotických a renesančních prvků. 

Riedova kroužená klenba se střídá s plochým stropem a jednotlivé vstupy jsou 

orámovány renesančními portály. Zajímavostí je kontrast prosté profilace významově 

menších vstupů oproti edikulovým portálům obytných místností.  

Inspirací jak pro vnitřní uspořádání portálů, tak pro vnější strukturu Ludvíkova 

křídla byla s největší pravděpodobností zprostředkovaná italská architektura. Jedním 

z možných vzorů by opět mohlo být Palazzo Ducale v Urbinu, jehož podoba ovlivnila 

podobu renesančních prvků již na uherském dvoře. Sdružená okna, v podobě v jaké se 

objevují na fasádě na východní straně Ludvíkova křídla, byla například použita i během 

renesanční přestavby Matyášova letního sídla ve Visegrádu,
159

 jak je patrné především 

z graficky vytvořených rekonstrukcí.
160

 I zde docházelo ke kombinacím pozdně 

gotických kroužených a renesanční prvků architektury, což mohlo mít určitý vliv na 

podobu interiérů Ludvíkova křídla, kde se – přestože vnější podoba odpovídá 

renesančním stavbám – objevují pozdně gotické kroužené klenby. Jak bylo zmíněno 
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výše, objevuje se v místnosti tzv. říšské kanceláře již plochý strop [41]. Benedikt Ried 

tedy prokazatelně uměl použít tento renesanční prvek, ale zachoval zde kontrast mezi 

renesančními a pozdně gotickými prvky. Interiéry Ludvíkova křídla jsou tak v souladu 

s podobou Vladislavského sálu, přestože jejich výstavbu dělí více jak deset let. Možná 

právě výsledný harmonický dojem mohl být tím důvodem, proč Benedikt Ried i zde 

použil kroužených kleneb. 

 

Portál kostela sv. Jiří na Pražském hradě 

Portál románské baziliky sv. Jiří lze považovat za nejsložitější portálovou soustavu 

v renesančním stylu, která byla provedena během přestavby pražského paláce za 

Vladislavovy vlády. Soudí se, že vznikl kolem roku 1510 a dá se s jistotou 

předpokládat, že je dílem stavební hutě vedené Benediktem Riedem.
161

  

Jde o dvojstupňový edikulový portál [42]. Vnější edikula je tvořena polosloupy 

s hlavicemi, jejichž podoba je shodná s hlavicemi pilastrů na oknech Vladislavského 

sálu. Nad sloupy se nachází hladké kladí, na nějž navazuje trojúhelníkový štít. Tato 

vnější edikula je představena původní zdi kostela. Směrem k vnitřní části se portál 

nálevkovitě zužuje. Takto vzniklý zešikmený architráv je dekorován kazetováním, které 

mělo svou tradici již v antice. Vnitřní portál je rovněž tvořen předsazenou edikulou, do 

které je vsazen samotný vstup s profilovaným rámem. Tato vnitřní edikula je rovněž 

tvořena dvěma polosloupy s akantovou hlavicí. Nad kladím je umístěn tympanon 

tvořený půlkruhovým obloukem, který je zdoben reliéfem s motivem sv. Jiří zápasícího 

s drakem.
162

 Cvikly po stranách jsou zdobeny rostlinným motivem. Dříky sloupů vnější 

i vnitřní edikuly jsou zdobeny kanelurami, které jsou do jedné třetiny výše sloupu 

vyplněny píšťalami, stejně jako tomu je na vstupním portálu k Jezdeckým schodům. 

Některé proporční prvky svatojiřského portálu odkazují k Albertiho zásadám, ale 

jednotlivé rozměry těm klasickým zřejmě neodpovídají.
163

 Opět se zde objevují římské 

píšťaly vložené do kanelur a celá kompozice portálu vzdáleně připomíná portikové 

vstupy antických staveb.  

 

Prvky vytvořené v návaznosti na stavební okruh Benedikta Rieda se později šíří i na 

městské stavby. Mezi lety 1520–1526 byla provedena přestavba jižního křídla radnice 
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Nového města pražského v renesančním slohu.
164

 Fasáda tohoto křídla není nijak 

výrazně členěná [43]. Nejvýraznějším renesančním prvkem jsou rozměrná sdružená 

pravoúhlá okna, jejichž podoba navazuje na podobu oken Vladislavského sálu. Vstupní 

portál [44] je tvořen dvěma sloupy, jejichž akantové hlavice se vzhledem blíží ke 

sloupům svatojiřského portálu na Pražském hradě. Samotný vstup je tvořen 

půlkruhovým obloukem. Kolem roku 1520 se objevuje také na průčelí Staroměstské 

radnice trojdílné okno [45] s půlkruhovým tympanonem, které rovněž kombinuje 

renesanční prvky s gotickou tradicí – nejvýraznější kombinací jsou pilastry prodloužené 

o gotické fiály.
165

 

Z popisů staveb uvedených výše je zřejmé, že architektonické renesanční formy byly 

skutečně zpočátku přejímány především jako dekorativní prvky. Je třeba si uvědomit, že 

Benedikt Ried a jeho stavitelský okruh s největší pravděpodobností znal podobu 

italských vzorů pouze ve zprostředkované formě, bez hlubších znalostí renesančních 

principů. Na tuto skutečnost poukazuje například velmi stylizované provedení hlavic 

pilastrů na oknech Vladislavského sálu. Je zjevné, že tvůrce, ať už sám Benedikt Ried či 

některý z realizujících kameníků, dostatečně neporozuměl původní formě daného prvku. 

Otázkou je, zda to bylo způsobeno špatnou interpretací přivezeného nákresu prvku či 

zda měl tvůrce k dispozici pouze zprostředkovaný popis. Hlavice tak, i přes snahu 

reliéfně napodobit původní formu, ztrácejí na plastičnosti, která je běžným standardem 

hlavic italského původu. V případě akceptování možnosti, že Ried skutečně znal 

alespoň některé části Albertiho architektonického traktátu, mohlo zejména zde dojít 

k nesprávnému pochopení popsané teorie.
166

  

Domněnku o zprostředkované formě rovněž podporuje způsob technického 

zpracování jednotlivých portálů nacházejících se v prostorách Vladislavského sálu a 

Ludvíkova křídla. Zde se ovšem také nabízí otázka, zda vůbec mohl mít Ried 

k dispozici technický návod, či zda znal renesanční portály pouze z vizuální stránky. 

Zatímco italské provedení portálu vychází z plastického přidávání jednotlivých prvků 

na stěnu zdi v mělkých reliéfních plochách, pražský mistr používá gotický způsob 

vyřezávání jednotlivých částí z jádra zdi.
167

 Práce Benedikta Rieda nejen na Pražském 

hradě ukazují, že šlo o více než schopného architekta. Jde tedy o to, že neměl možnost 

prostudovat popis renesančního principu? Nebo jej znal, ale z nějakého důvodu jej 
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nevyužil? Samozřejmě i zde je potřeba zvážit, zdali měl Benedikt Ried k dispozici 

teoretický popis či pouhé nákresy jednotlivých možných provedení portálů. Jak bylo 

několikrát zmíněno, místy se v Riedově tvorbě také objevují detailní prvky antické 

architektury, což může poukazovat na alespoň na částečnou znalost italské architektury 

jak renesanční, tak antické. Knihovna a znalosti Benedikta Rieda ovšem zůstávají 

velkou neznámou, není tedy možné přesně doložit, z jakých materiálů čerpal. Odpovědi 

na výše uvedené otázky tak zůstávají nejasné. 

Období přijímání renesančních prvků, tedy období nejranější renesance v českém 

prostředí se uzavírá krátce po smrti Vladislava Jagellonského v roce 1526.
168

 Po roce 

1534 se na podobě Pražského hradu a města pod ním projevuje soustavnější stavební 

činnost. Pražský hrad je obohacen o další renesanční formy architektury – zejména o 

velkou zahradu s letohrádkem.
169

 V první polovině 16. století také přicházejí do Prahy 

italští kameníci a stavitelé pocházející ze střední a severní Itálie, tzv. Vlachové. Často se 

jedná o celé skupiny, které si s sebou přinášejí zděděné výkresy či vzorníky svých 

domovských italských dílen. Tento příliv italských tvůrců má příznivý dopad na 

rozmach renesančního stylu v Čechách. Zároveň však také dochází k mísení 

jednotlivých forem a místy také ke snižování kvality. Jedním z důvodů, proč tomu tak 

je, je neznalost příchozích stavitelů hlubších principů jednotlivých forem a pouhé 

parafrázování přenesené předlohy bez větších invencí. Přesto však tato skutečnost vede 

k ojedinělému vývoji renesančního slohu v českém prostředí.
170
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Závěr 

V období renesance došlo k zásadní proměně architektury. Jak bylo popsáno 

v prvních kapitolách této práce, základem pro vytvoření zcela nového uměleckého stylu 

bylo obnovení antické tradice v plné míře. Italští stavitelé se obraceli na díla starých 

mistrů a čerpali z nich vědomosti, které dále rozvíjeli a upravovali pro potřeby tehdejší 

doby.  

Prvky renesanční architektury se objevovaly na stavbách postupně i v italském 

prostředí. Nelze tedy mluvit o jednoznačném prosazení ucelené architektonické formy. 

Stejně jako v českém prostředí, i v Itálii museli stavitelé zejména zpočátku navazovat na 

již existující stylově odlišnou strukturu staveb.  

Nelze také říci, že forma renesanční architektury byla jednotná. V polovině 15. 

století byl vydán traktát Leona Battisty Albertiho o architektuře, který sepsal a 

zaktualizoval antické poznatky a předpisy. Sám poté tyto zásady aplikoval při tvorbě 

několika staveb. Neznamená to však, že po vytvoření praktických návodů se stal 

renesanční styl uniformním. Jak vyplývá z popisu jednotlivých staveb projektovaných 

Albertim ve Florencii, že ačkoli jsou vytvořeny podle jednotných pravidel, výsledná 

podoba se zásadně liší.  

Důležitým okamžikem pro vývoj renesanční architektury bylo přijetí této nové 

formy papežskou kurií jako oficiální reprezentační styl římských pontifiků. Díky tomu 

výrazně stoupla obliba renesančních prvků a jejich aplikace na stavbách. Tento proces 

měl také pravděpodobně částečně vliv na přijímání renesančních prvků ve 

středoevropském prostředí, kam se renesanční architektura zpočátku šířila především 

prostřednictvím uherského královského dvora za vlády Matyáše Korvína. Podoba 

projevů renesanční architektury v uherském prostředí je prokazatelně ovlivněna 

italskými rysy tohoto nového stylu.  

Za hranicemi Itálie se tedy renesanční prvky architektury prosazovaly nejprve na 

profánních stavbách a teprve po jejich přijetí královským dvorem se šířily i do okruhů 

církevního a městského stavitelství. Nejinak tomu bylo v zemích Koruny české, kam 

renesance pronikla poprvé v 90. letech 15. století. Z tohoto období se dochovaly na 

Moravě dva ojedinělé architektonické projevy – portály na zámku v Tovačově a 

Moravské Třebové. Z téhož období pocházejí i renesanční prvky vytvořené stavebním 

okruhem Benedikta Rieda na Pražském hradě. Benedikt Ried, tvořící na přelomu dvou 

stylových období, ve svém díle uplatňuje nové renesanční formy, ale převážně jako 
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dekorativní prvky doplňující pozdně gotickou strukturu jím vytvořených staveb. 

Ludvíkovo křídlo je tak jediným místem, kde byla renesanční forma, alespoň v rámci 

možností, uplatněná komplexně.  

Z vypracovaných popisů je zřejmé, že ač Benedikt Ried používal renesanční prvky, 

bylo by nepřesné nazývat jej renesančním architektem.  

Objevuje se zde ale několik otázek, na něž dosud nebyla nalezena uspokojivá 

odpověď. Nejpalčivější otázkou je z čeho skutečně Benedikt Ried a jeho okruh čerpal. 

Jasně se ukazuje, že tradičně udávané vzory zdaleka nepokrývají veškeré renesanční 

architektonické prvky, které se objevují na jagellonských stavbách Pražského hradu. Za 

bližší prozkoumání by rovněž stál obsah knihovny Matyáše Korvína, jehož pozůstatky 

jsou dnes rozptýleny v mnoha institucích po celé Evropě, a který by mohl alespoň 

částečně osvětlit některé nejasnosti, zejména za předpokladu, že se Riedova cesta na 

uherský dvůr skutečně konala. 

 Zajímavostí také je, že do českého prostředí se některé renesanční prvky 

architektury dostaly podstatně později, než jak tomu bylo v okolních zemích. Příkladem 

takového prvku jsou arkády, které se prokazatelně objevovaly již v 2. polovině 15. 

století na sídlech Matyáše Korvína. Jistě by stálo za podrobnější prozkoumání, proč se 

do Čech tento prvek dostal o několik desítek let později. 

Přestože tedy dodnes není příliš jasné, jakým způsobem se pražský stavební okruh 

seznamoval s italskými renesančními prvky, je italský vliv prokazatelný a v kombinaci 

s pozdně gotickou tradicí zde dochází k vytvoření ojedinělého projevu architektury. 
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