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Architektura italské renesance

Úvodní teze:
- renesance je jedna z mála epoch, která sama sebe definovala – jednalo se o vědomý pokus o znovuzrození
antických forem; počátky jsou spojeny s Florencií, následně se nový umělecký směr rozšiřoval do Itálie a 
posléze Evropy
- „znovuzrození“ antiky však nelze vnímat izolovaně – kořeny tvarosloví florentské renesance jsou na 
stavbách z 11. a 12. století, které byly současníky mylně považovány za antické – viz např. florentské
baptisterium
- antické, resp. románské tvarosloví bylo v Itálii latentně přítomno neustále – viz horizontální proporce 
gotických chrámů
- Nikdy se nejednalo o přímé napodobování antiky – od počátku šlo o tvůrčí přístup – architekti chtěli na 
antiku navázat, nikoli ji kopírovat; klíčová byla práce s traktáty, a to antickými (Vitruvius) i soudobými  
(Alberti, Filarette, Serlio, Palladio...)
- pro vývoj v jednotlivých centrech je klíčová struktura italských městských států a  tradice jejich politického i 
kulturního soupeření; vedle toho zde probíhal od 11. století boj mezi stoupenci císaře (ghibelini) a papeže 
(guelfové), který skončil porážkou ghibelinů a vzrůstem moci bankéřů
- hlavní centra renesance: 
Florencie – místo zrodu a rozkvětu nové architektury
Řím – nadnárodní centrum, kde se renesanční (antická) mluva spojila s ambicemi papežství
Benátky – hospodářsky mimořádně vlivné město, pro dějiny světové architektury klíčová zejm. tvorba Andrey 
Palladia



Základní časové dělení:
15. století – soupeření jednotlivých městských států (nejprve republiky, posléze oligarchie)
16. století – vzestup moci papežství vs. zahraniční intervence (Francie, Španělsko) – těmi se nový sloh šíří za 

hranice

Florencie a její vliv:
1400 - 30 – počátky  renesance  - Brunelleschi, Donatelo
1430 - 50 – Brunleschiho první následovníci - Michelozzo
1450 - 70 – Alberti – stavby v Rimini, Mantově a Florencii; Bernardo Rosselino; Urbino – Luciano Laurana, 

Francesco di Giorgio
1470 - 1490 – nová architektura se šíří Itálií – centrum se postupně přesouvá do Říma

Řím a Florencie po 1500:
1490– 1527 – 1494 vyhnáni Medicejstí z Florencie; vrcholná renesance v Římě – Bramante, Michelangelo, 

Raffael, Giuliano da Sangallo, Peruzzi; počátek stavby sv. Petra
1527 – Sacco di Roma – umělci se rozptýli po Itálii a Evropě – lze sledovat různé tendence; hlavní linie, jež se 

doplňují a prostupují – vrcholná renesance, manýrismus a protobaroko
1520 – 40 – rozvoj manýrismu – inicioval Rafael a Michelangelo, hlavním představitelem Giulio Romano 

(Mantova)
paralelně 1530-50 – pozdní Michelangelo – barokní monumenalita – chrám sv. Petra, kapitol

Benátky:
vlivy středověku a Byzance – pozdní začátek renesančních forem, které se mísí s tradicemi; tradice paláců

1470 – 90 – první renesanční formy v sakrální architektuře – Mauro Coducci, Pietro Lombardo
1490 – 1510 – renesanční tvarosloví proniká do světské architektury (paláce)
1510 – 40 – stavby na Piazza S. Marco (Staré prokuracie, loggie, knihovna, mincovna – Jacopo Sansovino)
1540 – 70 – vrcholná renesance – Sanmichelli, Palladio –paláce, kostely, vily – stavby v okolních městech 

(Verona, Vicenza) – cesta k palladiánskému klasicismu



I. Počátky renesance ve Florencii

Historický kontext:

Od 11. století se díky obchodu rozvíjejí přímořská i vnitrozemská města; systematický zájem papežů o 
církevní stavby – města se rozhodla soupeřit --- církevní městské stavby jako symbol nezávislosti a sebevědomí

Románské tvarosloví je zde výrazem kontinuity - tato vrstva zásadním způsobem ovlivnila 
architekturu počátků renesance!

Dvě klíčové stavby, které ovlivnily architekty 15. století:
Baptisterium (svěceno 1059, stavěno průběžně do konce 13. století)
- bylo považováno za antickou stavbu, obnovenou v době Karla Velikého
San Miniato (průčelí kolem 1090)
- pravidelné průčelí vepsané do čtverců, se vstupní arkádou – symbol královského paláce!

Gotickou architekturu p řinesly žebravéřády – ve městech vznikají velké kostely a kláštery –
městské komunity nový styl přebírají pro své městské kostely

Santa Maria Novella, dominikáni, zač. 1279– kompromis mezi francouzskou gotikou a italskou 
renesancí – gotická vertikalita vs. štíhlé románské antikizující sloupy

Santa Croce, františkáni, loď započata 1294-95 – mnohem silněji ovlivněno domácí tradicí – halový 
kostel se střední širokou lodí, polygonální sloupy s hlavicemi --- všudypřítomná harmonie horizontál a vertikál

Santa Maria del Fiore, zač. 1294 – vychází ze stejné tradice – symbol moci florentské republiky; 
soupeření se Sienou – zde měla stávající loď být jen jeden z transeptů -1348 mor, z nějž se Siena už
nevzpamatovala; 1294 plán mistr Arnolfo – 1351 zvětšena kupole s transeptem (Francesco Talenti) – klenba 
byla mimo dobové možnosti



Filippo Brunelleschi (1377-1446)
Studoval matematiku a svobodná umění – měl následovat otce v úřednické kariéře – rozhodl se být 

zlatníkem;
1401-02 účastník soutěže na dveře baptisteria (Obětování Izáka)– zvítězil tradičnější Lorenzo

Ghiberti; 1402-16 – spolu s Donatellem studují vŘímě antické památky; 1404 doložena jeho dílčí konzultace na 
stavbě dómu

Kupole Sta Maria del Fiore
1412/13 – dokončen tambur kupole – průměr příliš široký pro umístěná klasického lešení, jež by 

kupoli vynášelo až do zaklenutí klenákem
1418 vyhlášena veřejná soutěž na kopuli – leč už rok před tím pracoval Brunelleschi spolu 

s Donatellem a Nanni di Bancem na modelu --- vymyslel konstrukci, která nepotřebovala lešení
1420 započala stavba kupole: dvouplášťová, osmiboká (tím sleduje původní půdorys) – B. vložil vezi

dva pláště žebra, do nichž vepsal kruh – tím získal vlastnosti pravidelné kupole., která je v každéřadě
samonosná

1436 dokončení; exteriér kombinuje tradiční románské inkrustované mramory s novým názorem 
(lucerna, tribuna del morte)

Ospedale degli Innocenti– stavba zahájena 1419 – pravidelný půdorys; vstupní arkáda – jakoby část 
křížové chodby, avšak v „antických“ formách. Neuskutečněno zcela dle pův. plánů – přesto mimořádně vlivná a 
stylově čistá stavba; průhled arkádou – jakoby ztělesnění perspektivy, kterou převedl do praxe!

S. Lorenzo, zač. 1421 –basilika s mnoha bočními kaplemi; postaveno na základech starší stavby –
musel respektovat základní rozvrh; arkády jako v Nalezinci; 

S. Spirito, zač. 1434 – novostavba – užší rozestup sloupů, půlkruhové kaple kolem celé stavby, 
kupole v křížení

Stará sakristie při S. Lorenzo, zač. 1421– centrálníčtvercová kaple s kupolí --- ideální pravidelná
tělesa, členěná pilastrovým řádem a římsami; typická barevnost – bílé stěny, šedý pískovec; žebra v kupoli

Kaple Pazzi při kostele S. Croce, zač. 1429  -obdélná kaple s kupolí; zde i fasáda – loggie se 
středním vyšším obloukem - náznak vítězného oblouku

SM degli Angeli –centrála 8/16 – stavba zastavena



Po Brunelleschiho smrti se na čas nejvýznamnější florentským architektem stal

Michelozzo di Bartolomeo (1396-1471)
- syn krejčího z burgundskými kořeny; školení neznámé
- Spolupracovník Ghibertiho a Donatella;
- dvorní Medicejský stavitel – stavby pro Cosima Il Vecchio; hlavní:
Palazzo Medici- Riccardi, zač. 1444
horizontálníčlenění, výrazná bosáž přízemí, půkruhová okna v patrech -světské stavby zvnějšku 

odolávaly nové módě – typologická setrvačnost; nádvoří – arkády dle Brunelleschiho
Zásadní inovaci architektonického jazyka palácové architektury přinesl až

Leon Battista Alberti (1404-1473)
Humanistický vzdělanec; narozen v Janově rodině florentského obchodníka; (dočasně v exilu); 

vystudoval v Padově a Bologni; ovládal latinu i řečtinu; 1428 se rodina smí vrátit do Florencie
od 1430 vŘímě ve službách papeže Eugenia IV.– studium antických památek a zájem o teoretické

problémy – jestliže Bruneleschi studoval technologie a prostorové vztahy, Alberti se snažil pochopit zákonitosti 
řádové architektury; 

Nejprve zájem o perspektivu a malířství – 1435 dokončuje  Trattato della Pittura; 
1440s – obrací se k architektuře – 1452 dokončuje Deset knih o architektuře – tiskem 1485 – psáno 

latinsky a určeno vzdělancům ; založeno v mnohém na Vitruviovi. Všechny stavby vznikly až po napsání
traktátu – teorie předchází praxi!



Palazzo Rucellai, zač. 1456– pilastry v každé etáži ; suprapozice dle antických staveb;

Albertiho sakrální stavby:
San Francesco v Rimini (Tempio Malatestiano – Sigismondo Malatesta), zač. 1446 - první

západní křesťanský chrám s „antickým“ průčelím; problém basiliky --- převýšená střední loď narušuje klasické
chrámové průčelí – řešením střední nástavec + segmentové štíty po stranách; otázka klenuté rotundy nad 
závěrem;

Santa Maria Novella, hlavní průčelí, zač. 1458 – navázal na románskou fasádu --- mramorová
inkrustace jako Brunelleschi; strukturálně odlišné – pás v atice je cézura, nad ním jednoduchá striktura středního 
štítu s trojúhelným frontonem a lunetovými nástavci po stranách ---řešení blízké S Miniato – avšak s novou 
jednoduchostí a klasickou monumentalitou

S. Sebastiano, 1459-64

S. Andrea v Mantově, zač. 1470 –vrchol A. tvorby; kostel na půdorysu latinského kříže s kupolí nad 
křížením; valeně klenutá široká loď s pilíři – sjednocení prostoru a jeho výrazná modelace římskými prostředky; 
začlenění výzdoby – výtvarný Gesamtkustwerk; průčelí – vítězný oblouk s trojúhelným frontonem, nad ním 
oblouk zvonice – kompromise mezi bazilikou a antickým chrámem



Předměstská vila
Antický typus – má mnoho možných podob – od hospodářského dvora se sídlem majitele po rozsáhlou 

krajinnou kompozici, která zahrnuje lázně, cirky, termy... hlavním příkladem Hadrianova vila v Tivoli
Z hlediska renesanční architektury se nejčastěji jedná o solitérní budovu, spojenou hospodářským 

zázemím; vzorem vily rodiny Medici:
Villa Medicea di Carregi, Michelozzo di Bartolomeo, 1457 – částečně stále ještě fotifikovaná

stavba, jež nezapře střeodvěké kořeny; 
zásadní typologická změna:
Villa Medici di Poggio a Caiano, 1480-85, Giuliano da Sangallo – stavba na arkádovém soklu; dvě

obytná křídla spojená halou – zde iluzfní fresková výzdoba; vstupní portikus dle antických chrámů; 
dvouramenné půlkruhové schodiště;

Ideální město
Vedle rozvoje sakrálních i profánních budov se rozvíjel i urbanismus  - kompozice veřejných prostor; 

vrcholem je představa Ideálního města
Antonio Averlino zv. Filarete – projekt města Sforzinda (c1461-64) – město na kruhovém půdorysu, 

jež zrcadlil i hierachii společnosti – těžko realizovatelné
Unikátní ralizace:
Pienza, Bernardo Rosselino, 1560-64– přestavba starší vesnice, přejmenované dle Pia II. (Enea

Silvio Piccolomini – humanista a zcestovalý muž, jako vyslanec papežský vyjednával 1451 s Jiřím z Poděbrad, 
papež 1458-64)

Katedrála vystavěna na vysunuté terasem kolem ní biskupský palác, palazzo Piccolomini a radnice; 
nepravidelný půdorys daný situací --- přeměněno v působivou perspektivní kompozici



II. Vrcholná renesance vŘímě a ve Florencii

1492 se stává papežem Rodrigo de Borgia (Alexandr VI., 1492-1503)--- morální propad papežství
(syn Cesare, dcera Lukrécie)

1494 jsou Medicejští vyhnáni z Florencie; od 1490 je kazateleem u S. Marco Girolamo Savoranola –
exil vládců vidí jako trest Boží; poté, co obviní papeže Alexandra VI. z korupce, je roku 1498 upálen.

1503 papežem Guiliano della Rovere – Julius II (1503-13): rozený diplomat a válečník; vyhnal 
Cesare Borgiu;  obratným manévrováním vrátil oslabenému papežství moc i sebevědomí; 

Řím se stal za jeho pontifikátu centrem vrcholné renesance; snaha symbolizovat architekturou 
sebevědomé postavení církve

Symbolem znovuzrození církve má být přestavba města a novostavba chrámu sv. Petra; jejím 
architektem a autorem přestavby Říma je určen

Donato Bramante (1444-1514)
- narozen ve vesnici u Urbina, vyučen malířem
- od 1481 let působil v Miláně na dvoře Sforzů – zde např. i Filarete nebo Leonardo
Sta Maria presso S. Satiro, 1478– půdorys „T“ - unikátní perspektivní chór!! – dokazuje jeho 

malířský zájem o perspektivu a iluzivní prostor
Sta. Maria delle Grazie, zač. kolem 1492– přístavba křížení a chóru k existující lodi; půdorysně

novátorské, tvarosloví se přizpůsobilo původní stavbě; 
Od 1499 Řím:
Arkádový dvůr při SM della Pace, dokončeno 1504– pilíře s pilastry dle římských staveb –

neklasický detail sloupu nad vrcholem oblouku
S. Pietro in Montorio, 1502– na místě ukřižování sv. Petra - sakrální stavba dle antických zásad, 

formulovaných Albertim; inspirace antickým chrámem – kombinace s ideální kupolí; plánován dvůr 
s koutovými kaplemi;



Urbanistické projety v Římě: Via Giulia

Vatikán:
Přestavba Belvederského dvora, od 1503– spojení soukromých komnat Julia II. s vilou Inocence 

VIII. za 15. století – dlouhý dvůr na stoupajícím terénu, završený nikou v ose – později předěleno;¨
Točité schodiště, 1503

Chrám sv. Petra
od poč. 15. století snahy po adapataci staré basiliky
c1450 – projekt na přestavbu chóru (B. Rosselino)
1505 – Bramnteho projekt centrální stavby – kritizován pro údajnou poddimenzovanost pilířů a zdí
1506 – změna na longitudinálu se zesílenými pilíři - základní kámen tohoto Bramanteho projektu 

položen v dubnu 1506
1513-1521 papežem syn Lorenza Nádherného Giovanni de Medici (Lev X.) – preference florentských 

umělců; 
po něm 1523-34 Klement VII – jeho synovec Giullio de Medici – 20 let propojení Florencie a Říma...
1514 umírá Bramante, stavbu přebírají Raffael a Peruzzi; nutnost zesílit pilíře – změna dekoru 

interiéru; plán přidat ochozy kolem chóru a apsid; na nátlak papeže vzniká plán basiliky
1520 + Raffael, přebírá Antonio da Sangallo
1527 Sacco di Roma – stavba je nadlouho přerušena 
1534-1549 – Alessandro Farnese – Pavel III. – svolavatel tridentského koncilu; mecenáš Michelangela

(Kapitol, dostavba sv. Petra)
c1540 – plán přestavby na basiliku – zabránila A. da S. smrt
1546 – povolán Giulio Romano – během cesty zemřel
1547 – po 40ti letech od prvních úvah povolán Michelangelo --- návrat k Bramantovi --- výrazné

zjednodušení prostoru i výzdoby exteriéru; dvouplášťová kupole – zvýšena G. della Portou; jednota a 
monumentalita --- zrod baroka 



Hlavní umělecké tendence první půle 16. století:
Vrcholná renesance  - Bramante (prostorová antikizujícíarchitektura, ale také první „manýriské“

motivy), Raffael (bohatě zdobené stavby mezi architekturou a malířstvím – cesta k manýrismu)
Manýrismus – raný Michelangelo (první variace architekotnického tvarosloví) a Giulo Romano 

(Rozvedení a realizace v Mantově)
Protobaroko – pozdní Michelangelo, Vignola
vybrané osobnosti římské architektury první poloviny 16. století:

Raffael Santi (1483-1520)
klíčové stavby: 
Vila Madama – 1518--- římská vila dle vzoru Tivoli – postaveno torzo
Palazzo Branconio dell’Aquilla – doch. kresba; dle něj postaven
Palazzo Spada (pol. 16. st)--- oba se vyznačují nevázaností štukové výzdoby --- náznaky manýrismu 
Kaple Chigi v SM del Popolo, 1511-12 - odvozena z Bramanteho koncepce křížení sv. Petra; -

perfektní architektonická struktura – doplněná sochami, mramory a mozaikami --- první reálný 
Gesamtkunstwerk!!!

Giulio Romano (1499-1546)
- Raffaelův žák
od 1524 v Mantově – práce pro Federiga Gonzagu
Palazzo del’Te, 1526-34
Nádvoří vévodského paláce, po 1540

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Nová sakristie u S. Lorenzo, 1521-34– v koncepci návaznost na Brunelleschiho, v detailu zásadní

tavroslové inovace (perspektivní okno, tvarosloví nik na dveřmi)
Biblioteca Laurenziana, od 1524
Kapitol, 1546
Sv. Petr, 1546-64
Porta Pia, 1562



III. Renesanční architektura v Benátkách a Venetu
Benátky  
- obchodní křižovatka a zároveň sebevědomá republika s vlastní politikou; Velká rada 1297 uzavřena 

pro neurozené - 1540 urozených 3 procenta --- 5 století oligarchie
- z hlediska uměleckých směrů křižovatka tendencí – gotika, byzanc – Benátky nebyly založeny 

zŘíma a neměly antickou tradici!
- svébytný typ paláce na laguně – otevřené průčelí
- renesanční formy přicházejí jen zvolna a v přeměněné formě
Sakrální stavby rané renesance:
vzor – Basilica S. Marco
S. Zaccaria,Antonio Gambello (kostel), Mauro Codussi (průčelí), 1458-1534
Santa Maria dei Miracoli , Pietro Lombardo, 1481-89 – fasáda jako intarzovaná schrána; chór –

ozvěny Brunelleschiho
Paláce:
Ca‘ d’Oro, 1427-36 –nejvýstavnější gotický palác
Palazzo Vendramin-Calergi, zač. 1500-1509
Veřejné stavby:
Dóžecí palác, 1340-24, rekonstrukce 1484 – pravzor veřejných staveb
Staré prokuracie ne Piazza S. Marco, 1512-38 – Bartolomeo Buon, dok. Jacopo Sansovino---

Sansovino nemohl nic změnit --- lehké „gotické“ arkády dle dóžecího paláce
Vrcholná renesance:

Jacopo Sansovino (1486-1570)
– narozen ve Florencii, vyučen vŘímě;
Mincovna, zač. 1535-45, o patro zvýšena 1570
Knihovna, zač. 1537– zdvojené arkády dle Marcelova divadla; záměrně nižší než dóžecí palác; 

serliany v patře; nárožní pilíř; bohatá výzdoba



Michele Sanmicheli (1484-1559)
- narozen ve Veroně – zde činný po celý život; vyškolen u Bramanta a Sangalla; v architektuře se 

projevuje dobový manýrismus – návaznost na Sansovina; známý hlavně jako pevnostní stavitel
Porta Palio, dok. 1557
Palazzo Grimani, 1540-62

Andrea Palladio (1508-80)
- Narozen v Padově jako Andre di Piero, vyučen kameníkem; přízvisko Palladio dle Pallas Atrhény

(Giangiorgio Trissino); téměř celý život strávil ve Vicenze – avšak pravidelně navštěvoval Řím a zakresloval 
antické stavby; některé detaily prozrazují znalost pozdního Michelangela;

Basilica Palladiana (radnice), zač. 1549– strohá antikizující architektura; serliany v obou patrech, 
eliminiace dekoru, nárožní sloupy; typická kýlová střecha

Paláce ve Vicenze:
- přísná symetrie, antický rozvrh domu se středním atriem, důraz na průčelí se sloupovým řádem
Palazzo Chiericati, 1550– loggie v přízemí a po stranách středníčásti patra
Palazzo Valmarana, 1566– rafinovaná strukturální hra
Palazzo Porto-Breganza, 1571– monumentální sloupový řád –Černín!
Teatro Olimpico, 1580– vzor divadlům 17. století
Kostely v Benátkách:
S. Giorgio Maggiore, zač. 1566– benediktýnský kostel, do nějž se každoročně konala procesí dóžete 

a jeho suity – novostavba musela pojmout jak benediktýny, tak slavnosti – podvojný kostel: trojlodí – centrální
chór s kupolí a apsidami – mnišský chór připojený sloupovou arkádou

Il Redentore, 1576– votivní chrám k uctění Spasitele postavený pod dojmem morové nákazy; 
Palladio chtěl centrálu – musel postavit longitudinálu --- geniálníkompromis; při kostele klášter kapucínů – byl 
to tedy kostel votivní, procesní i klášterní – půdorys rozdělen do tří částí

Vily ve Venetu:
Vila Barbaro, 1556-58– přízemní stavba s arkádami a třemi štíty; výmalba Veronese; otevřena do 

zahrady a přírody
Vila Malcontenta, 1560s– jednoduchý kubus se vstupním portikem – aluze na chrám – solitérní

stavba
Vila Rotonda, 1567-69– centrální kruhový salon, čtyři portiky
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Florencie, Baptisterium, svěceno 1059



Florencie, kostel San Miniato, kolem 1090



Florencie, půdorysy kostelů Santa Maria Novella (1279) a Santa Croce (1294/95)



Florencie, dóm Santa Maria del Fiore, původní rozvrh (1294) a následné rozšíření (1351)



Florencie, Santa Maria del Fiore, kupole, F. Brunelleschi, projekt 1417, realizace 1420-36



Florencie, Ospedale degli Innocenti, F. Brunelleschi, zač. 1419



Florencie, Ospedale degli Innocenti, F. Brunelleschi, zač. 1419



Filippo Brunelleschi, půdorysy vybraných florentských realizací: 
A/ San Lorenzo a Stará sakristie (1421), B/ Santo Spirito (1434), 

C/ Kaple Pazzi při kostele Santa Croce (1429), D/ Santa Maria degli Angeli (1434)



Florencie, Stará sakristie při kostele San Lorenzo, Filippo Brunelleschi, 1421



Florencie, kostel San Lorenzo, Filippo Brunelleschi, od 1421



Florencie, kostel Santo Spirito, Filippo Brunelleschi, od 1434



Florencie, kostel Santo Spirito, Filippo Brunelleschi, od 1434



Florencie, kaple Pazzi při kostele Santa Croce, zač. 1429



Florencie, kaple Pazzi při kostele Santa Croce, zač. 1429



Florencie, Santa Marie degli Angeli, Filippo Bruneleschi, zač. 1434 



Florencie, Palazzo Medici-Riccardi, Michelozzo di Bartolomeo, od 1444



Florencie, Palazzo Rucelai, Leon Battista Alberti, původní projekt (1452) a dnešní stav (po 1458)



Rimini, Tempio Malatestiano (S. Francesco),L. B. Alberti, 1450-62
(dnešní stav a pamětní medaile s vyobrazením původního návrhu z roku 1450)



Rimini, Tempio Malatestiano (S. Francesco),L. B. Alberti, 1450-62
půdorys dnešního stavu a hypotetické rekonstrukce původního projektu 



Florencie, Santa Maria Novella, dostavba průčelí, L. B. Alberti, 1458



Mantova, San Sebastiano, L. B. Alberti, 1459-64



Mantova, San Andrea, L. B. Alberti, zač. 1470



Porovnání koncepce interiérů kostelů S. Lorenzo ve Florencii (F. Brunelleschi, od 1421) 
a S. Andrea v Mantově (L. B. Alberti, od 1470)



Villa Medici v Poggio a Caiano, Giuliano da Sangallo, 1480-85 



Přestavba města Pienza, Bernardo Rosselino, 1560-64 



Milano, Santa Maria presso S. Satiro, Donato Bramante, 1478 



Milano, Santa Maria delle Grazie, dostavba, Donato Bramante, zač. kolem 1492 



Řím, arkádový dvůr při kostele Santa Maria della Pace, Donato Bramante, 1500-1504 



Řím, Tempietto při San Pietro in Montorio, Donato Bramante, 1502
dnešní stav a nerealizovaný projekt arkádového dvora



Řím, Belvederský dvůr, Donato Bramante, od 1503 - situace, schéma, 
rekonstrukce původního projektu a dnešní stav horní části dvora s ústřední nikou



Donato Bramante, projekt chrámu sv. Petra jako centrální stavby, 1505



Dva konkurenční longitudinální projekty chrámu sv. Petra: 
vlevo - Donato Bramante, definitvní projekt pro Lva X. (1513), 

vpravo – první Rafaelův projekt (1514) 



Antonio da Sangallo ml., projekt dostavby chrámu sv. Petra, 1534



Řím, Santa Maria del Popolo, kaple Chigi, Rafael Santi, 1511-12



Řím, dvě palácové stavby Rafaela Santiho:  
Palazzo Alberini (1512) a Palazzo Branconio dell’Aquilla (1518) 



Řím, vila Madama, Rafael Santi, 1518



Řím, vila Madama, Rafael Santi, 1518
nádvoří, loggie a hypotetická rekonstrukce původního projektu



Mantova., Palazzo del‘Te, Giulio Romano, 1526-34



Mantova, nádvoří vévodského paláce, Giulio Romano, po 1540



Florencie, Nová sakristie u S. Lorenzo, Michelangelo, 1521-34



Florencie, Biblioteca Laurenziana, Michelangelo, od 1524



Řím, náměstí na Kapitolu, Michelangelo, od 1546



Řím, Kapitol, Palác konzervátorů, Michelangelo, od 1546



Projekt dostavby chrámu sv. Petra, Michelangelo, od 1546



Řím, chrám sv. Petra, Michelangelo, od 1546



Řím, Santa Maria Maggiore, kaple Sforza, 
Michelangelo, od 1560



Řím, Porta Pia, Michelangelo, 1562



Benátky, letecký pohled na město



Benátky, Santa Maria dei Miracoli, Pietro Lombardo, 1481-89 



Benátky, S. Zaccaria, průčelí Mauro Codussi, 1458-1534



Benátky, Scuola di San Marco, Mauro Codussi, Pietro Lombardo, průčelí zač. 1487



Palazzo Loredan-Vendramin, Mauro Codussi, zač. 1500-1509



Benátky, Staré prokuracie na Piazza S. Marco, Bartolomeo Buon, od 1512



Benátky, Jacopo Sansovino, 
mincovna (1535-45, o patro zvýšena 1570) 

a loggie (1537)



Benátky, knihovna, Jacopo Sansovino, od 1537



Verona, Porta Palio, Michele Sanmicheli, dok. 1557



Vicenza, Basilica, Andrea Palladio, 1549



Vicenza, Palazzo Chiericati, Andrea Palladio, 1550 



Vicenza, Andrea Palladio, palazzo Valmarana (1566) a palazzo Porto-Breganza (1571)



Maser, vila Barbaro, Andrea Palladio, 1556-58 



Vicenza, vila Rotonda, Andrea Palladio, 1567-69 



Vicenza, Teatro Olimpico, Andrea Palladio, 1580



Benátky, S. Giorgio Maggiore, Andrea Palladio, zač. 1566 



Benátky, S. Giorgio Maggiore, Andrea Palladio, zač. 1566 



Benátky, Il Redentore, Andrea Palladio, 1576 


