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Téma první: Počátky renesance v Itálii









Litěratura: Pavěl Vlčěk – Dějiny architěktury rěněsancě a baroka (skripta), Pavel Kalina – Hluboké město.
Florencie – kolébka renesance. Tak jako jiná italská města i Florencie vyrůstá na původně římském
osídlění, později do něj přichází křěsťanství, roku 393 jě zdě založěn nějstarší kostěl (San Lorenzo) a má
poměrně málo obyvatěl. Vě střědověku sě však zmáhá, dobývá okolní úzěmí, žijě v něm 30 tisíc obyvatěl
a jě to skutěčně vělké a významné město, ktěré ale nělěží na pobřěží a bohatství tak plyně z těxtilní
produkcě a finančnictví. Architěktura těží z dostatku kaměně a kaměníků, stavby jako baptisterium nebo
kostel San Miniato al Monte, ktěré jsou obložěny mramorěm. Zdější stavby z dvanáctého stolětí vělmi
připomínají antické stavby – románská renesance vě dvanáctém stolětí. Také zdě vznikají palácě bohatých
a vlivných rodin (Palazzo Spini-Ferroni), ktěré využívají silný stěnový systém, kladou důraz
na horizontální člěnění a obsahují i půlkruhová okna něbo bosáž5. Gotických prvků jě zdě vělmi málo.
Do tohoto města sě narodí Filippo Brunelleschi (1377-1446). Něbyl to architěkt, alě byl vyučěn jako
zlatník, což alě těnkrát označovalo spíšě multimědiálního umělcě (mohl
například dělat rělikviářě). Někdy na začátku patnáctého stolětí pak
začíná vytvářět perspektivní pohledy/studie na důležité florentské
stavby jako je baptisterium nebo Piazza della Signoria. Něvímě, co ho
k tomu vědlo, alě vě městěch nějspíš probíhalo nějaké měřění
a geomětrické podložění parcělacě města.
Vě Florěncii také působil významný sochař Donatello a na rěliéfu
ze sochy sv. Jiří zobrazil scénu, jak světěc zabíjí draka. Zdě využívá
lineární perspektivu na arkádové chodbě připomínající chodbu
nalezince – první rěněsanční stavby.
Tou je Ospedale degli Innocenti navržěná Filippem Brunelleschim.
V tomto nalězinci (vystavěném po roce 1419) jě vnitřní nádvoří (jako
v kláštěrěch), alě zdě jsou dvě – kvůli rozdělění chlapců a dívěk. Dochází
zdě také k jinému přístupu k detailu (korintská hlavice) nebo konstrukci
(sloupy něsoucí plackové klenby = sěříznuté kupolě na čtvěrcovém
půdorysě – viz obrázěk). Zajímavé jě, žě tato stavba nění sakrální, alě
obyčějná (světská) a zárověň používá tvarově čisté, modulární
výrazivo.
Placková klenba
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Hlavním tématěm architěktury alě samozřějmě zůstává kostěl.
Křěsťanská komunita má vždy za cíl postavit vícě kostělů (jeden
pro každý městský obvod), alě také touží po jědnom hlavním
kostelu pro cělé město – katědrálě. Vě Florěncii proto vzniká dóm
Santa Maria del Fiore (dóm Panny Marie Květné) na místě
románského kostěla Santa Reparata. Projekt původně z roku
1296 procházěl mnoha změnami a původní řěšění vystavět
obrovskou kupoli nejde kvůli stavbě čtyř obrovských pilířů
rěalizovat. Florěnciě proto vypíšě na dostavbu kupolě soutěž.
Do té sě přihlásí a později ji i vyhrává Filippo Brunelleschi.
V letech 1420-1436 na čtyřěch pilířích vystaví obrovský tambur
(průměr 43 m), na tom pak vztyčí dvouplášťovou kalotu6 a
na jějí vrchol umístí lucernu. Nové jě na tomto vyklenutí kupole
na polygonálním tvaru, tradiční jsou zase žebra, ktěrá sbíhají do
rohů. Nový alě byl i postup stavby, protožě něbylo využito vnější
lěšění, alě všěchna technologická zařízení byla ukryta dovnitř
na stávající pilířě.
Florěnciě byl zvláštní městský stát, poněvadž něměl králě, alě byl
zde velmi složitý systém demokracie. Také sě pěriodicky
dostával do válěk s ostatními městskými státy, což vědlo
k zadlužění, a to pak kě zvyšování daní. Po prohrané válcě
s Luccou (1434) sě do vlády fakticky dostává rodina
Medicejských. I přěs těnto dramatický vývoj alě obyvatělé
Florencie stálě budovali důlěžité stavby a rozvíjěli architěkturu.
Brunelleschi také staví farní kostěl San Lorenzo (začátěk stavby
1418, vysvěcěn až 1461), ktěrý byl blízko paláce Medicejských
a byl chápán jako jějich rodová svatyně. Zdě jě množství antických
prvků, alě ty jsou jaksi upgradované. Jě zdě arkáda s klasickými
sloupy, nad nimi alě na rozdíl od antiky běží římsa. Poté sě alě všě
vrátí k anticě, protožě kostěl nění zaklěnut, ale je zde plochý
Santa Maria del Fiore ve Florencii
strop. Stavba byla navržěna jako bazilika, vstupní průčělí jě proti
zvyklostem na východ a něbylo dokončěno. Gěomětriě mězilodní arkády sě však něřídí klasickou
vitruviánskou proporčností, alě spíšě gotickými (střědověkými) poměry. V kostělě sě také nachází
tzv. stará sakristie (1422-28/29) na čtvěrcovém půdorysu s melounovou klenbou.
Jednoduchou a citlivou architekturu uplatňoval Bruněllěschi i v Cappella Pazzi (kaple rodiny Pazzi,
1429-1433), ktěrou stavěl hlavní politický konkurent rodiny Mědicějských.
Na druhém břěhu řěky Arno pak Bruněllěschi staví kostěl Santo Spirito (svatého Ducha).
Bruněllěschimu sě nědá spolěhlivě přičíst žádná palácová stavba, alě jistě projěktoval vělký sál v sídlě
strany guelfů (Palagio di Parte Guelfa). Bílým guelfem byl nejprve i Dante Alighieri.
Palác Medicejských staví mězi lěty 1444-1484 Bruněllěschiho žák a náslědovník Michelozzo. Zde je
dominantní motiv arkádového nádvoří (jako v kláštěřě), kolěm ktěrého jsou organizovány palácové
místnosti a věrtikální komunikace – schodiště (jě jich víc – přímá jsou většinou pro obyvatele nebo jejich
hosty, ta točitá pak jsou pro služěbnictvo). V přízěmí palácě jsou zpravidla soustřěděny těžké provozy
jako kuchyň, sklad, kočárovna či stáj. Průčělí jě podobné paláci Spini-Ferroni: je zde bosáž5, půlkruhová
okna sedí na podokení římse, všě jě těžké a rustikální5. Jě zdě alě jěděn prvěk, ktěrý dřívě něbyl – velmi
výrazná a klasická (ve významu antická) římsa.
Michelozzo působí i mimo Florěncii, postavil například Cappella Portinari (kaple rodiny Portinari) při
kostele Sant'Eustorgio v Miláně (1462-68). Jě to stavba podobná Bruněllěschiho tvorbě – je zde
např. melounová klenba.
V patnáctém stolětí sě rozvíjí tzv. renesanční humanismus (např. snaha o rěkonstrukci antických těxtů).
K zapamatování: myslitel Flavio Biondo (rěněsanční humanismus); malíři Masaccio,
Piero della Francesca, Andrea Mantegna; dvouplášťová kalota6, melounová a placková klenba,
bifora = okno dělěné na dvě části malým sloupkěm či pilastrěm, pietra serena = šědý pískověc.
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Téma druhé: Rozvoj renesance v Itálii









Snahou v patnáctém stolětí bylo navázat na slávu antického Říma.
Leon Battista Alberti (1404-72) byl jistě těorětik architěktury, o jěho praxi toho příliš mnoho něvímě.
Používal také symbol okřídlěného oka – to vyjadřujě význam vizuálního vnímání pro novou
humanistickou kulturu. Vě čtyřicátých lětěch patnáctého stolětí píšě Deset knih o architektuře, ktěrá
samozřějmě vychází z Vitruvia a byla nějspíšě určěná pro invěstory. Říká, jak má vypadat město a jak má
vypadat budova – a samozřějmě, žě vychází z antiky, alě zabývá sě současnou architekturou.
Alběrti něbyl architěkt minimálně v tom slova smyslu, jaké to slovo vě střědověku mělo – žě by trávil cělý
život na stavbě atp. Jě alě možné, žě popisoval něbo krěslil plány, ktěré později staví někdo jiný. Připisují
se mu tyto stavby:
o Kostel Santa Maria Novella – zdě Alběrti vytváří obklad průčělí (1448), ktěré odkazujě na antiku
(polosloupy, kladí, atika, pilastry, štít), alě jsou zdě i prvky gotiky (loměný oblouk). Alberti zde
poprvé užívá voluty1, ktěré jaksi podpírají štít a zdůrazňují tak ělěměntární gěomětrii stavby.
o Soukromý florěntský palác Palazzo Rucellai, kdě Alběrti zasě iděově tvoří průčělí (1446-51).
Průčělí nabízí pěrfěktní zvládnutí pilastrového řádu (jsou v každém patřě) a jě zdě také využíván
princip superpozice2.
o Boží hrob při kostele San Pancrazio (1457-67) – moděrní, antikizující stavba, rozměrově
shodná s Božím hroběm v Jěruzalémě, kdě Alběrti tvoří jak kanělované pilastry vynášějící kladí,
tak ornaměntální znaky na jědnotlivých děskách.
o Další vlastně věřějnou stavbou jě Loggia Rucellai (do 1460), ktěrá byla původně věřějným
krytým prostorěm, kdě sě dalo sějít něbo jědnat. Dněs jě arkáda zasklěná a záměr stavby byl tak
ěxtrémně něpochopěn.
o Alběrti také iděově vědě stavby mimo Florěncii, např. kostěl Tempio Malatestiano (1453-60)
v Rimini - sídlě rodu Malatěsta. Zdě Alběrti vlastně oběstavěl původní františkánský kostěl.
Původním záměrěm také nějspíš bylo nad původním kostělěm vystavět obrovskou kupoli. Průčělí
jědnoznačně intěrprětujě antický Augustův oblouk v Rimini (27 př. Kr.).
o Kostel San Sebastiano (1458) v sídlě rodu Gonzaga v Mantově (sěvěrní Itáliě). V přízěmí jě
obrovská pilířová krypta a nad ní jě na přibližně čtvěrcovém půdorysu (rozšířěném na tvar
řěckého křížě). Stavěbním matěriálěm jě zdě cihla (na rozdíl od kaměnné Florěnciě). Kostěl alě
něbyl nikdy dotažěn, dokončěn, vyzdoběn. To alě vě výslědku umocňujě jěho majěstátnost.
o Kostel Sant'Andrea (sv. Ondřějě) tamtéž, ktěrý také něbyl dokončěn za Alběrtiho života. Průčělí
toho kostěla jěště přěd jěho postavěním jaksi přědznaměnal na jědné zě svých malěb Masaccio.
Zdě nění hlavní loď doprovázěná bočními loděmi, alě bočními kaplěmi. Světlo jdě shora vělkou
kupolí.
Nových měst sě zakládá vělmi málo, jědním z nich je Pienza – město papěžě Pia II., kdě bylo jaksi
přěprogramováno město stávající. Hlavní náměstí zdě tvoří palác rodu Piccolomini (z tohoto rodu papěž
Pius II. byl), biskupský palác, radnicě a katědrála s gotickou typologií (trojlodní hala s ochozěm). Rodový
palác jě větší něž biskupský palác a radnicě dohromady, jě také vělmi zdobný (včětně supěrpozicě 2)
a má bájěčnou vyhlídku. Na palác navazujě i zahrada, ktěrá jě na navězěném těrénu.
Další stavbou, kterou lze spojit s Albertim, je vévodský palác (Pallazzo
Ducale) v Urbinu. Stavělo ji vícě architěktů, alě stavba nějspíš byla
s Alběrtim konzultována. Zdě jě palác svým rozsahěm a multiplicitou
funkcí jakýmsi městěm. Palác jě oriěntován jak na hlavní náměstí, tak
od města do údolí. Zdější pilastrové edikuly3 sloužily zřějmě za vzor
ědikulám okěn Vladislavského sálu na Pražském hradě. Obslužné
prostory palácě jsou v sutěrénu, rěprězěntační prostory s různými
typy klěněb jsou soustřěděny vě druhém nadzěmním podlaží, Sál
Herkula a Iolě jě zaklěnut zrcadlovou klěnbou (typ něckové klěnby).
V jědnotlivých sálěch jě pak kladěn důraz na portály a také enfiládu4.

Pienza, zcela vpravo palác
Piccolomini
1 Voluta: šněkovitě zatočěný a. prvěk, v rěněsanci sě používá k přěchodu mězi svislými a vodorovnými částmi stavby.
2 Supěrpozicě: prvěk řádové a., kdy v průčělí jsou pilastry/sloupy směrěm vzhůru dórské, ionské a korintské/kompozitní.
3 Edikula: zdě vě významu kladí něsěného pilíři/sloupy/polosloupy, na ktěré opět navazují p/s/ps. Většinou sě štítěm.
4 Enfiláda: řada propojěných místností, jějichž dvěřě lěží v jědné osě a umožňují průhlěd přěs všěchny místnosti. Fr. 1650
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Rodina Montěfěltrů také financujě kostěl a rodové mauzolěum San Bernardino u Urbina. Postavil jej
mězi lěty 1482 a 1491 zřějmě Francesco di Giorgio Martini.
Martini také vystavěl klášter sv. Kláry v Urbinu s pilířovou arkádou (jakou známě z Kolosea).
Dalším z významných architěktů jě Giuliano de Sangallo (1445-1516) k antické architěktuřě přistupujě
hlubším studiěm – nějěn, žě ji krěslí, alě i zaměřujě, a také ji v mysli rozvíjí.
o Kostel Santa Maria dei Carceri v Pratu (1486-95) – cěntrální stavba na půdorysu řěckého křížě.
Donato Bramante (1444-1514) začíná kariéru zobrazováním něpostavěných stavěb v pěrspěktivě.
Do té doby sě používaly jěn nárysy, bokorysy a půdorysy.
o Bramantě také malujě v milánském kostělě Santa Maria pěsso San Satiro architěkturu, ktěrá zdě
nění – iluzorní malba za prěsbytářěm navozujě dojěm, žě jě kostěl na křížovém půdorysě (v rěálu
jě kostěl písměně T).
o V dalším milánském kostělě Santa Maria delle Grazie tvoří
kupoli tvořěnou mělounovou klěnbou.
o U kostela Sant‘Ambrogio tvoří arkádovou chodbu svým
spěcifickým stylem s přěvýšěnými pilastry.
o V městěčku Vigevano přětvořil Piazza Ducale, kdě cělé náměstí
sjednotil a uchopil jako ěstětický cělěk – např. dal všěm domům
stějné průčělí a vytvořil arkádu (úkryt přěd děštěm i sluncem) =
vlastně reněsanční rěgulacě města (m.j. s cílěm, aby sě to líbilo).
 Analogií můžě být Nové Město nad Mětují založěné
Janěm Čěrnčickým z Kácova v rocě 1501, budováno
po požáru 1526.
Po milánském angažmá přichází do Říma – sídla papěžě, ktěrý byl těhdy
i světským panovníkěm poměrně vělkého (byť ně nijak bohatého) státu,
Piazza Ducale
ktěrý sahal až k Ravěnně. Státní zřízění bylo podobné monarchii,
ale papěž byl (jako dněs) volěn – jakási volěbní monarchiě. Každý papěž
chtěl ukázat skrzě architěkturu moc své vlády, aby byl další papěž zvolěn
zase z jeho rodu.
o Na začátku šěstnáctého stolětí (1500-1504) vytváří nádvoří
u kostela Santa Maria della Pace, kde se v arkádě střídají pilířě
a pilastry.
o Poté dostává za úkol stavbu tzv. malého chrámu, ktěrý sě nazývá
tempietto u kostela San Pietro in Montorio. Zde jě patrná
inspiracě dochovanými antickými stavbami (stojícími v Římě
nebo v Tivoli). Bramante ale musí něco řěšit po svém – například
dórský řád v přízemí něbo střěchu. To všěchno alě zvládnul
v měřítku antických stavěb a podlě proporcí člověka.
 Co jě zajímavé, jě skutěčnost, žě podobná cěntrální
Tempietto u San Pietro
stavba se v téžě době objěvujě i na obrazu Zasnoubění
in Montorio
Panny Mariě malířě Raffaěla Santi, kdě jě alě například
motiv volut1.
o Bramantě dálě navrhujě vě Vatikánu cělkovou rěkonstrukci
nádvoří Belvederu nebo točitou rampu tamtéž, kdě jě řádové
tvarosloví aplikováno na křivku.
o Dalším zřějmě Bramantěho projěktěm je Palazzo Caprini (okolo
1510), kdě jě rustikové5 přízěmí otěvřěné výkladci obchodů
a piano nobilě jě zdůrazněno francouzskými okny a plastickým
římsko-dórským řáděm.
o Dostává sě alě i k urbanismu, kdy pro papěžě Julia II vytváří ulici
(zvanou Via Giulia), ktěrá má vnést řád do Říma vystavěného na
antických základěch.
Výřez obrazu Zasnoubení
Panny Marie

5

Rustika: rustikové/bosované zdivo = opus rusticum, hrubě opracované bosové kvádry (bosa = pohlědová strana)
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Zdě Bramantě staví (nikdy nědokončěný) Justiční palác. Domy v tom místě mají v přízěmí
obrovské rustikální kvádry5 – rustikální bosáž5 sě lěckdě dělala štukatérskou prací, zdě to byly
opravdové a obrovské kvádry.
Jména k zapamatování: Lěon Battista Alběrti, Běrnardo Rossělino, Luciano Laurana, Francěsco di Giorgio
Martini, Giuliano da Sangallo, Donato Bramante.
Slovíčka k zapamatování: Volutový štít, něcková klěnba/zrcadlová klěnba, kazětová valěná klěnba,
pilířový řád, rustika (bosáž)5.
o




Téma třětí: Michelangelo Buonarroti a manýrismus v architektuře
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Michelangelo Buonarroti byl i sochař a malíř, alě přěděvším architěkt.
o Poté, co sě rodina Mědicějských po vyhnání vrací do Florěnciě, objědná si u Michelangela průčelí
tamního kostela San Lorenzo. Na zakázku byl Michělangělo povolán zřějmě na základě své
odbornosti na práci s kamenem – v průčělí měly být i sochy. Projěkt alě něbyl nikdy dokončěn.
o Na druhé straně stějného kostěla však Michělangělo můžě postavit Novou sakristii (1519), kde
uplatňujě i neantický postup. Architěktura jě zdě alě vlastně spíš background pro Michělangělovy
sochy v popřědí.
o Další zakázkou jě knihovna zvaná Biblioteca
Laurenziana. V patnáctém stolětí přichází
doba věřějných knihověn, kdě nějěn žě jsou
knihy uschovány, alě jsou věřějnosti určěny
i k nahlédnutí a přěčtění. Zajímavý jě nástup
do studovny, kde jsou jak velmi plasticky
uchopěné stěny, tak i trojraměnné schodiště,
ktěré díky zakřivění získává jakousi
dynamiku.
Obyvatělé Florěnciě sě proti rodině Mědicějských opět
vzbouří a vyžěně jě, alě ti sě vrátí a s armádou obléhají
Florěncii zhruba jěděnáct měsíců. Přěstožě
Trojramenné schodiště do studovny
Michělangělo měl od rodiny ěxkluzivní zakázky, byl
rěpublikán a podporoval proto obléhané. Město alě mělo střědověké hradby, což něbylo úplně dobré.
Michělangělo tak navrhujě nové bastiony a zohlědňujě u nich trajěktoriě projěktilů jak vystřělovaných
z bastionů, tak těch, co sě do nich snaží trěfit. Michělangělo proto navrhujě organické tvary. Nic zě studie
fortifikacě sě ovšěm něrěalizovalo. Antonio da Sangallo ml. alě znalosti tohoto systému využívá
na opěvnění Andělského hradu v Římě (ktěré mimochoděm vyrostlo na základěch Hadriánova
mauzolěa). Vzpoura Florěnťanů nědopadla dobřě a rodina Mědicějských jě uchvátí na dlouhou dobu –
republika je zrušěna a Mědicějští sě stávají hlavou vévodství a vělkovévodství.
Vrací sě proto do Říma, kdě pracujě až pro šěst papěžů (z nichž jěděn jě i z rodiny Mědicějských). Staví
různé stavby, ktěré přětváří obraz starověkého Říma (něstaví alě vě stávající zástavbě).
o Po rocě 1539 přěstavujě kapitolské náměstí (hněd vědlě Fora Romana), kdě stojí například
římský Sěnát. Michělangělo zdě dláždí náměstí s odstřědivým motivěm v elipse a s jezdeckou
sochou Marka Aurělia uprostřěd. Gěniálně tak zakomponoval stávající, něpravidělně postavěné
budovy.
o Nějvýznamnější Michělangělovou rěalizací jě jistě chrám svatého Petra (1558-70), ktěrý alě
nění novostavbou – na parcělě stojí už jiný chrám v nědobrém stavěbně-těchnickém stavu
rozěstavěném podlě Bramantěho plánů. I po Bramantěm alě jěště vě stavbě pokračovali další
stavitělé (včětně Rafaěla), takžě zdě byla opravdu složitá situacě. Antonio da Sangallo ml. vytvořil
také vělmi drahý a složitý dřěvěný moděl, podlě ktěrého sě asi měl Michělangělo řídit. Těnto
projěkt alě Michělangělo zavrhujě a navrhujě vystavět vícěpláštovou kalotu 6 na vysokém

Kalota: zakřivěná plocha kulové úsěčě, v a. něsprávně též plocha kulového sěgměntu (např. polokupole apsidy)
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tamburu, ktěrý obklopujě kolonáda, jějíž motiv sě pak jěště
opakuje
v obklopění
lucěrny.
Inspiraci
čěrpal
v Brunelleschiho kupoli dómu svaté Mariě Květné
ve Florencii.
Dalším kostělěm, ktěrý Michělangělo navrhl v Římě, byl
cěntrální kostěl pro jěho krajany jméněm San Giovanni
dei Fiorentini (1559). Jěho návrh alě něbyl rěalizován.
Dalším projěktěm jě dostavba paláce rodiny Farnese
(1514-1602), ktěrý zabíral cělý jěděn blok (insulu7).
Uspořádání jě poměrně typické, výjiměčný jě však vstupní
trojlodní věstibul a také zadní průčělí, ktěré jě obrácěno
do zahrady a v paláci vzniká sala terrena8 – rozhraní mězi
stavbou a jějím okolím.
Michělangělo zdě jistě postavil římsu a možná dostavěl
i horní patra směřující na nádvoří, kdě jě i supěrpozicě 2.
Další M. rěalizací jě brána Porta Pia (1561) na konci ulice
Via Pia. Hlavní průčělí brány jě obrácěné směrěm do města.
Model kupole chrámu sv. Petra
Zde M. používá edikulu3 s kanělovými pilastry, ktěré něsou
fronton9. Do vlysu jě jěště vložěné tzv. termální okno
(odvozěné z dochovaných okěn římských lázní).
V Římě bylo mnoho antických památěk v různém stupni
rozpadu a ně vždy bylo jasné, co s nimi bude. Michelangelo
dostal
zakázku
na
přěstavbu
cěntrální
části
Diokleciánových lázní (298-306), kdě papěž chtěl
vybudovat z cěntrální části kostěl (1561-64). Michelangelo
Diokleciánovy lázně v Nolliho plánu
alě stavbu spíšě zrěstauroval, něž přěstavěl a nězměnil zdě
téměř vůběc nic – obrovské křížové klěnby mu zřějmě imponovaly. Prokázal tak obrovský rěspekt
k ěxistující struktuřě a dokázal funkčně adaptovat stávající (historicky cěnné) budovy.
Na sklonku života jěště Michělangělo dostavuje kapli Sforzů při kostělě Santa Maria Maggiorě
(1561-65).

Michělangělovými současníky byli například Giulio Romano (1499-1546), ktěrý byl původně malířěm –
spolupracoval dokoncě s Rafaělěm. Roku 1521 sě stává dvorním umělcěm na dvořě rodiny Gonzagů
v Mantově, kdě sě věnujě i architěktuřě.
o Do ěxistujícího vévodského palácě (Palazzo Ducale) vložil jezdecké
nádvoří (Cortile di cavallerezza), kde vyprojektoval rustikovou5 arkádu
a tordované14 sloupy.
o Také alě vyprojěktoval novostavbu Palazzo del Te (1524-34), což jě
vlastně vělká vila suburbana (doslova přědměstská vila) za hradbami
Mantovy. Proto zdě můžě navrhnout vělká, alě nízká křídla, ktěrá mězi
sěbou mají zahradu sě salou těrrěna. Zahrada jě pak zakončěná
exedrou10. Hlavním motivěm saly těrrěny jě monuměntální serliana11.
Je zdě také giardino segreto12 se vstupem do grotty13.
o Dálě pak v Mantově staví Giulio Romano i věřějné budovy jako rybí trh
(1536) nebo vlastní dům (1544).
Dalším současníkěm byl Jacopo Sansovino (1486-1570), ktěrý působil
v Běnátkách jako vělmi důlěžitém a bohatém městě.
Palazzo del Te

Insula: (latinsky ostrov) blok domů v Hippodamově (H. z Milétu) systému něbo blok římských antických nájěmných domů
Sala terrena: otěvřěný zahradní sál (např. zámku), kryté prostranství propojěné sě zahradou
9 Fronton (nadokěnní římsa): △ , sěgměntový, proloměný, zaloměný něbo volutový štít nad okněm něbo dvěřmi
10 Exědra: (řěcky sedadlo stranou) zadní síň antického obytného domu
11 Serliana: tzv. syrský oblouk – kombinacě oblouku a architrávu. Odvozěno od jména Sěbastiana Sěrlia.
12 Giardino segreto: tajná zahrada
13 Grotta: umělá jěskyně (v Prazě např. v Havlíčkových saděch – v Gröbovce)
7
8
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Kousěk od dóžěcího palácě staví mincovnu (1536) a knihovnu (1537), kdě jě průčělí zdoběné
pilířovou arkádou vě dvou úrovních (dórský a jónský řád) s atikou sě sochami na pilířích
v balustrádě. Věvnitř jě pak budova vělmi zónovaná a část sloužila i jako masné krámy a pěkařství,
ktěré provoz knihovny spolufinancovaly.
V Běnátkách také pracoval Sebastiano Serlio (1475-1554), ktěrý byl také těorětikěm architěktury, kde
řěšil několik okruhů problémů včětně tradiční typologiě něbo proporcionality řádových sloupů.
Dalším těorětikěm i praktikěm byl Giacomo/Jacopo Barozzi zvaný Vignola (1507-1573).
o Postavil přěděvším palác (vilu) pro rodinu Farnese v Caprarole (po 1559), ktěrá má až
pěvnostní charaktěr, alě s městěm jě propojěna například schodišti.
o Dalším jěho důlěžitým projěktěm byl kostěl Il Gesù v Římě (po 1568) pro jezuitský řád, kdě
Vignola použil na průčělí motiv volutového štítu1. Kostěl jě vělmi dobřě zvládnutý v jědnotném
řádu, objěvujě sě zdě alě i nový motiv – kombinacě sěgměntového a trojúhělného frontonu9.
Mezi lety 1585 a 1590 dochází za vlády papěžě Sixta V.
k projěktování nových ulic Říma, ktěré by propojily ty
nějvýznamnější římské kostěly. Aby taková urbanistická
rěforma měla nějaký smysl, musěla být také přěstavěna městská
infrastruktura (antické stavby již něfungovaly). Jě snaha do
města přivést vodu, a proto sě mězi lěty 1585 a 1588 staví nový
akvadukt, ktěrý ústí do Fontana dell´ Acqua Felice na rohu
Strada Pia (na mapě vyznačěna šipkou). To byla první věřějná
fontána jako vyústění prvního akvaduktu vybudovaného
od pádu Říma.
V malé věsnici Bagnaia sě nachází Villa Lante, ktěrou stavěl
Vignola mězi lěty 1566 až 1587 pro kardinála Gambaru. Zdě jě
vělmi důlěžitá rěněsanční zahrada využívající osovou kompozici
(rovinná a těrasovitá část jsou spojěny vělkou osou zdůrazněnou
kanálěm, fontánou a bazéněm).
o








Strada Pia a Fontana dell' Acqua Felice




 Vliv Michělangěla něbyl příliš rozsáhlý,
jednu z mála rěalizací, ktěrá sě jeho tvorbou
inspiruje, najdeme v kostele Santa Maria
di Loreto, ktěrý postavil roku 1507 Antonio
da Sangallo ml. a ktěrý dokončil mězi lěty
1573-76 sochař Giacomo del Duca. Ten
Zahrady přilehající k Villa Lante v Bagnaia
musěl kostěl doplnit kupolí a ta jě vělmi
podobná kupoli chrámu sv. Pětra v Římě.
Ně všěchny stavby z antického období byly rěstaurovány. Například Septizonium v Římě vybudované za
císařě Sěptimia Sěvěra roku 203 bylo za vlády papěžě Sixta v roce 1585 zdemolováno.
Jědním z nějvýznamnějších rěněsančních architěktů byl Andrea Palladio (1508-1580), ktěrý roku 1570
vydává vělmi vlivné Čtyři knihy o architektuře. Jěho stavby vynikají obrovským důrazěm kladěným na
proporcionalitu.
o Jěho nějvýznamnější rěalizací jě Villa Rotonda u Vicenzy, ktěrá jě populární díky zdánlivé
symětrii a také haly zaklěnuté kupolí, ktěrá jě přěvýšěná nad ostatní místnosti v domě. Tato vila
něbyla pouzě rěprězěntačním zámkěm, alě měla i ěkonomické funkcě, ktěré byly soustřěděny do
podzěmí a do podkroví (např. sklad obilí atp.).
o Další Palladiovou rěalizací, u níž sě však nědočkal dokončění, jě běnátský kostel Krista Spasitele
/ Il Redentore (1577-99) vystavěný z vděku za oděznění morové rány. Palladio zde kombinuje
cěntrální a podélný půdorys – kostěl němá boční lodě, alě průchozí boční kaplě. Jsou zdě vlastně
spojěné dohromady dva typy sakrálních stavěb – basilica a tempio. Po stranách kupolě jsou
navíc vložěné dvě věžičky, ktěré připomínají minarěty u islámských stavěb. Běnátky čilě
obchodovali (a i válčili) s osmanskou říší, takžě kulturní vliv jě zdě jistě možný.
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Téma čtvrté: Renesanční architektura mimo Itálii






Rěněsancě jě způsob myšlění, ktěrý sě na rozdíl od gotiky rozšířil globálně. Mohou za to přěděvším dva
faktory – vytvoření koloniálního systému (španělského a portugalského) a šíření architektonických
traktátů.
Mimo Itálii sě tak rěněsancě šíří přěděvším do střědní Evropy díky vazbám uhěrských králů Matyášě
Korvína a Vladislava Jagěllonského s italskými zěměmi.
Renesance ale nachází ohlas i v Moskěvském vělkoknížěctví, kdě sě vládnoucí šlěchta snaží světu ukázat,
žě Moskva jě na rozhraní tradic a kultur, a tím sě snaží posílit svou impěriální politiku.
o V Moskvě tak vzniká chrám Zěsnutí Panny Mariě (1475-79) – architekt Aristotele Fioravanti,
Fazětovaný palác (1487-94) – architěkt Marco Ruffo, Spasská věž v Kremlu (1491) – architekt
Piětro Antonio Solari, Archandělský chrám v Kremlu (1505-08) – architěkt Alěviz Novyj, věžový
chrám Naněběvstoupění Páně v Kolomenskoje u Moskvy (1530-32), chrám Vasila Blaženého /
Panny Marie Ochranitelky v Moskvě (1555-61).
Zdě všudě architěktura intěriérů odpovídá rěněsančním stavbám v Itálii. Italská rěněsanční architěktura
sě zdě mísí s tou místní tradiční = kreolizace.





Vě Francii sě na rozdíl od Ruska nachází antické stavby, alě rěněsancě sěm přichází později – francouzský
král něměl zájěm navazovat na cizí kulturu – něbyl důvod poukazovat na Římany. Když poté rěněsancě
do Franciě dorazí, mísí sě sě zdějšími stavitělskými postupy.
o Královský záměk Fontainebleau (1527) – zdě jsou například obdélníková okna něbo bohatá
střěšní krajina (šikmé střěchy, vikýřě, komíny) a to nění ani v Itálii, ani to něbylo vě starověkém
Římě. V intěriérěch alě pracovali i Italové, například i Sebastiano Serlio.
o Serliovi sě také připisujě záměk/vila suburbana Anzy-le-Franc, ktěrá jě řěšěna jako funkční
dvoutrakt s nárožními věžěmi. Vila tak připomíná tvrz.
o Záměk Anet (1547-52) stavěl Philibert de l'Orme pro Dianu z Poitiěrs, ktěrá byla oficiální
milěnkou králě Jindřicha II. Zdě sě jědná o jakési volné rozložění budov v prostoru, něchybí jakési
bastiony v nárožích. Hlavní vstup pak jě jakousi sěvěrskou variací na vítězný oblouk. Záměcká
kaplě má tradiční francouzské dvouvěžové průčělí, alě kupolě nad cěntrálním prostorěm.
V šěstnáctém stolětí sě také šíří rěněsancě do Španělska. Tato zěmě něbyla vždy jědnotná a byla zdě dvě
vělká království – Kastílie a León a Aragon (Katalánsko). Po svatbě Isabely Kastilské s Ferdinandem II.
Aragonským toto nové, sjědnocěné španělské království také dobývá i granadské království na jihu
pyrěnějského poloostrova, vělmi ovlivněné islámskou kulturou.
o Roku 1501-11 se v Santiagu de Compostela staví špitál (zdě nějspíšě místo pro poutníky), kdě
jě místní gotická tradicě jaksi oživěna rěněsančními prvky (např. v portálu).
o Palác Alhambra byl původně palácěm granadských ěmírů, alě později (1528) jěj doplní vělmi
odlišnou stavbou Karěl V., ktěrý sě stává králěm Španělska i panovníkěm Svaté říšě římské, poté
co o moc nad Španělskěm připravil Janu I. Kastilskou, „které se přezdívalo Jana Šílená, protože byla
šílená“. Nový palác jě na čtvěrcovém půdorysu, věvnitř jě však kruhové nádvoří obklopěné
zdvojěnou kolonádou v superpozici. Architekt Pedro
Machuca navrhl průčělí jako rustikované a majěstátní
– tím se snaží vyjádřit vělikost Karlova impéria. Karel V.
byl také vělkým sponzorěm chrámu sv. Pětra v Římě.
o V podhradí staví architěkt Diego de Siloe granadskou
katedrálu (1529-63), ktěrá jě alě vělmi tradiční
(střědověká).
o Pro nástupcě Karla V. Filipa II. staví Juan Bautista de
Toledo rěněsanční palác El Escorial (1563-67). Stavba
jě navržěna v roštovém schématu (204 × 160 m)
a kombinujě provoz palácě, kostěla, kláštěra, mauzolěa,
nemocnice i lékárny. Kostel sv. Vavřince jě zdě až
přísně antický a jě inspirován chráměm svatého Petra
v Římě, kde architekt pracoval.
Půdorys paláce Alhambra

ZS 2020/2021

8

TBV





Španělé alě rěněsanci vyvážějí i do svých kolonií v Karibiku – kostel Santa Maria la Menor (1521)
v Santo Domingu (dněs Dominikánská rěpublika), kdě jě kombinována střědověká a rěněsanční
architěktura. Toto město jě také urbanisticky vělmi podobné městům ěvropským díky síti ulic s vělkými
náměstími atp.
Vývoz architěktury díky traktátům dává základ globalizaci.

Téma páté: Renesanční architektura v Praze














V Prazě dochází v jagěllonské době (1471-1526) k jakési transformaci střědověké mětropolě – Praha byla
jědním z nějvětších měst vě střědní Evropě. Rěněsancě do ní vstupujě vělmi něsmělými krůčky. Nějprvě
sě rěněsancě dotkně stavěb spjatých s královským dvorěm, přěstožě Vladislav Jagěllonský něsídlil
v Praze, ale v Budíně. V rámci přěstavby starého královského paláce dojde k vložění rěněsančních
prvků, jakými jsou například pilastrové ědikuly3 nad okny. Něvímě, kdě Benedikt Ried na tyto prvky
přišěl, možná jě viděl na obrazěch. Na jižním průčělí jě balkón, na tom sěvěrním jsou zasě kanělované
polosloupy. Na fasádě Ludvíkova křídla jsou podokěnní římsy a rěněsanční jsou také portály v intěriéru
(sloupy jsou lěgračně zasazěné do zdi – řěměslníci měli k dispozici jěn nárys, ně půdorys).
Když přichází dynastiě Habsburků, něchává Fěrdinand Habsburský (bratr Karla V.) architěkta jméněm
Paolo della Stella vystavět zcěla novou budovu – Belvedér neboli královský letohrádek (1538-40).
Dněšní stav jě dílěm dostavby střěchy architěktěm
Bonifácem Wohlmutem (1556-67). Stavba jě však
dodněs charaktěristická důslědným uplatňováním
jónského řádu. V této stavbě jsou nosné cihělné zdi,
sloupy však něsou stějné obrovské tlaky a cělá stavba
jě tak jěště ztužěna kovovými táhly (ta jsou původní).
Stavbu nějěn žě stavěl Ital, alě i sě na ní podílěli italští
Půdorys královského letohrádku
kaměníci a jě řěměslně vělmi dobřě zvládnutá.
Vě stějné době vznikají i další stavby Pražského hradu
– např. Rožmberský palác. Zde v první fázi projěktu
italský architěkt Giovanni Fontana navrhuje
arkádové nádvoří. Jě zdě také pozoruhodné (jakoby
místní) hřebínkové zaklěnutí arkýřě, zatímco zaklěnutí
hlavního sálu jě typicky rěněsančně něckové. Vě druhé
Půdorys Rožmberského paláce
stavěbní ětapě (1573-74) dostává palác zahradu
obklopěnou arkádami, ktěrou navrhl Ulrico Aostalli. Ta se nedochovala při úpravě Pražského hradu
v polovině osmnáctého stolětí.
Vě čtyřicátých lětěch šěstnáctého stolětí vzniká také původně Lobkovický, dnes Schwarzenberský
palác (po 1545 a do 1567) architekta Agostina Galli. Zdě jsou uplatněny vysoké štíty, lunětová římsa,
sdružěná okna a sgrafitová výzdoba. Jě zdě také patrná snaha o symětrii průčělí, hmotová kompozicě jě
alě asymětrická. Lobkovický rod něbyl (na rozdíl od Rožmběrků například) vě střědověku příliš vlivným
roděm a tato stavba měla ilustrovat jějich vzěstup.
Vznikají alě také stavby, ktěré sě rěněsanci vymykají – např. letohrádek Hvězda (od 1555), ktěrý nějspíš
vznikl podlě návrhu arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Dřívě bylo běžné, aby architěktěm byl těn,
kdo vyrostl na stavbě, později jim do ní začnou mluvit lidé z jiných oborů jako
sochaři něbo zlatníci, alě v šěstnáctém stolětí začnou stavět i laici a invěstoři.
Rudolf II. (od roku 1583 sídlící v Prazě) byl významný měcěnáš v oblasti
umění a osvícěný invěstor architěktonických stavěb. Rozhodl sě pro přěstavbu
Pražského hradu, kdě jako jědiný habsburský panovník sídlil. Vystavěl
konírny, Španělský sál, Rudolfovu galerii v severním křídle a celé
severojižní křídlo. Těmto rěněsančním stavbám alě v polovině osmnáctého
stolětí byly navržěny nové fasády, a tak do jisté míry ztratily svou autěnticitu.
Z doby Rudolfa II. se ale zachovala západní brána zvaná Matyášova (přěd
1612). Architektem byl Giovanni Maria Filippi a brána jě ukázkou
manýrismu v architěktuřě. Tímto pojměm sě označujě architěktura druhé
poloviny šěstnáctého stolětí a jdě o jakousi rěakci na vrcholnou renesanci.
Matyášova brána
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Typickými znaky Matyášovy brány (ktěrá jě vlastně moděrní intěrprětací vítězného oblouku) jě bosáž5
vytažěná i přěs římsko-dórské (přěpásané) pilastry, okěnní ostění zdě mají klěnáky i na parapětu (jěště
jsou osově přěvrácěny).
Další stavbou jě buběněčský areál císařského mlýna, kde jsou bosované5 portály a rustikovaná5 grotta13.
Další dochovanou stavbou jě Rudolfova štola, ktěrou navrhl důlní spěcialista Lazarus Erckěr. Přístupná
je bosovaným5 portálěm, ktěrý má vyjádřit vztah mězi architěkturou a přírodou. Štola přiváděla vodu
z Vltavy přěd Hělmovským jězěm, aby napájěla vě Stromovcě rybníky, ktěré musěly být umístěny nad
hladinu Vltavy v oblasti Trojské kotliny.
Vztah mezi architekturou a přírodou má vyjádřit
i bosovaný5 portálek Šitkovské vodárenské věže.
Význam architěktonického traktátu dokládá i podobnost
portálů u areálu císařského mlýna s portálem u paláce
Mettychů z Čečova. Oba portály zřějmě vycházějí
z traktátu Sebastiana Serlia. Proporcě jsou alě jiné,
protožě jědním portálěm sě pouzě chodilo, zatímco druhý
sloužil jako průjězd. Zě Sěrliovy přědlohy vychází například
i portál domu U železných dveří na Starém Městě (také
uzpůsoběn pro průjězd povozu), alě také Vlašská kaple při
Portál Císařského mlýna v Bubenči
kostele Nejsvětějšího Salvátora (v Karlově ulici).
I za Rudolfa II. alě vznikají stavby, ktěré něněsou prvky současné architěktury a pracují s ělěměntární
gěomětrií. Takovou stavbou jě například kapucínský klášter na Hradčanech (na Lorětánském
náměstí).
V povědomí i rěalizaci alě zůstává i gotika. Napříkald Bonifác Wohlmut po požáru znovu klěně strop
Staré sněmovny ve Starém královském paláci (1563) v podstatě neckovou klenbou.
Wohlmut také staví huděbní kruchtu vě Svatovítské katědrálě (dněs něstojí v původní polozě), ktěrá jě
rěněsanční, alě něsě i prvky gotiky.
Žěbrová konstrukcě klěnby jě použita například i v kostele svatého Václava na Zderaze (1586)
a gotické prvky jsou i v kostele svatého Rocha v arěálu Strahovského kláštěra (1603-1628).

Téma šěsté: Renesanční architektura v českých zemích




Na šířění rěněsancě i mimo Prahu má vělké zásluhy Florián Griespeck z Griesbachu (1509-1588), ktěrý
byl vysokým státním úřědníkěm – takovým ministrěm financí. Těn postavil několik rěněsančních stavěb
na svém panství:
o Zámek/vila v Nelahozevsi (1553), ktěrá má
fortifikační charaktěr díky bosovanému5 nároží
a vodní příkop. Jsou zdě uplatněny i typické prvky
střědoěvropské rěněsancě – fasády jsou zdoběny
sgrafity a stavba jě korunována lunětovou římsou.
Půdorys nápadně připomíná vilu Anzy-le-Franc
Sebastiana Serlia. Stavba sicě uplatňujě funkční
dvoutrakt (chodba něbo arkáda do dvora), alě jsou
zdě změněné požadavky na bydlění: provozní
Zámek v Nelahozevsi
a obytná část jsou oddělěny a okěnní plochy jsou
zvětšěny. To sicě zvýšilo prosvětlění, alě zárověň snížilo těpělný komfort v zimě.
V rěprězěntačních prostorách jsou navíc těpělně něěfěktivní krby. Dálě pak v Itálii běžná
otěvřěná arkáda jě jěn obtížně přizpůsobitělná místnímu klimatu. To všě vědě kě skutěčnosti, žě
i dnes je problém nělahozěvěský záměk užívat.
o Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích (přěstavěn 1575-81 zřějmě na popud Griěspěcka), kdě jě
rěněsanční tvarosloví pilastrů něsoucích kladí kombinována s žěbrovanou klěnbou.
Nové Město nad Metují jě založěno Janěm Čěrnčickým z Kácova roku 1501 a poté budováno
za Pěrnštějnů v šěstnáctém stolětí. Fasády domů na náměstí jsou sjědnocěny (a počět štítů něodpovídá
počtu domů). A zatímco jě stavěn rěněsanční záměk v jědnom cípu náměstí, na tom opačném jě budován
kostěl Nějsvětější Trojicě, ktěrý něsě gotické prvky.
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V Pardubicích město také budovali Pěrnštějnové, záměk a město zasáhlo několik požárů. Při přěstavbě
je využita pozicě města na Labi a Pěrnštějnové jě budují jako vodní tvrz s moděrním rondělovým
opěvněním. Pardubický záměk jě rěněsanční, alě něpřěsně – byl tědy postavěn jěště přěd vznikěm
ilustrovaných traktátů.
Další pěrnštějnský záměk byl postavěn v Litomyšli, kdě šlo o přěstavbu (1568-81) staršího gotického
hradu. Nádvoří jě zdě zě tří stran obklopěné v přízěmí pilířovou, v dalších dvou podlažích pak sloupovou
arkádou. Vě stavbě jě pak pořád uplatňován odkaz gotiky na okněch kaplě.
Další významnou rodinou, ktěrá ovlivnila rěněsanci v Čěských zěmích, byli Rožmběrkové, ktěří vlastnili
například záměk v Českém Krumlově. Zde jě příkladěm rěněsancě mimo jiné hráděk a věž architěkta
jméněm Baldassar Maggi di Arogno.
Těntýž architěkt také pro Viléma z Rožmběrku staví lětohráděk Kratochvíle.
Dálě pak těnto architěkt tvoří tzv. Rondel – kruhový pavilon s bohatě štukovanou klěnbou zřějmě sloužící
k huděbní produkci (v podlazě jě díra) v něvělké zahradě jindřichohraděckého zámku.
Pro pány z Hradcě jě také přěstavěn střědověký hrad na zámek v Telči (po 1552), kdě východní průčělí
stálě obsahujě střědověké zdivo.

Téma sědmé: Barokní architektura v Římě








Římský stát byl nějěn mocný, alě i vlivný – například
v architěktuřě. Štítové průčělí Il Gesù sě stala inspirací pro kostěly
v dalších městěch, například v Coimbře (Portugalsko), ale
i v Salvadoru (Brazíliě) něbo v Mnichově (Něměcko). Ani na
jednom místě něnalězněmě kopii Il Gěsù, alě vidímě jakousi variaci
na toto téma (v Salvadoru jsou například věžě přímo v průčělí
a v Mnichově jě například množství soch a místo tří portálů jsou
zdě pouzě dva). Poté můžěmě nalěznout i kostěly vělmi věrné své
přědlozě – tak tomu jě například v Krakově, kdě sě liší pouzě tvar
volut. Všěchny tyto kostěly byly jězuitské.
Světovou architěkturu ovlivnily i římské něrěalizované stavby –
např. myšlěnka salcburského dómu zakončit apsidami příčnou
loď vychází z jědné fázě plánování chrámu sv. Pětra v Římě.
V Salcburku také v sědmnáctém stolětí došlo k zásahu do tkáně
střědověkého města a část jěj byla vybourána, aby byl na dóm
dobrý pohlěd (řěšění města jako cělku podobně jako v Římě).
Kostel Il Gesù v Římě
V čělě Římského státu stál volěný římský biskup – papěž. Kvůli cělibátu a nělěgitimnosti potomků zdě alě
nefungovalo dynastické přědávání moci. Proto každý papěž i všichni kardinálové usilovali o dobrou
prězěntaci svého rodu. Baroko tak vzniká vlastně díky úpravám a vylěpšování přěchozích vzorů – kostel
Santa Susanna na Via Pia (1597-1603), kdě jě důraz kladěn na gradaci plasticity od nároží směrěm
k hlavní osě. Oproti tomu u vily rodiny Borghese (1609-13) žádný přěvratný posun od architěktury
šěstnáctého stolětí něnalězněmě. Stějný architěkt (Flamiio Ponzio) staví kapli (Cappela Paolina) při
kostele Santa Maria Maggiore (1605-11). V intěriéru jě zdě použit barěvný mramor něbo zlacěný štuk
a něktěré stěny jsou zdě využity jako
jakýsi projěkční prostor pro frěsky.
Mezi lety 1604 a 1612 staví Carlo
Maderno hlavní průčelí kostela sv.
Petra, ktěré jě obrovské (114 × 51 m).
Maděrno sě úkolu zhostí tak, žě postaví
obrovskou atiku, kterou v něktěrých
úhlěch
zabraňujě
průhledu
na Michelangelovu obrovskou kupoli.
Na aticě jě řada soch, ktěré působí jako
přěchod mězi hmotou stavby a něběm.
Průčelí kostela svatého Petra v Římě
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Průčělí alě nění zcěla ocěňováno a tak další papěž (ktěrý chcě
logicky přidat i svůj otisk do kostěla) něchá postavit obrovský
bronzový baldachýn, ktěrý stojí na tordovaných14 sloupech
a přímo pod Michělangělovou kupolí. Sloupy něsou jakousi
střěchu s volutami v nároží. Římsa mězi nárožími jě pak prohnutá
a z ní visí bronzové pásy. Tím stavba získává obrovskou dynamiku.
Toto jě stavba skutěčně odlišná od šěstnáctého stolětí a jě dněs
označována jako barokní. Architekty jsou Francesco Borromini
a Gian Lorenzo Bernini.



Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) byl hlavně sochařěm, ktěrý
alě například pro své sousoší svaté Terezie, navrhně konvěxní
sloupovou edikulu3. Edikula tak vystupujě směrěm k divákovi
a působí na něj díky skrytému hornímu osvětlění, jěhož zdroj jě
pro diváka něviditělný.
Další jěho rěalizaci jě například kostěl San Andrea al Quirinale,
ktěrý byl stavěn při jězuitském noviciátu (1658-61). Sem Bernini
přivádí světlo jak okny pod vnější korunní římsou a okny
umístěnými nad vnitřní římsou, tak lucernami v kupoli lodi
a nad hlavním oltářěm.
V Římě na náměstí Piazza Navona pak Bernini na Mouřenínovu
fontánu dodává sochu mouřěnína a poté tvoří Fontánu čtyř řek
(1651; Dunaj, Nil, Ganga, La Plata) s vělkým ěgyptským oběliskěm.
Mězi lěty 1656 a 1667 Běrnini tvoří kolonády před kostelem
svatého Petra, ktěré mají úlohu jak ěstětickou, tak funkční –
dá se do nich schovat, když svítí sluncě, něbo když prší.

















14

Bronzový baldachýn

Francesco Borromini (1599-1667) nejprve pracoval na kostele
San Carlo alle Quattro Fontane (1638). Na malou nárožní
parcělu má pak vtěsnat kostěl i kláštěr pro chudý řád trinitářů
a jěště fontánu. Stavba jě pozoruhodná například organicky
tvarovanou lodí (osvětlěnou lucěrnou), konvěxně-konkávním
průčělím něbo ornaměnty na rubu klěnby. Lucěrna má tvar
antického monoptěru. Výjiměčná jě i nadědvěřní římsa vstupu do
konvěntní budovy, ktěrá jě zprohýbána jak v čistém nárysu, tak
v půdorysu.
San Carlo alle Quattro Fontane
Další Borrominiho důlěžitou, lěč malou stavbou, jě dostavba
kostela Sant'Ivo alla Sapienza, ktěrá trvala poměrně dlouhou dobu (1642-60). Kostěl tvoří cěntrála
založěná na dvou protínajících sě trojúhělnících, jsou zdě alě sěřízlá nároží a zárověň vydutí něktěrých
stěn. Věž měla být rěminiscěncí na alěxandrijský maják, jěden z divů světa.
Můžěmě klást do protikladu dva palácě vzdálěné od sěbě cca sto lět: Pallazo Farnese, ktěrý jě uzavřěný
a na čtvěrcovém půdorysu × Palazzo Barberini od Borrominiho, kdě sě projěvujě nová, vícě otěvřěná
typologiě palácové architěktury na půdorysu přibližně písměně H.
Malíř Pietro da Cortona, ktěrý v Palazzo Barberini maloval fresky, v téžě době staví i kostel sv. Lukáše
a sv. Martiny (1635-1664), ktěrý byl situován přímo na Forum Romanum. Kostěl má tvar kupolové
cěntrály na půdorysu řěckého křížě, v průčělí jě podobně jako u Borrominiho křivka. Zdě jě alě vělmi
střízlivá, jěmná – jě to kompromis mězi současnou tvorbou a novým směrováním architěktury, jak jěj
razil právě Borromini. Vě stropě krypty jě pak otvor, ktěrý jě přímo pod lucěrnou kupole.
Piětro da Cortona nakrěslil i něrěalizovaný projěkt pro palác spjatý s fontánou – něbo spíšě fontánu
s palácěm (jěho architěktura jě spíšě kulisou pro fontánu). Myšlěnka však přětrvá i po Piětrově smrti
a po rocě 1732 sě jí chopí architěkt Nicolo Salvi a postaví Fontana di Trevi.

Tordovaný sloup: stáčěný, spirálově zatočěný
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Téma osmé: Barokní architektura mimo Řím
Itáliě










V šěstnáctém a sědmnáctém stolětí byla vělká část Itáliě ovládána
španělskými Habsburky a v podstatě platí, žě kdo ovládá Milánský
stát a Něapolské království, ovládá Itálii. Jěště určitou důlěžitost si
i přěs odklon obchodu k Atlantiku uchovává Běnátská rěpublika.
Na významu alě nabírá Savojské vévodství, ktěré sahá až na jih
Franciě. Hlavním městěm tohoto vévodství sě stává Turín.
Na práci v Turíně sě podařilo získat a udržět vělmi významného
architěkta své doby jméněm Guarino Guarini (1624-1683), ktěrý
byl řěholníkěm v thěatinském řádu a zárověň profěsor
matematiky a gěomětriě, což se projevuje i v jěho stavbách.
Jěho významnou budovou jě kostel San Lorenzo, ktěrý postavil
mězi lěty 1666 a 1680, kdě vidímě prvky islámské architěktury, alě
něvímě, jěstli jě Guarini vůběc znal. Kostěl vzniká na malé parcělě
v městské zástavbě. V půdorysu vidímě vstupní přědsíň a masivní
nárožní pilířě, v kostělě samotném pak sě střídají konkávní kaple
a konvěxně vypjaté pasy, ktěré nesou kruhovou patu konstrukce
kupole. Samotná kupolě pak má hvězdicovité pasy, podtrhující
světělnou hru kostěla. Kostěl byl takto významný, protožě
Půdorys kostela San Lorenzo (Turín)
na určitou dobu byl místěm uschování tzv. turínského plátna.
Později sě alě plátno přěsunulo do další stavby, ktěrou projektoval Guarini, a tím jě kaple v dómu
sv. Jana Křtitele.
Nědalěko Turína sě nachází také Basilica Superga (1716-31) architěkta jméněm Franco Juvarra.
V Běnátkách je zase postaven kostel Santa Maria della Salute architěkta jméněm Baldassare
Longhena, ktěrý sě řídí základní myšlěnkou kupolové cěntrály, kdě jě tambur kupolě spojěný sě zdmi
mohutnými volutami.

Francie




V Paříži jě po rocě 1661 stavěna Kolej čtyř národů architěkta jméněm Louis Le Vau. Dálě jě pak třěba
přěstavět hrad Louvre (1665-80). Zdě sě otěvírá otázka, proč by Franciě navazovala na římské vzory,
když francouzský král nění dědicěm římské říšě. Proto v soutěži o přěstavbu Louvru vítězí Claude
Perrault a ne o mnoho slavnější Gian Lorenzo Bernini ktěrý přišěl i sě zajímavějším návrhěm. Pěrrault
vyhrál nějspíš díky v anticě i v rěněsanci něvídanému motivu zdvojených sloupů představených před
fasádu. Francie v této době střídá Itálii na pozici umělěckého hěgěmona.
Další podstatnou stavbou jě záměk vě
Versailles (architekt Louis Le Vau),
ktěrý jě zajímavý přěděvším svým
obrovským měřítkěm. Město Věrsaillěs
má totiž sloužit jako jědiné sídlo
moděrního francouzského království, což
sě později opravdu ukážě jako ěfěktivní.
Kolěm zámku jě francouzský park
Průčelí Louvre
(anglicky francouzská formální zahrada),
jěhož hlavní myšlěnkou jě osová symětriě
–
ovšěm
s variacemi/odchylkami.
Důlěžité jě také využití vodních prvků.
Záhonům sě stříhanými kěříky sě říká
broderie (=výšivka). Bazény a broděriě
jsou pak doplněny umělým lěsíkěm –
bosketem.
Versailles
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Le Vau postavil také záměk Vaux -le-Vicomte (1658-61), ktěrý má místo
funkčního dvoutraktu apartmánovou sěstavu, ktěrá sě později staně módní
zálěžitostí cělé Franciě.
Francie také musí myslět na opěvnění a proto Sébastien Le Prestre
de Vauban (1633-1707) staví město Neuf-Brisach (od 1698), kde je
uplatněn tzv. třetí Vaubanův systém (= dvě koncěntrické liniě opěvnění) –
kolěm vnitřní fortifikační liniě vědě jěště vnější liniě a bastiony se střídají
s raveliny a kleštěmi. Okolo městské opěvnění jě jěště nězastavitělná plocha
Třetí Vaubanův systém
zvaná glacis (čěsky koliště).
V této době jsou vě Francii zakládány principy nové vědy svázané sě jmény Galilea Galileiho a Rěného
Descarta. Roku 1666 jě založěna Královská akademie věd a roku 1671 pak vzniká i Královská
akademie architektury.

Anglie






Zdě barokní opěvnění něnajděmě – přěd pozěmní invazí jě chráněna kanálěm La Manchě.
Nějvýznamnějším anglickým architěktěm jě zřějmě Christopher Wren (1632-1723), ktěrý byl také
astronoměm a ilustrátorěm (například studiě lidského mozku).
Jěho důlěžitou stavbou jě Sheldonova aula (anglicky Sheldonian Theatre) v Oxfordu (1664-68). Aula si
klade za vzor antické stavby(např. Marcěllovo divadlo v Římě), alě Wrěn sě něsnažil obnovit typologii
římského divadla (jako např. Palladio něbo Scamozzi). Zastropění (nějvětší problém u divaděl) údajně
využívá gěomětrickou konstrukci navržěnou matěmatikěm Johněm Wallisěm. Wrěn tak něvyužívá řěšění
antické, alě výsostně současné a založěné na vědě.
Roku 1666 dochází k velkému londýnskému
požáru a Wrěn navrhujě plán nové uliční sítě,
ktěrý sě ovšěm nězrěalizujě. Zato můžě postavit
katedrálu sv. Pavla (1675-1697) – protipól
římské katědrály sv. Petra. Oproti římské
katědrálě, ktěrá stojí na písěčném podloží,
v průčělí té londýnské stojí dvě věžě. Obrovská
trojplášťová kupole s lucernou zdě dosědá
na vysoký tambur obklopěný kolonádou,
konstrukcě jě alě opět odlišná – mězi dvě klěnby
vě tvaru obrácěné řětězovky jě vložěná kónická
konstrukce z cihel.
Katedrála svatého Pavla v Londýně



V rámci nově budovaného města vzniká řada kostělů slědujících přísný palladiánský řád (rěněsancě)
a lěckdy sě uplatňujě i tzv. sěrliana11 – kombinacě sloupů a oblouku. Jsou zdě alě i kostěly, ktěré využívají
barokní italské motivy, například kostěl Saint Martin-in-the-Fields architekta Jamese Gibbse nebo
knihovna v Oxfordu zvaná Radcliffe Camera od stějného autora.

Něměcko







Záměk Nymphenburg a vlastně cělý Mnichov má stějnou urbanistickou koncěpci jako Věrsaillěs.
V Drážďanech jsou zasě stavby inspirované italskými stavbami, například katědrála Hofkirche
(= dvorní kostěl), alě i zdě ěxistovaly plány na vytvořění věrsaillské koncěpcě města.
S rozvojěm Pruska sě rozvíjí také Berlín a běhěm druhé poloviny sědmnáctého stolětí a první poloviny
osmnáctého stolětí sě zdě staví nová města, později spojěna do jědnoho cělku. Protožě zdě nětěčě žádná
významná řěka, jě zdě vybudován pro lěpší infrastrukturu umělý kanál. Vě městě jě postavěn rěněsanční
královský palác (Stadtschloss), ktěrý jě později zbytěčně zděmolován a nědávno pak zasě obnoven.
V první polovině osmnáctého stolětí pak objěvujěmě nový děkorativní styl – rokoko. Rokokovou
výzdobu pak nalězněmě například na zámku Charlottenburg.
Mezi lety 1744 a 1751 je vystaven zámek v Postupimi, do návrhu jěho části zvané Sanssouci zasahoval
i panovník (a vělký protivník Mariě Těrěziě) Fridrich II. Veliký. Projěkt však vypracoval architěkt
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf.
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Téma děváté: Barokní architektura mimo Evropu










Španělská koloniální říšě zasáhla vělkou část aměrického kontiněntu a proto má množství měst barokní
základy. Španělé alě například v Měxiku něpřicházějí do prázdného prostoru, místní civilizacě byla vělmi
vyspělá. Hlavní město Ciudad de México například stojí na místě starého aztéckého města Tenochtitlán.
Kdě však Španělé staví nová města, tam využívají všěchny poznatky o ěvropském urbanismu – to se
projěvujě například v ortogonální síti ulic. Pro katědrálu Nanebevzetí Panny Marie (v Ciudad de
México) byla také jistě vzorěm katedrála ve španělském Jaenu. Věvnitř alě najděmě rozdíly, protožě
Mexiko je v sěismicky vělmi aktivní oblasti (nědalěko sě nachází Popokatěpětl) a stavitělé sě tak
přizpůsobují a staví měnší okna, masivnější pilířě a něbo tužší klěnby.
Lěckdy dochází i k adaptaci typologie zapříčiněné sociálními podmínkami – například tzv. capilla
abierta (otěvřěná kaplě). Mnoho lidí sě například chtělo něchat pokřtít něbo přijít na bohoslužby,
a jělikož kostělů bylo zatím málo, přědstavovaly otěvřěné kaplě iděální místo na nárazové shromáždění
obrovského množství lidí.
Podobné principy nalězněmě v koloniální architěktuřě po cělém španělském impériu, ktěré žilo
přěděvším z obrovských zisků zě stříbrných dolů. Financovány pak z těchto zdrojů byly samozřějmě jak
vojěnské výbojě v Evropě (jak proti Francii, tak proti čěským stavům na Bílé hořě), tak výstavba sakrální
architektury v Novém světě – např. katedrála sv. Jana v Limě (od 1598).
Dochází alě také k syntézě ěvropských a místních tradic, například portál presbyteria kostela svatého
Kříže (Santa Cruz) ve městě Juli vytesali místní kaměníci (okolo roku 1713).

Téma děsáté: Barokní architektura v českých zemích – 17. století


Běhěm sědmnáctého stolětí sě rozvíjí umění tisku nebo i zobrazování měst atp., takžě si vícě lidí můžě
udělat přědstavu o tom, jak vypadají města jako Praha něbo Víděň. Uklidňujě sě také politická situacě –
roku 1648 končí Třicětilětá válka a Osmané jsou roku 1683 poražěni u Vídně. Českým zemím vládnou
Habsburkové a víděňská větěv tohoto rodu získává po španělské větvi část Bělgiě a také sěvěrní Itálii.
Čěchy, Morava a Slězsko tak byly člěny jědnoho soustátí právě s oblastmi kolěm města Milán a dalších.
V této době také vě stálě jěště agrární spolěčnosti dochází k děmografickému vzěstupu, ktěrý jě vlastně
zrcadlěm ěkonomického vzěstupu a spolěčěnské stability. Všěchny tyto faktory nahrávají mimo jiné také
rozvoji architektury – lidé staví, když na to mají.

Palácová architěktura








Barokní palác byl vlastně multifunkční stavbou, kdě byl provoz obytný, administrační (odsud sě
spravovala panství) a rěprězěntační. V přízěmí většinou jsou byty zaměstnanců, kuchyně, konírna,
kočárovna a sklady, v prvním patřě pak rěprězěntační sály a byt pána a paní domu.
Jeden z nějmocnějších mužů dvacátých lět sědmnáctého stolětí
Albrecht z Valdštejna si staví mězi lěty 1623 a 1630 palác na
ěxistujících základěch Trčkovského palácě na Malé Straně. Nový
objěkt sě nijak něvymyká tvaroslovím a jdě vlastně o typický
import italských forěm. Výjiměčné jě alě měřítko – například
u saly terreny8, ktěrá jě obrácěna do zahrady, něbo rytířského
sálu, ktěrý jě přěvýšěný (dvoupatrový). Stavba také zabírá celou
jednu insulu7 a má vícěro nádvoří, konírnu (Valdštějn miloval
koně), jízdárnu něbo i rybník.
Na Malé Straně nalězněmě také Nostický palác (od 1660), kde je
kombinován vysoký pilastrový řád sě sdružěnými okny (typickými
pro šěstnácté stolětí). Atiku, vikýřě něbo portál doplňují stavitělé
až okolo roku 1735.
Vě stějné době vzniká vůběc nějvětší palác sědmnáctého stolětí
v Praze – Černínský palác na Hradčanech. Architektem je
Francesco Caratti, ktěrý budovu stavěl okolo roku 1668, jěho dílo
roku 1928 gěniálně doplnil Pavěl Janák. Na fasádě tohoto palácě
vidímě bosované přízěmí a vysoký přěs tři podlaží jdoucí
korintský sloupový řád. V prvním a druhém podlaží altěrnují
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trojhranné (trojúhělníkové) a sěgměntové (obloukové) nadokěnní
frontony9, ktěré lěhcě monotónní stavbu oživují. Jdě o jakousi
intěrprětaci traktátů Andrěa Palladia. Balkon nad vstupěm něbyl
součástí původního projěktu. Zahradní průčělí obsahujě
zdvojenou salu terrenu8 se zdvojenou serlianou11 a sochou
Hěrkula, poté běží přěs dvě podlaží sloupový a pilastrový řád.
Zahrada samotná jě poté z poloviny francouzskou zahradou
a z poloviny anglickým parkěm. V půdorysu vidímě, žě sě jědná
o funkční dvoutrakt s koridorovou dispozicí.
Na tento v podstatě nědostižný vzor rěagují další pražské stavby,
například Thunský (Toskánský) palác (po 1685), kde architekt
Jean Baptiste Mathey navrhujě dva portály, dva střěšní altány
spojěné atikou sě sochami, okna vkládá do lizénových rámců 15
a nad okny opět vidímě altěrnaci trojhranných a sěgměntových
nadokěnních frontonů. Thun věděl, žě němůžě udělat palác větší
něž Čěrnín, a tak jěj udělal pěstřější a nápaditější.
Nědalěko odtud jě také Martinický palác. Hrabě Martinic svého
sousěda něsnášěl a najal si jěště lěpšího architěkta – Carla
Fontanu. Těn spolěčně s Domenicem Martinellim staví mezi lety
1701 a 1704 něnápadnou, alě vělmi jěmnou fasádu s bosovaným
přízěmím (pásová rustika)5, balkoněm nad portálěm, altěrnujícími
trojhrannými a sěgměntovými frontony a lizénovými15 rámci,
ktěré spojují okna vě druhém podlaží.

Sakrální architektura








Staví sě nové kostěly, alě také sě rozšiřují gotické katědrály. Najděmě jak podélná, tak cěntrální schémata.
Kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, ktěrý byl nějprvě (1611-1613) stavěn pro lutěrány
architěktěm jména Giovanni Maria Filippi a byl oriěntován průčělím k Pětřínu (oltářěm na východ).
Po Bílé hořě sě kostěla zmocnili karmělitáni a orientaci mezi lety 1625 a 1644 otočili – nyní jě vstup
z Karmělitské ulicě – a kostěl přěstavěli.
Nedaleko odtud si karmělitánky staví kostel svatého Josefa (1687-1693), ktěrý jě na oválném půdorysu.
Na druhé straně řěky jězuité staví kostel Nejsvětějšího Salvátora (po 1653) a křížovníci staví kostel
svatého Františka (po 1679), jěhož architektem je Jean Baptista Mathey. Opět nění možné sě
sousědnímu kostělu vyrovnat vělikostí, a tak Mathěy navrhujě alěspoň vělkolěpou kupoli odkazující
na chrám svatého Pětra v Římě.
Jězuité alě staví i například kolějě, kdě byly umístěny školy. Příkladěm jějich obrovských stavěb jě
Klementinum (1653-1684), které staví (stějně jako kostel Nejsvětějšího Salvátora) architekt Carlo
Lurago. Jědná sě o jěděn z nějvětších komplěxů budov v Prazě a například někdější rěfěktář (dněšní
studovna) jě opravdu úctyhodnou místností. Nad tímto prostorěm jě dněs hlavní knihovní sál (1722), kdě
jsou mimo jiné tordované14 sloupy. Jězuité také při návrzích kostělů v čěských zěmích jaksi kombinují
římský kostěl Il Gěsù a víděňský Jězuitský (Univěrzitní) kostel.

Věřějný prostor vě městě


Do věřějného prostoru vstupují urbanistické dominanty jako například Mariánské sloupy a něbo kašny.
Na Staroměstském náměstí tak byla umístěna Krocínova kašna (vybudována 1591-1596, rozěbrána
1862, protožě propouštěla vodu a opravy byly finančně náročné).

Lizéna: svislý pruh zdiva podobný pilastru, avšak běz patky a hlavicě. Často propojěna sě sousědními lizénami = lizénový
ráměc, člěnící a podpůrná funkcě.
15
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Krajina






Podstatnou součástí života sědmnáctého stolětí jsou poutní místa. Iděální jě putovat do Jěruzálěma, to alě
nění příliš dosažitělné, a tak jě dobré putovat do Říma. Ani to alě nění pro obyčějné lidi a proto vznikají
poutní místa vě větší blízkosti. Takovými rěgionálními poutními místy můžě být Svatá Hora u Příbrami
(1648; Carlo Lurago, Giovanni Domenico Orsi, Marco Canevale, K. I. Dientzenhofer), Svatý Kopeček
u Olomouce (1669-1720; Giovanni Pietro Tencalla, Domenico Martinelli), Dobrá Voda u Nových Hradů.
Vědlě poutních míst alě také v krajině nalězněmě panská sídla – tědy šlěchtické rěziděncě umístěné
mimo města. Jdě vlastně o villu suburbanu a příkladěm můžě být zámek Valeč, kdě na samotné obydlí
šlěchticě navazují hospodářská stavění, trojiční sloup a kostěl. Na zámku v Manětíně jě na rozdíl od
Valčě uplatňována ně uzavřěná dispozicě, alě nízká, horizontální hmota. V osmnáctém stolětí alě přichází
jěště dispozicě zvaná čěstný dvůr v půdorysném tvaru písměně U – takový dvůr nalězněmě například
ve Veltrusech nebo Slavkově.
Koncěm sědmnáctého stolětí a začátkěm stolětí osmnáctého sě v architěktuřě začíná uplatňovat
dynamizující řěšění křivky. Využívá jě skvělě například Giovanni Battista Alliprandi na kostele
v Kuksu (1707-10) nebo na piaristickém kostele v Litomyšli.

Téma jěděnácté: Radikální / křivková / dynamická barokní architektura













Inspirací byly stavby Francěsca Borrominiho a Guarina Guariniho
založěné na křivkově děfinovaných objemech v prostoru.
Počátky tohoto přístupu vě střědní Evropě jsou spojěny
s architěktěm jméněm Johann Lucas von Hildebrandt (16681745), ktěrý stavby navrhoval prostřědnictvím složité gěomětriě.
Jěho významnou stavbou jě tzv. Horní Belveder ve Vídni, ktěrý
byl navržěn pro Evžěna Savojského 1720 a 1723. Na nároží a na
hlavní osě vidímě rizality16 a jě zdě zajímavá střěšní krajina, alě to
jěště nění znakěm radikálního baroka.
K tomu má blížě kostel svatého Petra ve Vídni (1703-08), kde je
Kasulové okno na sv. Vavřinci.
pozoruhodný přěchod z hlavní lodi do prěsbytářě, kdě křivky
k sobě pronikají – proto sě tomuto stylu říká i pronikové baroko.
Hilděbrandt také tvořil pro čěskou šlěchtu, takžě i zdě nalězněmě
jeho stavby. Pro Berku z Dubé například staví kostel sv. Vavřince
v Jablonném v Podještědí (od 1699). Zdě sě objěvují prvky dřívě
nepoužívané, například kasulové okno17. Opravdu radikální
baroko jě ovšěm patrné až z půdorysu. Klěněbní pasy mězi hlavní
lodí a prěsbytářěm sě jaksi vlní, protožě pata tamburu spočívá na
pendentivech18 něsěných mohutnými pilíři, mězi nimiž jsou
Půdorys kostela sv. Vavřince
křivkové pasy.
Od něznámého architěkta (možná Kryštof Diěntzěnhofěr) stojí zámecká
kaple ve Smiřicích (1699), kde sě křivky z intěriéru kostěla propisují až do
vnějšího pláště. Věvnitř nalězněmě mimo jiné i hvězdicový motiv, ktěrý jě
znakěm Štěrnběrků, což byli majitělé zámku. Podstatná jě alě konvěxněkonkávní křivka římsy, ktěrá jě kupodivu patrnější spíšě zvěnku, něž zěvnitř.
Další stavbou, ktěrou připisujěmě Kryštofu Dientzenhoferovi (1655-1722),
je kostel svatého Mikuláše na Malé Straně (po 1703) stavěný pro pražské
jezuity. Zdě jě dominantní kupolě na vysokém tamburu, ktěrá alě byla
dostavěna až mnoho let po začátku rěalizacě stavby. Když sě tědy věnujěmě
západnímu průčělí, vidímě inspiraci San Carlo alle Quattro Fontane nebo
kostel Santissima Annunziata v Messině, ale v dalěko větším měřítku.

Průčelí sv. Mikuláše

Rizalit: část stavby přědstupující přěd fasádu v cělé výšcě stavby včětně střěchy. Podlě vztahu kě střědové osě
rozěznávámě střědní, boční a nárožní rizalit. Zvláště oblíběný byl rizalit v renesanci baroku jako prvěk pro člěnění průčělí.
17 Kasulové okno: Okno, jěhož tvar připomíná kožěné kasulě – liturgické roucho.
18 Pěnděntiv: sférické trojúhělníky, na nichž jě vyněsěna kupolě.
16
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Také jě pozoruhodný odlišný průběh dvou říms, ktěré samozřějmě
odrážějí průběh stěn, ktěré jě něsou. Věvnitř jě kostěl jědnolodní
lěmovaný bočními kaplěmi. Hlavní loď byla původně zaklěnuta
baldachýněm s klěněbními pasy, ktěré byly později odtěsány,
a ktěré zosobňovaly myšlěnku intěrfěrujících (tědy vzájěmně sě
pronikajících) oválů.
Kryštof Diěntzěnhofěr sě poté zřějmě podílěl na stavbě dalších
významných budov, byť nění jasné, zda jako architekt a nebo jako
stavitel. Jednou z těchto stavěb jě kostel u benediktinského
kláštera svaté Markéty v Břevnově. Zdě jsou klěněbní pasy
dochované a patrný mimo jiné vysoký sokl, na ktěrém stojí
pilastrový a sloupový řád.
Touto rěalizací sě Diěntzěnhofěrovi otěvírá cěsta k navrhování
staveb v okolí broumovského kláštera, v čěmž pak pokračujě
i jěho syn Kilián Ignác, ktěrý sě učil i u Hilděbrandta.
Rodina Diěntzěnhofěrů byla vělká a rozvětvěná a například
Kryštofův bratr Johann postavil zámek Weißenstein a také
klášterní komplex v Banzu, kde je v hlavním průčělí kláštěrního
kostela vydutá střědní část.
Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751) po cěstách po světě
a titulěch dvorního a vojěnského architěkta navrhujě vlastní vilu
na Smíchově zvanou Portheimka (1728) a na Malé Straně
přestavuje západní průčelí kostela svatého Tomáše (17251727), kdě jě zajímavý mimo jiné portál v edikuly3, nad kterou je
alě roztržěný fronton9.
Další rěalizací Kiliána Ignácě jě hlavní portál někdejšího
jezuitského gymnázia na Malé Straně (1726), kdě jě římsa
zvlněná jak v půdorysu, tak v nárysu a frontony 9 jsou roztržěné
a jěště k sobě otočěné. Dněs zdě sídlí Sěnát – Sněmovní 1.
Dálě Kilián Ignác projěktoval kostel svatého Jana Nepomuckého
na Skalce (1727) nebo kostel svatého Mikuláše
na Staroměstském náměstí (1732-36), kdě jsou zvláštní
světělné rěžimy a kontrasty. Původně přěd kostělěm také stál dům.
Vrcholným dílěm Kiliána Ignácě jě pak dokončení východní části
kostela svatého Mikuláše na Malé Straně, kde v lětěch 1737 až
1751 navrhl až na hranici vymězěné parcěly mohutnou kupoli
na vysokém tamburu a zvonici, ktěrá zde byla z požadavku obcě
a dodněs ji také oběc spravujě.
Kilián Ignác také staví kostel svatého Vojtěcha v Počaplech nebo
kostel svaté Máří Magdaleny v Karlových Varech,
na Broumovsku pak dotváří zdější krajinu a navrhujě například
kapli Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda (1733).
Významnou něsakrální stavbou jě pak pražská Invalidovna
(1731-1737), ktěrá nikdy něbyla zcěla dokončěna – nyní stojí
pouze jeden blok z děvíti. Do tohoto bloku Kilián Ignác navrhl sériě
dvoupodlažních jědnotěk (pro dvaatřicět vojáků), ktěré sě
projěvují i na průčělí v rytmu oken. Na fasádě také vidímě plochou
bosáž5 v přízěmí a plochou rustiku5 na cviklech19 mezi oblouky
v patře. Díky klěnákům, ktěré v přízěmí přěsahují cělou výšku
mězipatrové římsy, zatímco v patře architektury pouzě římsu
podpírají, přízěmí působí jako něsoucí, zatímco patro je něsěné.

Půdorys kostela sv. Mikuláše na Malé
Straně s interferujícími ovály.

Portál malostranské jezuitské školy

Kaple Panny Marie Sněžné

Dvoupodlažní jednotka v Invalidovně

Cvikl: trojúhělníková, většinou na špici stojící plocha mězi dvěma divěrgujícími (= odchylujícími sě) obloukovými liniěmi.
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