
Chrám sv. Petra 
 po roce 1500 se centrum umění přesouvá z Florencie do Říma, 

kde se kolem papežova dvora soustředí nejbohatší rody 
 umělci již dokonale ovládají anatomii, perspektivu, kompozici, 

světlo a stín 
 snaží se zobrazovat dokonalost a krásu i duchovní obraz 
 mezi největší představitele patří Raffael, Michelangelo, 

Bramante a Tizian 
 

Architektura: 
 Chrám sv. Petra ve Vatikánu 

 papež Julius II. nechal zbourat pětilodní baziliku sv. Petra, 
což byla do té doby největší stavba na světě a na jejím místě 
nechal postavit baziliku novou 

 za architekta byl vybrán Donato di Angelo Bramante, 
architekt urbinských vévodů, který nejprve upravil papežský 
palác a proslul svou prací na centrále San Pietro in Montorio, 
stojící na místě ukřižování sv. Petra, stal se dvorním 
architektem papeže 

 chrám navrhl ve tvaru centrálního čtverce, se čtyřmi 
kupolemi v rozích a jednou velkou centrální, bohužel jeho 
návrh nebyl nikdy realizován 

 on sám stačil postavit jen apsidu a pilíře pod kupolí 
 po jeho smrti se stavby ujímá Raffael Santi a Antonio da 

Sangalo, který pocházel ze známé stavitelské rodiny 
 tito architekti úplně rozbili původní plány a chtěli stavbu 

ozdobit množstvím věží a věžiček, čímž by jí ubrali na 
monumentalitě, naštěstí se tak nestalo a stavbu přebírá 
Michelangelo, který se částečně navrací k původním plánům 
Bramanteho 

 zdramatizoval půdorys a realizoval honosnou kupoli ještě 
větší, než zamýšlel Bramante 



 bohužel se dokončení kupole nedožil a dokončil ji jeho 
nástupce Carlo Madernaspolu s průčelím stavby a lucernou 
na vrcholu kupolemi 

 tato stavba se stala vzorem pro celou Evropu 
 
 Il Gesu 

 římský kostel s kupolí a volutovými křídly v průčelí stavby 
 architektem byl Michelangelův žák Vignola (viňola) 
 stala se pro svou jednoduchost a praktičnost vzorem pro 

desítky kostelů po Evropě a to hlavně pro církevní řád 
jezuitů, kterým vyhovoval volný prostor pro kázání 

 
 Těžiště architektury 16. století stálo na světských stavbách, a to 

hlavně paláce a soukromé vily movitých rodů 
 vše se navrací k antice, takže tyto stavby jsou stavěny v 

duchu řeckých a římských vzorů, a to ve stylu jónském, 
dórském a korintském 

 exteriér staveb působí jednoduše a v čistých liniích, interiéry 
bývají hodně zdobené freskou, seccem, štukem a zlatem 

 
 Vatikánský palác 

 je hned vedle chrámu sv. Petra, je to sídlo papeže a kardinálů 
 je několika patrový a podílelo se na jeho výstavbě mnoho 

architektů, celý palác má pres tisíc místností, včetně 
Sixtínské kaple, Vatikánské knihovny, u paláce jsou rozsáhlé 
zahrady, kde se mimo jiné pěstují bio potraviny jen pro 
papeže a jeho nejbližší 

 architekti zde byli především Bramante a Michelangelo 
 
 Palác Farnese 

 architekti Michelangelo a Sangalo 
 dnes je to francouzské velvyslanectví v Římě 
 je to třípatrová budova s dvorem a zahradami s výhledem na 

řeku Tiberu 



 
 Palác Massimů 

 také se nachází v Římě, tento palác si nechala postavit na 
zakázku rodina Massimů 

 
 Vila Farnesina 

 postavena pro pokladníka papeže, jedná se o letní vilu v 
Římě 

 zadní část je součástí zahrady, která je vzdušná a otevřená 
 architektem byl Peruzzi, malířem fresek Raffael 

 
 Vila Madama 

 velice originální stavba, která má v přední části domu velký 
půloblouk 

 architekti Raffael a Sangalo 
 součástí vily jsou překrásné zahrady 
 interier zdoben freskami a štuky 

 
 Vila Giulia 

 dnes zde najdeme sbírku etruského umění 
 nechal ji postavit papež Julius III. Až do 19. století byla ve 

vlastnictví církve 
 součástí jsou opět nádherné zahrady 
 postavena byla v 16. století 
 má velice netradiční půdorys 

 
 
 Završení italské vrcholné renesance patří architektovi, který na 

staletí ovlivnil mnoho staveb a stavitelů 
 Andrea Palladio, který se vyučil kameníkem a působil 

především okolo města Vicenza, kde realizoval mnoho 
luxusních sídel většinou pro šlechtické rody 



 vytvořil tzv. styl palladianismus, což je pravidelné 
opakování polosloupů na fasádě, což se používalo až do 20. 
století v architektuře 

 postavil stovky staveb jako např. Vila Rotonda, vila Pisani, 
vila Godi a mnoho dalších 

 používá tzv. antikizující průčelí staveb 


