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GOTICKÉ M ĚSTSKÉ PALÁCE  

typy kamenných paláců: 
• Věžový s cimbuřím nebo bez něj, případně s daleko vyčnívající hlavní římsou 
• Opevněný s lodžiemi, v podkroví okna s kruhovým nebo lomeným obloukem, častá 
• rustika 
• Dům s arkýři, pod nimi trámy nebo opěrné zdi 
• Mázhauzy 

Rozvoj raných městských paláců bývá spojován s rokem 1250, se smrti císaře Fridricha li, 
jež znamenala konec rozvoje císařské palácové architektury. Diky tomuto oslabení císařské 
mocí se však otevřel prostor městským komunám k mohutnému rozvoji a poskytl světské, 
zejména palácové architektuře rozhodující impulsy. Paláce od této doby stoji pevně proti 
katedrálám a nově definují městské jádro. 
Snaha o civilní podobu průčelí je stále ještě narušována obranně působícím věncem cimbuří, 
jež bylo u většiny městských paláců spíše pravidlem, avšak v rozporu s jejich městským 
charakterem, lato reminiscence na obranné stavby měla zůstat závazná i pro pozdější paláce a 
zcela nevymizela ani v rané renesanci. 
Nutno ovšem podotknout, že mnohá z dnes pouze kamenných průčelí bývala ve středověku 
pokryta freskami. Právě tak byly i rozlehlé poradní sály, ale i ostatní vnitřní místnosti 
vyzdobeny bohatými nástěnnými malbami a nádhernými stropy. 
Kromě těchto fresek dominuje gotickým městským palácům rustika a cihla, masivní vrata, 
úzká okna s kruhovým nebo lomeným obloukem. Ve vestibulu bývá strážnice a několik  
lodžií, z nichž každá vlastnila toaletu. 
Pro úplný obraz pozdně středověkého italského města je nutno upozornit na fakt, že je pro ně 
typický jen malý počet takovýchto výstavných budov, jež byly obklopeny četnými malými, 
skromnými domky a chatrčemi. 

RENESANČNÍ MĚSTSKÉ PALÁCE 

Městský dům podléhal přísným předpisům. Byly zakázané arkýře, které ubíraly světlo 
v ulicích, dále platilo nařízení o protipožární ochraně a napřímení ulic, jež s sebou přinesla 
větši systematičnost a plánovaní městské hromadné zástavby. Díky zámořským plavbám a 
objevům, se začínají uplatňovat i exotické vlivy, především prvky arabské kultury, jako byly 
lodžie, sloupořadí a balkony. Jejich prostřednictvím nabýval opět většího významu původně 
římský vnitřní dvůr. 
Bohatství stále více oddělovalo jednotlivé vrstvy společnosti, a tak se nositelem stavební 
kultury pochopitelně stala obydlí těch nejbohatších - paláce. 
Prostí lidé žili často v chatrčích, které bývaly ostudou města, a tak je někdy městský pán 
nechával strhnout a na jejich místě vystavět nové objekty. 
Zámožná střední vrstva již nebydlela v domcích s jednou nebo dvěma místnostmi, ale 
vyhledávala obydlí s více diferencovaným rozložením místností, galerií a balkonů. Projevoval 
se zde postupný přechod k paláci. 

Významným znakem renesančního městského paláce bylo, že míval pokud možno pravidelný 
půdorys, který byl rozvinut kolem ústředního dvora. Tento způsob se často používal i při 
stavbě šlechtických zámků v celé Evropě. 
Právě díky vzniku arkádového dvora se změnilo celé pojetí této vnitřní prostory paláce. 
V gotickém paláci byl dvůr pouze jakýmsi světlíkem, v renesanční době se prakticky mění 
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v jádro celé stavby. Současně se stal výrazem formálně architektonicky sjednoceného 
prostoru. 
Do této zpravidla čtyřkřídlé budovy se vjíždělo i vcházelo branou s portálem. Vnitřní dvůr, 
kolem něhož se odvíjel život v paláci, v podstatě supluje římské atrium. Po obvodu je 
většinou lemován z jedné, dvou, tří nebo i všech Čtyř síran arkádovými halami. Dvůr býval 
zpravidla pravoúhlý, ale jsou dochovány i oválné a kruhové, dokonce i polygonální. 
Některé dvory byly obklopeny křídly ze tří stran a čtvrtá byla tvořena jen halou s terasou, 
nebo byl dvůr otevřen přímo do zahrady. 
Jako podpory pro arkády bylo užíváno sloupů, pilířů a jejich kombinací. Plocha nádvoří 
bývala buď osázena stromy nebo dlážděná, či osetá trávníkem. Často byl prostor doplňován 
kašnami, fontánami, sochami atd. 
Další prvek, který oproti minulosti nabyl nového významu bylo schodiště: už nebyla důležitá 
pouze jeho funkce provozní, ale podstatně se zvýšil jeho estetický a formální charakter. Bylo 
sice převzato i středověké točité schodiště, ale daleko větší oblibě se těšily přímočaré schody 
dvou i víceramenné. O jejich estetické funkci svědči i to, že bývala často umisťována tak, aby 
je bylo možno vidět z ochozů arkád. V některých případech byl vybudován i samostatný 
schodišťový dvůr. 
Městské paláce měly od počátku vyjadřovat feudální nadřazenost a výjimečnost jejich 
majitele. 
Co se fasád týče, raně renesanční palác si stále ještě, podobně jako gotický, zachovává ráz 
nepřístupnosti, uzavřenosti, nedobytnosti, ale i vznešenosti. Má v sobě stále ještě pozůstatky 
středověku jako jsou sdružená okna, jednoduché římsy a zejména celé bosované průčelí (od 
bosáž), jež ale v 16. století ustupuje a je nahrazováno freskami a sgrafity. Díky této změně 
pak pozdně renesační paláce ztrácejí svůj nepřístupný vzhled. Proti dřívějšímu bohatě 
plasticky vyvinutému průčelí stojí průčelí, na němž jsou z omítky vytvořeny pouhé náznaky 
tektonických článků. 

Změna velikosti i kompozice paláce šla v Itálii 15. století ruku v ruce se změnou rodinného 
života. Mnoho paláců bylo postaveno na místech, kde dříve stávalo i několik obytných domů. 
Toto nové rozvinutí řádově větší přepychové budovy s sebou ale přineslo potřebu naučit se 
využívat tyto nové prostory, a umět je vybavit. 
Předchozí generace obchodnických rodin vyřizovala většinu svých obchodů prostě jen 
v přízemních podloubích svých paláců, na ulicích nebo náměstích. 
Nyní musejí zákaznici čekat, až na ně přijde řada a oni budou vpuštěni do soukromého zázemí 
palácových nádvoří a do ústředních komnat. K tomuto čekání sloužily velmi často lavice 
táhnoucí se podél paláců nejdůležitějších osob města. 
Samy rodiny se stale častěji stahovaly do ústraní palácových nádvoří, sálů a odlehlých zahrad, 
kde se odehrávaly jejich vlastní poloveřejné slavnosti. S tím jde ruku v ruce i změna 
charakteru rodinného života, kde převládl soukromý ráz. Jeho středem už není obrovské 
shromáždění velkorodiny, ale individuální kruh jednotlivých rodin. 
Tento přesun do soukromí změnil nejen architekturu obytných domů, ale i ráz pozdně 
středověkého města. Ulicím s podloubím dříve přeplněným čilým obchodním ruchem, 
oživlým rodinnými slavnostmi, zůstal teď už jen jejich význam jako dopravních tepen. 

SIENA A JEJÍ PALÁCE  

Paláce nestály jen na náměstích, lemovaly také hlavní ale i vedlejší ulice. 

Gotika 
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Náměstí: 
Palazzo Sansedoni - Původní budova byla postavena v roce 1216, ovšem teprve 

přestavba Agostinem di Giovanni roku 1339 mu vtiskla jeho jedinečný uchvacující vzhled, 
jemuž dominuje jasně červená fasáda se třemi pásy trojitých oken a také věž, která byla 
umístěna ne doprostřed, ale kousek doleva, a kopíruje stejné ornamentální motivy jako má 
fasáda. Dříve byla tato věž stejně vysoká jako věž na Palazzo Pubblico. 
Uvnitř naleznete kapli zasvěcenou dominikánskému mnichu bl. Ambrogiovi Sansedonimu, 
která bývala, podle tradice, jeho ložnicí. Kaple byla vystavěna roku 1692, klenba je zdobena 
freskami Antonia Domenica Gabbianiho a stěny pokrývá bronzový bas-reliéf od Soldaniho. 

Palazzo Pubblico - Dominuje Piazza del Campo a býval sídlem vedeni městské 
republiky, starosty a komuny - samosprávy. Nádherná gotická budova zahnutá do oblouku 
měla původně jen centrální Část se třemi patry a byla vlastně jakýmsi věžovým domem. 
Budova pravděpodobně navržena architekty Agostinem di Giovanní a Agnolem di Ventura 
byla postavená mezí lety 1279 a 1310. Na přízemí by! použit kámen, na ostatní patra pak 
červené cihly. Roku 1327 byla budova na pravé straně rozšířena o část pro vězení a roku 1342 
o velkou sněmovní místnost. V 17. století byla obě tato křídla zvýšena o jedno patro. Ve středu 
původního paláce je v horní Části umístěn velký disk s monogramem Krista, který byl 
namalován roku 1425 Battistou di Niccolo da Padova a měděné dekorace zhotoveny 
Turínem di Sano a jeho synem Giovannim. 
Velký erb Mediccejských umístěný uprostřed průčelí nad první řadou oken pochází z roku 
1560. Za ním jsou umístěny další dva erby: napravo florentský „bujný“ lev a nalevo sienský 
štít, jehož barvy černá a bílá se objevují a na lomených tympanonech trojitých oken. 
V pravém rohu je umístěn sloup s kopií dalšího sienského symbolu: vlčice kojící dvojčata. 
Originál vyrobený Giovannim a Lorenzem Turiny v letech 1429-30 je umístěn uvnitř paláce. 
Vchod vedle městské kaple vede do nádvoří vybudovaného ve 14. století z červených cihel s 
oktagonálními sloupy a širokými arkádami. Nachází se zde také vchod do divadla Rinnovati, 
jež bylo postavena v dřívější Hale Velkého Koncilu roku 1560 Ricciem. Dvakrát zničeno 
požárem, bylo divadlo roku 1753 přestavěno a roku 1951 zrekonstruováno. 

Palazzo del Capitano - rezidence určená pro válečného velitele vojsk a hlavu justice. Opět 
nepřístupné průčelí zakončené valovým cimbuřím, podobně jako Palazzo Tolomei. 

Palazzo Salimbeni - původně sienský hrad tvořil rozsáhlý komplex ve středu Sieny. Byla to 
kamenná budova postavená ve 14. století. Celý areál byl ale později zabrán městem, které 
z něj udělalo solnici a sýpky. Roku 1879 byla zrestaurovaná Partinim: vrchní Část s trojitými 
okny jakoby zmírňovala přísnost nejnižšího patra. V současné době je v něm umístěna banka, 
která jej dala zrekonstruovat. 

Palazzo Chigi-Saracini - Byl postaven mezi 13. a 14. stoletím, rozšířený roku 1787 a 
kompletně restaurován mezí lety 1914 a 1922. Velmi neobvyklá je oblouková (křivolaká?) 
fasáda, do prvního patra postavená z kamenů, výše se pak už jedná o cihlu. V této horní části 
se také nacházejí dvě řady trojitých oken s erby nad nimi. Nalevo stojí masivní kamenná věž. 
Palác má sám o sobě velmi strohý a přísný vzhled, který je vsak zlehčován kontrastem 
barevností kamene a cihly. 
Uvnitř paláce nalezneme prosvětlené nádvoří uprostřed něhož je kamenná studna. Na jedné ze 
stěn se nachází arkády s groteskními freskami od Giorgia di Giovanni. 
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V současné době je palác sídlem Chigianské hudební academie, jež byla založena na dvoře 
Guida Chigi-Saraciniho roku 1930. 

Via Banchi di Sopra 

Tato rušná ulice tvoří jakýsi ukázkový přechod mezi gotikou a renesancí. Městské paláce, 
které se v ní nacházejí, jsou postaveny v obou těchto stylech, jež se na některých z nich 
Částečně i prolínají. 

Ulice se táhne od tzv. Kupecké Lodžie, což bylo dříve místo, kde se řešily různé spory a 
problémy městských obchodníků. A právě tato budova je typickou ukázkou přechodu od 
gotiky k renesanci.Byla postavena v letech 1417-1428 Pietrem del Minella. 

Další významnou stavbou v této ulici je gotický Palazzo Tolomei, jehož kamenná fasáda 
zejména v nižší části působí téměř pevnostním dojmem. Existují domněnky, že právě tento 
palác je nejstarší soukromé městské sídlo tohoto typu v Sieně, protože jeho kořeny sahají až 
k roku 1205. 

Renesance 

Siena měla významný podíl na prosazování zásad italské renesance. 

Palazzo Spannocchi - Stavba tohoto paláce byla zahájena roku 1470 Guiliamem da Maiano 
pro Ambrosia Spannocchiho, pokladníka papeže Pia II. 
Jedná se o první velký renesanční palác vybudovaný' v Sieně, kde do té doby stále pevně 
vládla gotika. Palác má mnoho společných znaků s jinými renesančními paláci florentinské 
renesance. V mnoha ohledech to je jen menší a více; delikátní prototyp Pallazo Strozzi, jehož 
stavba následovala 20 let po Palazzu Spannocchi. 
Má celobosážované průčelí, posazené na soklové lavici, ovládané pásy oken umístěných na 
spojující podokenní římse a ukončené hlavní, mohutně vyloženou římsou. První řada 
jednoduchých obdélníkových oken je následována dalšími dvěma, jejichž okna jsou však již 
dvojitá. 
Bosáž je propracovaná, směrem nahoru se někdy výška vrstev zmenšuje a parapetní římsa 
nabývá tvaru kladí. 
Palazzo Spannocchi se také proslavil svou nádhernou římsou evidentně 
inspirovanou 
antickými vzory klasického typu. 
V současné době je užíván jako kancelářská budova. 

Palazzo Piccolomini - Toto renesační mistrovské dílo bylo postaveno podle návrhu Bernarda 
Rossellina roku 1469. Elegantní budova má kamennou fasádu druhé a třetí patro mají dvojitá 
okna, která jsou korunována nádhernou římsou. Palác připomíná Palazzo Rucellai ve 
Florencii a piccolominský palác v Pienze. 
V současné době jsou zde umístěny fondy a sbírky státního archivu založeného velkým 
vévodou Leopoldem II. z Lorraine roku 1858, jež obsahuje mnoho dokumentů týkajících se 
městského života. Je zde asi 60 tisíc pergamenů z 8.-19. století z nichž vyniká hlavně kolekce 
malovaných desek, vládních registratur vedených už od 14. století hlavni finanční správou. 
Byly malovány od roku 1258, na přední straně většinou erby, náboženskými nebo světskými 
figurami. 
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SAN GIMIGNANO  

San Gimignano leží ve výšce 324 metrů nad mořem na místě malého etruského sídliště. 
Většího významu nabylo až v době pozdního římského císařství, kdy tudy procházela tzv. 
„Via Clodia“. 
Dostalo jméno podle mocenského biskupa, který je v šestém století zachránil před 
nájezdnickými hordami. 

Jeho středověká historie začíná prakticky až v desátém století. První jádro města bylo 
situováno jednak na „Poggio della Torre“ (kopec věží), kde vyrostla residence volterrského 
biskupa a dále na „Poggio di Montestaffoli“, kde byla později postavena Rocca - palác. 
V roce 998 bylo předměstí obkrouženo první hradební zdí. Rozvoj města je spojen s tzv. „Via 
Francigena“ - obchodní cestou, která přes něj vedla (což je doloženo u Sigerica z Canterbury 
990 - 994). Díky ní ve městě začala vzkvétat řemesla, umění, budovaly se zde výstavné 
kostely, paláce a kláštery. 

San Gimignano hrálo vždy vedoucí roli v této oblasti. Dokázalo těžit nejen ze svého umístění 
na „Via Francigena“, ale i z polohy na hranicích sfér vlivu Florencie a Sieny a dále z 
oslabením pozic biskupství ve Volterre, pod jehož pravomoc spadalo už od starověku. Roku 
1130 začala válka proti Volterre a přibližně 20 let poté bylo San Gimignano fakticky 
nezávislé, spojené navíc v alianci s Florencií proti sousedům z Poggibonsi a rodu D'Elsa. 
Roku 1199 se San Gimignano vyvázalo z feudální závislosti na biskupovi a stalo se 
svobodným měsíční. Tím začal jeho dynamický rozvoj jako významného urbanistického 
centra. 
Jeho navenek pevné postaveni bohužel zevnitř nahlodávaly interní neshody, které rozdělily 
obyvatelstvo do dvou skupin: na stoupence Ardinghelliů (Guelfové) a Salvucci (Ghibelini). 
Roku 1207 byly postaveny nové hradby (dodnes částečně rozpoznatelné v centru města) a 
vlivem toho byly do města začleněny vesnice S. Matteo a S. Giovanni. Dodnes jsou 
dochované tři brány: Severní „Arco Di Goro“, na východě velkolepá „Arco de Becci“, která je 
stále vybavená podsebitím a východní oblouk v kameni S. Matteo. 
V roce 1229 se upevnila aliance s Florencií. Do této doby je také datovali počátek výstavby 
množství věži jako symbolů bohatství a moci rodů jejich stavitelů. Během třináctého století 
jich bylo postaveno 72, do dnešní doby se jich však zachovalo jen 14. 
V roce 1251 se v San Gimignano začaly Stavět nové hradby, které měly obklopovat nové 
čtvrti. S dvěma hlavníma bránami S. Matteo a S. Giovanni situovanými na „Via Francigena', 
byly hradby dokončeny roku 1262. šla o velmi silné kamenné zdi, na jejichž materiál byl 
využit nedaleký lom v Pecille, se čtvercovými věžemi, obklopenými hlubokými příkopy. Tyta 
hradby jsou dodnes téměř kompletní a to i se všemi jejich bránami: S. Gíovanni, S. Matteo, 
„Delle Fonti“, Quercecchio a S. Jacopo. 
Boje mezi mocnými rody Salvucciů a Ardinghelliů destabilizovaly vedení města a 
následkem toho roku 1343 upadá San Gimignano pod politickou správu Florencie. Roku 1348 
si florentští podřizují „Poggio della Torre“ (jakési srdce města) Ovšem to. nebyla největší 
katastrofa v tomto roce. Strašlivý mor zasáhl město nebývalou silou (za oběť mu padlo asi 
75% obyvatel města). Tato pohroma a s ní spojený úbytek populace znamenaly pro San 
Gimignano obrovský obchodní a ekonomický úpadek. 
A kvůli tomu si roku 1353 Florencie bezezbytku podřizuje celé město, které se tak dostává 
pod vliv jejích mocných rodů, zejména Medici.. 

Téměř ihned je postavena nový palác na vršku „Montestaffoli“, jež byl dokončen r. 1358. 
Kvůli prostora pro novou zástavbu došlo ke zrušení dominikánského kláštera, jenž byl 
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přesídlen a jeho budovy ve městě zbourány. Palác byl vztyčen na stávajících hradbách za 
použiti stejného kamene v nepravidelném lichoběžníkové tvaru. 

Další úpravy a vylepšení hradeb bylo dokončeno do roku 1470 včetně pěti kulatých cihlových 
věží s podsebitím. 

Na konci války se Sienou v roce 1555, vévoda Vosino de Medici nařídil demontáž Roccy a 
ostatních obranných systémů San Gimignana, což trvalo až do roku 1558. 

Celkový úpadek města se projevil i na jeho symbolu, tedy věžích. Po celých tří sta let bylo 
město zanedbáváno a jeho výstavné věže začaly chátrat a padat. Nakonec roku 1674 guvernér 
města nařídil jejich majitelům aby je opravili a zrestaurovali. V tu dobu však stálo již jen těch 
14 věži, které se dochovaly do současnosti. 

V roce 1990 bylo San Gimignano zapsáno na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

 
VĚŽE 

Nápad postavit věž se nezrodil jen tak. Podobné stavby, jaké se dochovaly v San Gimignanu, 
totiž užívali venkovští feudálové v neklidných dobách jako pevnosti. Když poté přesídlili do 
měst, uplatnili v rámci městských zákonů své předchozí zkušenosti. 

V desátém století dostalo město San Gimignano první dnes známé hradby. Různé rodiny 
venkovských feudálů a obchodníků, které zbohatly v posledních letech římského impéria se 
stáhly do jejích obvodu, hledajíc v nich ochranu. Ale té se dožadoval i prostý lid a tak velmi 
brzy malé město doslova praskalo ve švech. 
Po roce 1200 biskup a městská rada rozhodli o stavbě nových hradeb a dali tak možnost 
dalším lidem, jejich řemeslům a obchodu usadit se za jejich obvodem. Aby opět nedošlo 
k situací, že město bude neúměrně přeplněné, byly vydány striktní limity, co se rozlohy budov 
týče. 
Ovšem obyvatelé San Gimignana, zejména některé rodiny, velmi prosperovali a rychle bohatli 
a tento svůj úspěch chtěli dát na odiv také výstavnosti svého sídla. A tehdy se rozpomněli na 
venkovská šlechtická sídla, o nichž již byla řeč.Když to nešlo do šířky, tak alespoň do výšky. 
Velmi brzy začaly jejich domy-věže výrazně převyšovat střechy domů, v nichž bydleli drobní 
řemeslnící a nevolníci. 
Výše zmíněná pravidla ovšem v San Gimignanu neomezovala jen velikost domů, ale právě i 
výšku věží. Žádná z nich nesměla být vyšší než ta městská. Avšak i toto nařízení nejbohatší 
měšťanská rodina obešla a to stavbou věží-dvojčat. Samozřejmě, že s ní soupeřící rod se 
nechtěl nechat zahanbit, a tak na druhém konci města vyrostla další dvojitá věž. No a velmi 
brzy se ve městě rozpoutala vysloveně soutěž o lepší a vyšší věž. I přes to nikdo neporušil 
městská nařízení, takže i dnes je jasně patrno, že ta městská věž je ze všech nejvyšší. 

V období renesance pak ale věže ztrácejí svůj původní význam a stávají se jakýmsi symbolem 
soutěžení mezi jednotlivými městy. 
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