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Ideální m ěsta renesance 
 
Toto téma jsem zpracovala na základě poznatků dvou výjimečných osobností, jež se zabývali 
výstavbou měst. Jedná se o Marca Vitruvia Pollia1, jehož dílo bylo považováno za ideální 
vzor pro teorii architektury vůbec. A o Leona Battistu Albertiho („moderního Vitruvia“)2, 
který ve svém díle vytvořil jakýsi koncept ideálního města.  
Následující část referátu týkající se výstavby ideálních měst v renesanci je v podtatě syntézou 
obou jejich děl: Deset knih o architektuře a Deset knih o stavitelství. 
 
Výběr zdravých míst při zakládání měst 
Předně výběr nejzdravějšího místa – bude to místo položené výše a ne mlhovité, ne plné 
jinovatky a obrácené k parným, ani ke studeným světovým stranám, nýbrž k mírným, a 
konečně místo, které nebude v sousedství bažin. Proudí-li totiž k městu při východu slunce 
ranní větříky, k nimž se přidají vzešlé mlhy, a roznášejí-li se mezi obyvatelstvem svým 
vanutím spolu s mlhou smíšené jedovaté páry, udělají z onoho místa místo choroboplodné. 
Místo rovněž nebude zdravé, bude-li položeno podél moře k jihu nebo proti západu, jelikož 
jižní obloha se v létě při východu slunce zahřívá, v poledne žhne, město pak obrácené 
k západu je po východu slunce jen poněkud vlažné,  v poledne je teplé a večer rozpálené. 
Změny v oteplování a ochlazování škodí pak tamějším živým tvorům, dá se to pozorovat i u 
věcí hmotných – např. nikdo nebuduje otvory pro světlo do krytých komor na víno od jihu ani 
od západu, nýbrž od severu, poněvadž tato světová strana nepodléhá v žádném období 
změnám. 
Takové město bude mít polnosti zdravé, velmi rozlehlé, různotvárné, příjemné, nosné, plné 
úrody, vybavené zásobou všech plodin a bohaté na zřídla. Budou zde řeky, jezera a bude se 
zde otvírat příhodné moře, po nichž se může s největším pohodlím dovážet všechno, co by 
chybělo, a vyvážet, čeho by byl přebytek, a kde by konečně bylo v hojnosti pro ukojení a lepší 
obstarání potřeb občanských i válečných všechno, co slouží k záštitě občanů, městu k ozdobě, 
přátelům k potěšení a nepřátelům pro postrach. Ostatně je třeba umístit město doprostřed jeho 
polností, aby z něho bylo možno obzírati hranice, rozpoznávat, co je nutno učinit, a včas a 
okamžitě býti vždy tam, kde toho nutnost vyžaduje.  
Nejvíce však záleží na tom, zakládá-li se město v otevřené rovině nebo na pobřeží nebo na 
horách. Výhody řek a vod bude poskytovat rovina, která ale má zase tíživější podnebí, 
                                                           
1 Marcus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře. Praha 2001. Ve středověku byl Vitruvius běžnou příručkou 
stavební techniky, ale až renesance obrátila pozornost k jeho výkladům architektonických řádů a jejich 
proporčních systémů. Roku 1542 byla v Římě založena Academia Vitruviana a Vitruvius byl považován za 
ideální vzor pro teorii architektury vůbec. Sotva existuje jiné dílo, které by ovlivňovalo vývoj architektury po tak 
dlouhé době od svého sepsání (asi r. 22 př. n. l.). 
2 Leone Battista Alberti (1404 – 1472) – přišel k architektuře jako teoretik, ač se zabýval i ostatním výtvarným 
uměním, matematikou, fyzikou, atd. Už v mládí napsal spisy „ O malířství“, „ O soše“, v roce 1434 napsal 
traktát o architektuře, kde poprvé nakreslil antické řády a stanovil jejich zákonitosti. Hlavním jeho dílem je 
„Deset knih o stavitelství “ (De re aedeficatoria libri X, česky 1956), které patří k základním teoretickým pracím 
oboru. Zabýval se též teorií výstavby měst. Společně s papežem Mikulášem V. Alberti vytvořil jakýsi koncept 
ideálního města. Tento projekt nikdy nebyl v celé míře realizován, ale začalo se s nejdůležitější stavbou, a to 
chrámem nad hrobem sv. Petra. Tímto dílem si Alberti vysloužil přízvisko „moderní Vitruvius“. 
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poněvadž v létě je tam vedro, v zimě přílišné mrazy. Pobřeží jsou příhodná k přepravě zboží. 
Jiní však říkají, že přímořské město, lákané novotami a vzrušované a znepokojované 
přílišným počtem obchodujících, je v neustálém pohybu a vystaveno častému nebezpečí i 
pohromám ze strany cizineckých loďstev. V přímořských končinách nebudiž město v příliš 
blízkém sousedství s pobřežím, bude-li dotyčné město v rovině. Bude-li však město v kopci, 
ať není od břehu příliš vzdáleno. 
Město samo je vhodné postavit na vyvýšeném místě, a to jak kvůli jeho důstojnému vzhledu, 
tak i pro příjemnost a v první řadě kvůli zdravé poloze a pro záchovu jeho obyvatel. 
Jest třeba pečovati také o to, aby v sousedství města nepřečnívala žádná hora, kterou by mohl 
nepřítel obsadit a město pak tísnit, a aby se nikde neprostírala žádná rovná a pro nepřítele 
bezpečná plocha, na které ba si mohl zřídit valem obehnaný tábor nebo rozvinout šik k útoku 
na město. Založí-li se město na rovině, a to, jak tomu obyčejně bývá, u nějakého toku tak, že 
řeka dělí hradby asi uprostřed, pak je třeba dbát o to, aby tato řeka netekla směrem jižního 
větru nebo proti němu. Odtud totiž přichází vlhkost a chlad, které jsou příliš obtížné a 
škodlivé. Rozumný a věci dobře znalý člověk musí stejně tak se vyhnout místům, která 
následkem stojatých vod a bažin jsou nehybná a blátivá. 
Obec má být položena tak, aby byla uspokojována ze svých polností, pokud to způsob a 
podmínky lidských záležitostí dovolují, a aby jí nechybělo nic, čeho by se musela dožadovat 
odjinud. Přitom má být chráněna takovými hranicemi svého obvodu, aby nemohla snadno být 
napadána nepřítelem, sama však aby mohla podle své vůle vysílat vojsko do cizího území i 
proti odporu nepřítele. 
Hradební zdi a věže 
Když se tedy takto vyberou kraje, které mají zdravé poměry a poskytují hojnost plodin 
k výživě obce a v nichž jsou pevné cesty nebo příhodné řeky nebo pohodlný přístup do města 
po moři přes přístavy, je nutno vyhloubit základy věží a hradebních zdí tak, aby byly 
vykopány až na pevné podloží, lze-li na ně vůbec přijít, a ještě v něm, pokud se to jeví vhodné 
v poměru k velikosti díla, a to ve větší šířce, než jakou budou mít zdi, jež na nich budou stát, 
vykopané základy se vyplní co nejpevnějším kamenným materiálem. 
Nejvíce obyvatel pojme město okrouhlé, nejbezpečnější bude to, které je kolem dokola 
zesilováno křivolakými výběžky hradebních zdí. Tvrdí se totiž, že nepřítel nebude moci bez 
nebezpečí mezi záhyby zdí ani s určitou nadějí postavit proti čelům vybíhajících jejich rohů 
obléhací stroje. 
Dále musí věže vystupovat navenek, aby bylo možno zasazovat rány nepříteli zprava i zleva  
z věží do jeho nekrytých boků, chtěl-li by se při útoku přiblížit k hradbě. Přitom je nutno se co 
nejvíc postarat, aby dobývaná hradba nebyla snadno přístupná, ale aby byla vedena kolem 
dokola po srázných místech a projektována tak, že cesty k branám nevedou přímým směrem, 
nýbrž stáčejí se doleva. Města je pak vhodné zakládat se zaoblenými rohy, aby bylo možno 
nepřítele zahlédnout z několika míst. Obrana měst, u nichž ostře vystupují rohy, je 
nesnadnější, poněvadž roh chrání více nepřítele. Horským městům slouží však tyto rohy často 
k největší záštitě tam, kde jsou postaveny proti výběhům cest. 
Šířka hradby se má stanovit tak, aby se nahoře mohli bez obtíží míjet ozbrojenci přicházející 
proti sobě. Vzdálenost věží od sebe se má vyměřit tak, aby jedna od druhé nebyla dále než na 
dostřel, aby při útoku na některou z nich mohli být nepřátelé odráženi střelbou ze sousedních 
věží. Hradební zeď musí být také rozčleněna proti vnitřním stranám mezerami stejně 
širokými, jako jsou věže samy, aby se na vnitřních stranách věží mohli sroubit pro přechod 
překlady z trámů, jež se však nemají upevňovat železem, zmocní-li se totiž nepřítel nějaké 
části hradeb, strhnou obhájci přechod, a provedou-li to rychle, zabrání nepříteli, aby se dostal 
do zbylých částí věží a hradby, nechce-li se zřítit dolů. 
Věže se mají stavět buď okrouhlé, nebo mnohoúhelníkové. Ne na všech místech se má použít 
valu, nýbrž jenom tam, kde je zvenčí z vyvýšeného místa přístup po rovině umožňující útok 
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na hradby. Dále se má postavit na vnitřní straně této substrukce další opěrná zeď, vzdálená od 
vnější opěrné zdi značně dovnitř, aby tak vojsko mohlo nastoupit v šířce valu k obraně. Když 
pak budou takto od sebe vzdálené opěrné zdi hotovy, položí se mezi ně jiné opěrné zdi příční, 
spojené s opěrnou zdí vnější a vnitřní a rozvržené hřebenovitě. 
O obranu proti obléhacím strojům bude z velké části postaráno ne hradbou, nýbrž hradebním 
příkopem. 
Vytyčení ulic 
Když byly obehnány hradební zdi, následuje rozdělení stavebních ploch uvnitř hradeb a 
vytyčení tříd a ulic podle světových stran. Vytyčení se provede správně, jsou-li v ulicích 
rozmyslně omezeny větry. Jsou-li větry studené, obtěžují, jsou-li teplé, působí poruchy , 
jsou-li vlhké, škodí. Je proto zřejmé, že tento jejich škodlivý účinek se musí omezit a že je 
nutné se mu vyhýbat.  
Výběr stavenišť pro veřejné stavby 
Po rozdělení ulic a po vytyčení tříd se provede se zřetelem na vhodnost a na veřejnou potřebu 
obce výběr stavenišť pro stavby chrámů, náměstí a ostatní veřejné objekty. Jde-li o město u 
moře, zvolí se pozemek, kde se má zřídit náměstí, u samého přístavu, jde-li však o město 
vnitrozemské, pak uprostřed města. Chrámům potom se přidělí staveniště na místech 
položených nejvýše, odkud lze přehlédnout největší část města. 
Žádné město ani loď nemají míti takové rozměry, aby zely prázdnotou ani aby nepostačovaly, 
ačkoliv jsou přeplněny. Nejlépe město, které i při vzrůstání počtu občanů bude je moci 
pohodlně do sebe pojati. 
Město se nemá budovati jen pro poskytnutí přístřeší a nezbytných potřeb, nýbrž je třeba, aby 
se v něm rozkládala i velmi rozlehlá prostranství a volná místa od objektů osobního zájmu až 
po ozdobné a půvabné třídy, závodiště, zahrady, promenády, plovárny a podobné. 
 
 

Palmanova 
 

(Friuli – Venezia Giulia/Udine) = region Furlánsko – Julské Benátsko, hlavním městem 
regionu je Údine. 
Město Palmanova (6 000 obyvatel), ležící v nadmořské výšce 26 m, je dnes především 
dopravním uzlem. Ve městě je velké nádraží, kde se nakládají kamióny na železnici, aby sjely 
na silnici až za Alpami, v Salcburku, dálnice se poblíž dělí na tři směry do Udine, Terstu a 
Benátek. Tato strategická poloha ovšem zaujala už mnohem dříve… 
Výhodné polohy dnešní Palmanovy si všimli i Benátčané, kterým z této strany hrozilo 
nebezpečí od rakouských Habsburků. Proto v roce 1593 byl položen základní kámen 
k devítiúhelníkové pevnosti (jejíž symetrické ulice se sbíhají na velkém šestiúhelníkovém 
náměstí) považované za nedobytnou, dochovala se z ní značná část opevnění, zdokonalených 
v 18. století, včetně trojice bran (nejhezčí je Porta Udine). Později ji využíval Napoleon a 
Rakušané a dnes italská armáda. Je to město proslavené svou urbanistickou strukturou. 
Navštívit lze i část z mnohakilometrových podzemních chodeb. 
Ve středu města je velké šestiúhelníkové náměstí. Poblíž ležící dóm pochází z roku 1602 a 
jeho architektem byl Vincenzo Scamozzi3. Za povšimnutí také stojí zdobná radnice s lodžiemi 

                                                           
3 Vystavění dómu v Palmanově bylo zabraňováno díky několika polemikám mezi benátskou vládou a 
aquilejským patriarchátem, kostel byl slavnostně vysvěcen roku 17773.  
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ze 17. století. Kdo se chce o městě dozvědět více, určitě navštíví zdější Museo Civico 
Storico4.    
 
Benátská republika uchvátila region Furlánsko v prvních dvaceti letech 15. století (Roku 
1423, západní část nazvaná Terra Ferma). Tato země byla považována za důležitou ze dvou 
hledisek, a to jasný obranný systém země a kontrola nad hlavními komunikacemi a také 
hranicemi. Jedna z největších hrozeb pro Benátky byly Turci, kteří přepadali Furlánský region 
a území drancovali, ničili a odvlekli ženy a děti jako své otroky. Leonardo, hradě z Gorizie, 
zemřel v roce 1500 bez dědice, což bylo příčinou propuknutí nového konfliktu mezi 
Benátčany a Rakušany. Gradisca přešla do Habsburských rukou a vznikly nové nepřirozené 
hranice. Tento typ rozčleněného ohraničeného území byl znám jako „leopardí bod“. 
Na východní hranici se nyní vyskytovala nebezpečí přepadnutí od Turků a Rakušanů, takže 
bylo nezbytné posílit Furlánskou oblast. Benátky rozhodly o vystavění pevnosti ve středu 
Furlánské roviny, na ochranu proti oběma – habsburským expanzivním záměrům a častým 
tureckým nájezdům. Republika ustanovila pět „Ispetorii Generali“ (Zástupců svaté marky), 
kteří měli vybrat místo, kde nová pevnost bude vystavěna. 16. října 1593 se sešli 
v Strassoldském zámku a rozhodli. Poloha nové pevnosti byla strategická: bylo to na 
křižovatce cesty Julia Augusta a silnice Ungaresca. Projekt byl zpracován skupinou techniků a 
expertů na vojenskou architekturu kteří pracovali v „Benátské opevňovací kanceláři“, jejich 
nadřízeným byl architekt Giulio Savorgnan. Marc´Antonio Barbaro byl první Provveditore 
Generale (hlavní vykonavatel ve vedení stavby opevnění). Pod benátským dohledem byl 
postaven dvojitý obranný systém hradeb okolo města ve tvaru hvězdy. Zahrnoval valy, 
přepážky a příkopy, a k dotvoření útočiště i tři přístupové brány. Éra republiky v 18. století 
představuje jak pro Palmanovu tak pro celý region dobu úpadku. Tento nastal v březnu roku 
1797, kdy rakouský major vnikl lstí do pevnosti a připravil tak cestu pro tisíce vojáků, kteří 
čekali venku před opevněním. Rakušané se nemohli radovat ze svého úspěchu dlouho, 
poněvadž po dvou týdnech francouzské vojsko vedené Bernadottem převzalo pevnost a 
odzbrojilo také benátské vojáky, kteří dosud byli neutrální. 
Následující mírovou smlouvou v Campo Formio5 nabyli Habsburkové znovu držení 
Palmanovy do roku 1805, kdy je znovu okupovala francouzská armáda. Napoleonovo 
obnovení pevnosti bylo velmi důležité ve postupném splnění nových potřeb. Nařídil zničit 3 
vesnice – Palmada, Ronchis a San Lorenzo, protože jejich budovy mohly být možnými zdroji 
pro nepřátele, a mimo to, byly překážkou eventuální dělové střelby z opevněného města. Po 
jejich destrukci pod vedením Chasseloupa zde bylo dost místa pro vystavění třetího vnějšího 
obranného okruhu okolo opevnění.  
Palmanova se osvědčila jako pevnost v bouřích v letech 1809 a 1813, kdy odolala dvěma 
rakouským obležením, potvrzující takto užitečnost Napoleonova prozíravého zásahu. 
Rakušané nicméně navrátili nadvládu nad nedobytnou pevností díky mírové smlouvě roku 
1814 v Schiarino-Rizzino. Rakouská vláda trvající v letech 1815 – 1866, nahradila 
napoleonskou éru. 24. března 1848 posádka z Palmanovy roznítila liberální ideály po povstání 
ve Vídni, Miláně a Benátkách, napadli vládnoucího rakouského místodržitele a dosadili dříve 
jmenovaného Napoleonova generála Carla Zucchi jako vůdce. Habsburská odpověď byla 
velmi drsná: jejich čety napadly pevnost a nakonec oblehly město – bez potřebné posily od 
italského krále Karla Alberta – bylo tak vyčerpané, že kapitulovalo. Rakušané okupovali 
město znovu a zesílili dělostřelectvo v pevnosti, takže roku 1866, během třetí války za 

                                                           
4 Průvodce po zahraničí, Itálie – severní Jadran, Pádská nížina. Praha 2004, s. 104 - 105 
5 roku 1797 - mír v Campo Formio - Benátsko připadlo Rakousku. Roku 1815 – začleněno do Lombardsko – 
benátského království. V roce 1866 bylo po rakouské porážce ve válce s Pruskem předáno pruskému spojenci 
italskému království. 
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nezávislost, italská armáda při útocích zeslábla. Palmanova nakonec přešla pod Spojené 
italské království po hlasování uskutečněném 21. října roku 1866. 
Pevnost přišla znovu na scénu během první světové války, kdy se stala skladištěm zásob a 
odpočinkovou stanicí pro vojenské sbory bojující v přední linii. Následovala porážka u 
Caporetta, v důsledku čehož Palmanova byla napadena ustupujícími italskými vojáky. V noci 
29. října ve městě propukl enormní požár a 60% budov bylo zničeno. 
V průběhu druhé světové války hrozilo pevnosti zničení od ustupujících německých jednotek, 
ale byla zachráněna díky duchovnímu Giuseppe Merlinovi. 
V roce 1960 byla Palmanova oficiálně jmenována „Národní památkou“. 
 
 

Vincenzo Scamozzi 
 
Scamozzi Vincenzo (1552 - 7.8.1616) 
italský architekt a teoretik, představitel pozdní severoitalské renesance. Žák a pokračovatel 
A.Palladia (dokončil Teatro Olimpico ve Vicenze a vilu Rotonda u Vicenzy). Tvořil v duchu 
akademického manýrismu palácové a chrámové stavby (Procurazie Nuove a Biblioteca Marciana 
v Benátkách, divadlo v Sabbionetě, a dalši). V roce 1614 navštivil jako člen benátského 
poselstva Prahu. Snad autor Matyášovy brány Pražského hradu6. [skamoci]
 
Byl jedním z proslulých architektů v benátské architektuře, nicméně podle všeho nevykročil ze  
stínu architekta Andrea Palladia (1508 – 1580). Scamozzi byl synem Giandomenico Scamozzi 
(1526 – 1582), který byl velmi schopným lékařem. Díky Scamozzimu, je mnoho budov 
projektovaných Palladiem, ale již ne jím dokončených, spolehlivě dostavěno – např. Teatro 
Olimpico7a La Rotonda8 ve Vicenze. Mezi jeho další stavby patří například budova 
prokurátorského paláce (Procuratio nuovo) v Benátkách nebo Rocca Pisana. 
Na sklonku posledního roku 16. století přišel do Prahy s benátskou misí. O jeho společenském 
postavení v benátkách svědčí, že byl vyslán jako člen gratulační delegace do Říma k papeži 
Sixtovi V. po jeho zvolení roku 1585 a že nedlouho poté, roku 1588, putoval opět v oficiální 
misi Benátské republiky do Polska. Živý zájem o cizí země přiměl Scamozziho, aby se znovu 
připojil k diplomatické suitě senátora Pietra Duodava9 směřující tentokrát do Prahy. 
Poselstvo vyrazilo z Benátek  v srpnu 1599 a vrátilo se zpět v polovině příštího roku. Cesta vedla 
přes Brenner do Innsbrucku a do Vídně. Za poměrně krátkou dobu dospěl na ní Scamozzi až do 
Ostřihomi, patrně spěšnou odbočkou z Čech, kde navštívil Jindřichův Hradec, Kutnou Horu a 
jiná místa. Jeho pobyt v Praze byl poměrně krátký, neboť vyslanecká družina mířila ještě do 
Francie. Avšak záhy poté, roku 1604, překročil Scamozzi znovu Alpy, aby se obeznámil se 
stavebními podmínkami budování nové katedrály v Solnohradě a patrně podle nich upravil svůj 
ideový návrh dómu z roku 1601. Je možné, že tehdy znovu zajel do Prahy, ač pro to nejsou 
žádné doklady, později sem již rozhodně nezavítal.  
Když Scamozzi shrnoval dojmy z cest ve svém spise (z roku 1615):“ L´idea della architettura 
universale“ (Idea všeobecné architektury), vyzněl jeho soud o soukmenovcích činných v Záalpí 
značně příkře: “Velcí stavitelé a lidé znalí a zdatní jsou tu velmi vzácní, většinou tu jsou jistí 

                                                           
6 www.lexikon.cz 
7 Divadlo navržené v řeckém antickém duchu, dokončené roku 1583. Jedná se patrně o první krytou divadelní 
budovu v Evropě. Bylo otevřeno 3. 3. 1585 Sofoklovou tragédií Král Oidipus. V konečné úpravě divadla navrhl 
proslulé perspektivní dekorace. 
8 Zcela originální skloubení představy venkovského sídla s monumentalitou římského paláce. Palladio ji začal 
stavět roku 1550, o 56 let později ji dokončil V. Scamozzi. 
9 Kterého již doprovázel do Polska a jemuž postavil v Benátkách palác. 
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mistři, kteří přicházejí z naší Itálie do těchto končin a dělají si tu, co se jim zlíbí, a tak se 
pokračuje běžným způsobem a mnohdy ještě hůře, vytvářejí se tu tak beztvaré strmé střechy, 
jako by byly na horách Brenneru, kde jsou spousty sněhu a jiné málo příznivé podmínky.“ Nelze 
tvrdit, že se tyto jeho kritické závěry formovaly podle pražských dojmů, které jsou ostatně až 
překvapivě povrchní: V Praze, kde roku 1599 ještě na Hradě nevznikla nejzávažnější 
architektonická díla, věnoval zájem zejména stájím, množství koní různých ras, jež jako světová 
vzácnost okouzlovaly návštěvníky. Pokud však lze Scamozziho kritiku vztáhnout na činnost
italských stavitelů v Praze, byla jeho přezíravost vskutku oprávněná?  
Vlivem představy neurotika, melancholika a do samoty se stahujícího introverta, podivínského 
„saturnského“ vládce Rudolfa II., se vžil názor, že císař nesnášel rušný provoz a že se proto 
v jeho okolí provádělo málo stavebních prací. Pravý opak je však pravdou. Na Pražském hradě a 
na královských zámcích, rezidenčních i loveckých, se stavělo velmi horlivě téměř neustále po 
celý průběh Rudolfova panování.  
Bohužel nejsou potvrzeny zprávy Františka Lothara Ehemanta z roku 1775 a 1779 že se podle 
Scamozziho plánů započalo se stavbou jednoho hradního křídla. Píše, že se Matyáš II. „rozhodl 
postavit Hrad zcela nově a byl vyhlédnut Vincenzo Scamozzi, aby vedl tuto stavbu, s níž se 
počalo roku 1614. Z postavení hlavního portálu a několika stěn lze předpokládat, že Scamozzi 
hodlal Hrad založit tak, že by byla přední strana nepoměrně lépe lahodila očím než nyní i kdy 
předtím a že křídlo obrácené k městu by bývalo probíhalo v přímé linii bez porušení zákonů 
symetrie.“ Proto byla vyslovena domněnka, že Scamozzi poskytl císaři Matyášovi ideový návrh 
přestavby Hradu a že zpráva o stavbě, kterou byl roku 1613 pověřen Filippi, se snad týká 
budování jednoho traktu. Protože do téže doby připadá Filippiho pobyt v Itálii, nelze vyloučit, že 
cesta pražského dvorního „paumistra“ mohla být motivována předložením podrobně 
vypracovaných plánů ke konečnému schválení Scamozzimu, podobně jako byl předtím vyslán ke 
konzultacím Gargiolli. Filippiho návrh by skutečně proveden – kromě Matyášovy brány 
(domněnka, že autorem brány je Scamozzi, se nezdá být věrohodná) to bylo nové hlavní 
schodiště jižně od ní a výškové sjednocení západního dílu jižního hradního křídla, od „letních 
pokojů“ císaře Rudolfa, přistavěných k „novému stavení arcivévody Ferdinanda“, až včetně 
domu patřícímu kdysi hraběti z Thurnu. To vše bylo ovšem zahlazeno pozdějšími úpravami. 
Zachoval se jenom okrouhlý letohrádek, stojící v koutě Rajské zahrady při nových zámeckých 
schodech. 
Scamozzi zemřel v srpnu roku 1616 v Benátkách 
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