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Jako téma ke svému referátu k exkurzi po Benátsku jsem si vybrala postavu 

renesančního architekta Andrey Palladia, který je nazýván prvním profesionálním 

architektem. Věnoval se, na rozdíl od svých současníků, kterým byl například Michelangelo1, 

jenom architektuře.  

Cesta k architektuře 

Andrea Palladio, vlastním jménem Andrea di Pietro della Gondola, se narodil 30. 

listopadu roku 1508 v Padově, pravděpodobně v rodině mlynáře.  

Palladio se nejprve začal učit v Padově kameníkem, ale řemeslo 

a prostředí dílny Bartolomea Cavazzi de Sossana ho zřejmě 

příliš neokouzlilo. Proto roku 1521, tedy ve třinácti letech, 

odtud poprvé utekl. O tři roky později odešel z učení definitivně 

a vydal se sbírat zkušenosti do světa.  

Místem, které ho zaujalo a v neposlední řadě ovlivnilo, se stala 

Vicenza. Tam působil v architektonické dílně Giovanniho 

Giaccoma di Porlezza a právě tady se seznámil se základy 

klasické antické architektury, která si ho získala. 

První velkou zakázkou, na které Andrea Palladio 

spolupracoval, byla výzdoba vily hraběte Giana Giorgia Trissina, což byl jeden z předních 

italských učenců. Setkání s tímto mužem bylo pro pozdějšího architekta stěžejní. O mnoho let 

starší Trissino se stal Palladiovým přítelem, učitelem, ochráncem a mecenášem. Všiml si 

tehdy 28 ti-letého Andrey, rozpoznal v něm talent a doporučil mu studium matematiky, 

geometrie, latinských klasiků.  

A právě pod Trissinovým vlivem si roku 1545 Andrea di Pietro della Gondola změnil jméno 

na: Andrea Palladio (podle bohyně moudrosti Pallas Athény).  

Palladio se začal věnovat intenzivnímu studiu antiky, podnikal mnohé cesty do Říma2, kde se 

zabýval současnou architekturou. 

Palladio teoretik  

                                                 
1) Michelangelo di Ludovico Buonarotti Simoni- jeden z nejznámějších představitelů italské renesance a 
manýrismu. Působil jako sochař, malíř, architekt, psal dokonce básně.  
2) Hrabě Trissino mu první cestu financoval. 

Andrea Palladio 



Na základě svých studijních cest, na kterých ho doprovázel hrabě Trissino, sepsal roku 

1554 spis L´Antichitá di Roma, ve kterém shrnul výsledky svých zjištění a vytvořil tak 

průvodce po Římě a jeho architektonických památkách. Jako teoretik přispěl do architektury 

svým zásadním spisem, který je i přeložen do češtiny: Čtyři knihy o architektuře (1570). Dílo, 

které bychom našli i v Národní knihovně v Praze, seznamuje čtenáře s hlavními antickými 

stavbami. Palladio popisuje jak soukromé domy, cesty, mosty, náměstí, tak i církevní chrámy. 

Věnuje pozornost nejen vnějšímu a vnitřnímu popisu staveb, ale i materiálu a stavebně 

technickým předpokladům. Jeho výklad je, pro lepší představu, doplněný nákresy, mapkami a 

půdorysy.  

Počátky kariéry a jeho díla 

   Jako architekt pracoval od roku 1540. Věnuje se stavbám nejen úředním, církevním, 

ale i měšťanským. Zejména v případě posledně 

jmenovaných, později vytvořil Palladio nový styl stavby 

rodinných sídel. Jednalo se o menší representativní domy na 

venkově i ve městech, kterým se říkalo vily nebo paláce. 

Stavěly se na zakázku pro bohaté Benátčany nebo pro 

italskou aristokracii. Dost často si je majitelé nazývali svým 

příjmením. Jako například: Rodina Chiericati si nechala postavit oba typy staveb a ty nesou 

názvy: Palác Chiericati, který najdeme ve Vicenze a Villa Chiericati. 

Po smrti jeho hraběte Trissina patřili k Palladiovým patronům bratři Barbarovi, kteří byli 

příslušníky nejstarší italské aristokracie. Daniel Barbaro byl velvyslancem na dvoře královny 

Alžběty a Marcatonio Barbaro na dvoře francouzského krále Karla IX. Pro ně postavil Villu 

Barbaro, označovanou také jako Villa di Maser. Hlavní část budovy má obdélníkový tvar. 

Z této části pak vycházejí dvě symetrická jednopatrová křídla, která jsou zdobena arkádami. 

Za arkádami jsou pokoje k ubytování nebo pavilonky k posezení. 

  

Palladiovo kouzlo spočívalo zejména v tom, že dokázal vytvořit střídmou, neokázalou ale 

přesto zajímavou a svým způsobem honosnou stavbu. Nepoužíval drahé matriály, jeho domy 

byly z cihel a nahozené štukem. Ctil pravidlo, že v jednoduchosti je krása. Další jeho práce: 

Villa Badoera, Villa Cornaro nebo Villa Rotonda jsou toho důkazem.  

Villu Rotondu, kterou najdeme opět ve Vicenze, si nechal postavit roku 1556 kanovník Paolo 

Almerico3, po svém návratu ze služby ve Vatikánu. Andrea Palladio skloubil do této jedné 

                                                 
3) Paolo Almerico působil jako zpravodaj u papežů Pia IV a Pia V. Po Almericovi vlastnila vilu rodina Caprů, 
kteří ji nechali roku 1591 dokončit. 



stavby humanistický chrám a dům. Vila se stala jednou z nejznámějších a nejvíce 

napodobovaných staveb.  

Má čtvercový půdorys se sloupovými portály na všech čtyřech stranách. Půdorys je navíc 

nastaven na 45 stupňů, 

aby se do všech místností dostalo denní světlo. Široká schodiště spojují terasy domu s okolní 

krajinou. Uprostřed domu se nachází kruhový sál. Původně měl být sál zastřešen půlkruhovou 

bání, ale po smrti Palladia se návrhu ujal jeho žák Vincenzzo Scramozzi4, který budovu 

zastřešil po vzoru římského Pantheonu.  

Budova je do krajiny zasazena, přesně podle Palladiova stylu, tedy asymetricky. A to proto, 

aby každá ze čtyř identických lodžií nabízela trochu jiný výhled do okolí. Villa Rotonda patří 

k Palladiovým nejslavnějším stavbám je společně s dalšími jeho díly na seznamu UNESCO 

K dalším stavbám patří Villa Badoera pocházející z roku 1550 a nahradila původní hrad.  

 

 A byla pro Francesca Badoera z Benátek jako letní sídlo. Dalším rozhodujícím momentem 

pro jeho slávu a vzrůstající oblibu, byl vyhraný konkurz na přestavbu Pallazzo del Ragionne. 

Výsledkem Palladiovy renovace je Basilika Palladiana, kde původní gotickou stavbu obíhají 

arkády z jónských a z dórských sloupů.  

Naproti basilice je další z Palladiových děl Loggia del Capitanio, která původně sloužila jako 

sídlo velitele města. 

K dalším stavbám, tentokrát církevním, se řadí chrámy San Giorgio Maggiore a Il Rendore 

v Benátkách na ostrově Giudecca. Obě stavby se liší jednoduchostí od zdobených benátských 

budov, ale přesto nebo právě proto do Benátek krásně zapadají. 

 
San Giorgio Maggiore 

                                                 
4) Vincenzo Scramozzi žil v letech 1548-1616. Scramozzi patří k předním italským renesančním architektům a 
teoretikům. Jako Palladiův žák a pokračovatel dokončil Teatro Olimpico a Villu Rotondu. K jeho samostatným 
dílům patří Villa Molin u Padovy, Procurazie Nuove v Benátkách. Jako teoretik přispěl spisy: Rozhovory o 
římské antice, O názoru na světovou architekturu. 

 



„Na ostrově právě proti paláci se rýsuje jemná a vznešená silueta kostela a přilehlého 

kláštera San Giorgio Maggiore. Vysoká věž podtrhuje krásu seskupení a váže horizontály a i 

křivku kopule podobně…. 

Kláštěr San Giorgio Maggiore a architektury po jeho bocích vynikají krystalickou čistotou 

forem, přísností a zdrženlivostí účinku.“ 5 

 

 
Teatro Olimpico 

Mistrovským kouskem, ale také zároveň jeho poslední stavbou je Teatro Olympico ve 

Vicenze. Zřejmě se jedná o první zastřešené divadlo. Projekt byl Palladiovy zadaný roku 

1579, ale slavnostního otevření v roce 1585 se už architekt nedočkal. Zemřel pouhých 6 

měsíců po začátku stavby, 19. srpna 1580 v Maseru. Nicméně i tak je nutné označit Teatro 

Olympico za jeho dílo. Stavbu totiž dokončil jeho syn Silla podle otcových propočtů, 

pravidel, nákresů a plánů.  

Palladio coby stavitel vycházel z antických vzorů a vytvořil nový klasicistní styl 

označovaný jako palladianismus, který na několik století ovlivnil evropskou architekturu. 

Základním rysem tohoto stylu je strohá dekorace průčelí, přísné proporce a tak zvané 

benátské okno, kdy se široký oblouk zvýrazňuje dvěma postranními štíhlými otvory 

s vodorovným překladem. 

 Dokonce ani v dnešní době nejsou jeho díla a teoretické spisy v architektuře 

zapomenuty. V roce 2008 si svět připomněl 500. výroční narození Andrey Palladia. 

V anglickém Burlington House, kde sídlí londýnská Královská akademie výtvarného umění, 

byla k poctě mistra uspořádána výstava s názvem Andrea Palladio His life and Legacy (Jeho 

život a dědictví). Bohatý program byl uspořádán do 6 chronologických celků, první tři mapují 

tvorbu architekta v místech, kde působil-Vincenza, Benátky, Padova, další reflektují setkání 

s osobami, které ovlivnily jeho názory na svět a práci. Prostorová představivost, funkční 

propojenost a kompoziční provázanost, typická pro jeho práci byly prezentovány na 

dřevěných modelech, tak aby vytvořily srozumitelnou představu Palladiova myšlení. 
                                                 
5) In: NEUMANN, Jaromír: Itálie: Z cesty za uměním, 2. svazek, 2. vydání, Praha, 1978. s. 285  



Zajímavou částí byla i ukázka nákresů děl, která už architekt nestihl realizovat: jako na 

příklad palác El Escorial v Madridu nebo most Rialto6 v Benátkách.  

 Závěrem se dá říct: Andrea Palladio je považován za jednoho z nejvlivnějších a 

nenapodobovanějších středověkých architektů. Úctu k Palladiovi vyjadřují i mnozí dnešní 

architekti: japonský architekt Arat Isozaki (autor  staveb po celém světě - Knihovna 

prefektury Oita v Japonsko, Paternoster square v Anglii a mnoho jiných), k dalším 

obdivovatelů patří i  Angličan David Chipperfield nebo Zaha Hadid, která je autorkou střechy 

na plaveckém areálu pro Olympiádu 2012. 
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6) Most Rialto byl původně dřevěný a pohyblivý, dal se totiž uprostřed otevřít. Mezi projekty o tom, jak most 
upravit, byl i návrh Anderea Palladia. 1588 se začalo se stavbou kamenného most, na kterém spolupracovali 
Antonio da Ponte a jeho synovec Antonio Contin. Roku 1591 byl dokončen.  


