
RENESANCE 
ČESKÉ ZEMĚ



Starý královský palác

Ludvíkovo křídlo 
Starý královský palác

Renesanční okna Vladislavského sálu 
Starého královského paláce
Stavitel Benedikt Ried



BELVEDER

Královský letohrádek, zvaný také Letohrádek královny Anny, dal vybudovat 
Ferdinand I. v letech 1538 až 1560 v Královské zahrady na Pražském hradě. 
Architekty a staviteli byli Paolo de la Stella, který stavbu vedl až do své smrti roku 
1552 a potom následoval Bonifác Wolmut, který stavbu dokončil. 

Zpívající fontána
zvonař Tomáš Jaroš



Velká míčovna

Průčelí Míčovny Pražského hradu

Velkou míčovnu postavili architekti Bonifác Wohlmuth a Ulrico Aostalli de Sala 
v letech 1567–69 na místě bývalé střelnice nad Jelením příkopem. Byla  určena 
k míčovým hrám, které byly v 16. století velmi oblíbené. 



Schwarzenberský palác
Schwarzenberský palác od arch. Agostina Galliho, od druhé poloviny 16. století 
dominanta Hradčanského náměstí. Po Letohrádku královny Anny je druhou 
nejvýznamnější renesanční stavbou Prahy. 



Dům U Minuty
Dům U Minuty, perla renesanční architektury, stojí na Staroměstském náměstí. 
Fasáda je celá pokryta ozdobnými sgrafity zachycujícími výjevy z řecké 
mytologie i biblických a renesančních legend.
Lunetová římsa.



Týnská škola

Jedním z nejpamátnějších domů na Staroměstském náměstí je Týnská škola. 
Stojí před průčelím kostela Panny Marie před Týnem. Dům vznikl renesanční 
přestavbou dvou gotických měšťanských domů.
Obloučkové štíty.



Zámek Český Krumlov  (UNESCO)

2. pol. 16. století přinesla českokrumlovskému hradu dalekosáhlé stavební 
úpravy. Za vedení italských architektů Antonia Ericera a Baldassara Maggiho 
se původní gotický hrad proměnil v honosný renesanční zámek.

Zámek Český Krumlov je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v ČR. 



Zámek Jindřichův Hradec

Rondel – hudební pavilon

Hrad a zámek Jindřichův Hradec je příkladem zachování původní gotické stavby 
hradu při přestavbě na renesanční zámek.



Litomyšl  (UNESCO)
Zámek v Litomyšli je jeden z největších renesančních zámků v Česku



Významné  renesanční  zámky

zámek Bučovice zámek Velké Losiny



Zámek Červená Lhota je jedním 
z nejznámějších renesančních zámků
v Čechách

Zámek  Kratochvíle
typ italské renesanční vily 



Telč – perla renesance
Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým 
rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. 



Třeboň

Svinenská brána
obloučkový štít

Hotel Bílý Koníček
štít s cimbuřím 
a klíčovými střílnami



Beroun
Jenštejnský dům je nejstarší historicky doložený 
a architektonicky nejcennější dům v Berouně. 
Byl postaven Jindřichem Čížkem z Jenštejna v 
roce 1612. Tento dům má nádherný renesanční 
portál z červeného mramoru

Renesanční podoba radnice
(dnes novobarokní)


