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CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESAN ČNÍ ARCHITEKTURY

Zdivo a omítky, plošná výzdoba

Cihlové zdivo, většinou hladce omítané
Kámen se uplatňuje na architektonických článcích.

Typické jsou arkádové ochozy se subtilními pískovcovými sloupy a    
kuželkami balustrád, reliéfní výzdobou parapetu a cviklů

Charakteristickou technologií výzdoby 
vnějších fasád je u nás tzv.  sgrafito, 
dvouvrstvá omítka s proškrabávanou 
vnější, obvykle světlou  vrstvou až na 
spodní tmavou vrstvu 
Běžná je zejména sgrafitová rustika nebo 
tzv. psaníčkové sgrafito, napodobující
kvádrové zdivo. Častá jsou však i sgrafita 
ornamentální nebo figurální. 











Arkádové ochozy, loggie a p ředsín ě

Přestože otevřené arkádové ochozy, chodby a loggie odpovídají spíš
klimatickým podmínkám Itálie, jsou i pro naši renesanci natolik 
charakteristické, že se staly přímo jejím symbolem. 
Oblouky arkád jsou půlkruhové nebo jen nepatrně stlačené, stažené
ocelovým táhlem. 
U patrových arkádových ochozů bývají někdy v přízemí pilíře, v nejvyšším 
patře místo oblouku rovné kladl. Arkádové ochozy jsou u nás orientované
většinou do nádvoří, loggie jsou někdy i ve vnější fasádě (Olomouc, Nový 
Jičín). Předsíně bývají někdy v patře a završují vnější schodiště (radnice v 
Olomouci).



Okna
Ostění oken je většinou obdélníkové, řidčeji s půlkruhovým obloukem. 
Luxusnější okna bývají opatřena polosloupky nebo pilastry, ornamentálním 
vlysem a profilovanými římsami. Renesanční oknajsou často sdružena po 
dvou.



Portály
Portál hlavního vstupu mívá nejbohatší výzdobu. Časté jsou polosloupy 
nesoucí kladí s bohatou reliéfní výzdobou. 
Jiným častým typem je portál bosovaný. 
U pozdních portálů je běžná i náročná sochařská výzdoba bud' volnými 
figurami nebo tzv. kariatidami, figurálními plastikami nahrazujícími v nosné
funkci sloupy nebo polosloupy.
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