
STAVEBNÍ SLOHY II.
Baroko (1595 �1780)

Svou podstatou je baroko èi barok sloh monumentální, se v�emi vlastnostmi vhodnými
k vyjádøení absolutistické moci státu, církve a reprezentace feudální �lechty. Vychází
z renesance. Je to sloh dynamický, stìny se prohýbají a vlní, pùdorys se slo�itì konstruuje
z køivek, elips, tvarù konvexních (vypuklých) a konkávních (vydutých) a pøedstava
o skladbì prostoru se znejasòuje.

Prostory se stupòují a prostupují, kupolí i oken se vyu�ívá k rafinovanému pøivádìní
svìtla do chrámových prostorù s výpoètem na pøímo divadelní úèin. Tomu zámìrnì
napomáhají rozsáhlé fresky, které iluzivnì
roz�iøují prostor, otvírají pohledy do oblaèného
nebe, do neexistujících vysokých kupolí a na

sloupové ar-
c h i t e k t u r y
s postavami
svìtcù a jejich
souèasníkù èi
n e b e � � a n ù .
Dojem je�tì podtrhuje zlato, �tuk a pestrobarevné
umìlé mramory, které nejsou tak chladné jako
pøírodní kámen.

Baroku jde pøedev�ím o vnìj�í
dojem a potøebuje-li vyu�ít
prùèelí, neváhá otoèit kostel
knì�i�tìm k západu.

Charakteristická pro barokní tvorbu je také osovost. Aby se dosáhlo soumìrnosti,
dává se stejný vzhled protilehlým stavbám s urèením naprosto odli�ným, stavìjí se
brány, které nikam nevedou, pøi vjezdech dvojí postranní dvíøka, z nich� jedna jsou od

poèátku zazdìná atd.
V Brnì se dochovaly kostely sv.

Michala, sv. Tomá�e, Milosrdných
bratøí, Minoritský, Jeziutský, ka-
pucínský klá�ter s kostelem, Ústav
�lechtièen, Ditrich�tejnský palác
a ka�na Parnas na Zelném trhu,
morový sloup na nám. Svobody.

v Brnì patøí tzv. Èervený kostel, dostavba vì�í na Petrovì, dùm na Jakubském nám.
a tìlocvièna Pod hradem.

Historizující slohy - neorenesance, neobarok, eklektismus (1860-1900)
Neorensance èi novorenesance pou�ívá prvky a tvary renesanèí a antické architektury.

V Brnì máme Mahenovo divadlo (s Edisonovým osvìtlením), budovu Zemské snìmovny
na Jo�tovì, budova JAMU, Besední dùm a Pra�ákùv palác na Husovì, �kola Vesny na
Jaselské 7, Kleinùv palác, nemocnice u sv. Anny, Grandhotel.

Neobarok se inspiroval v baroku. V Brnì se nachází neobarokní dùm na nám.
Svobody (McDonnalds).

Eklektismus pøebírá prvky z rùzných slohù. V Brnì se dochoval dùm U mamlasù,
Justièní palác na Rooseveltovì (prvky baroka a renesance), Zemský dùm na rohu
�erotínova nám. a Veveøí.

Architektura 20. století  - výèet smìrù je neúplný, uvádím jen ty výraznìj�í:
secese (1895 � 1910), moderna (1900 � 1915), kubismus (1910 - 1920), funkcionalismus
(1925 - ?), soudobá architektura

V secesi se stavby opro��ují od jakýchkoliv historizujících prvkù, vytváøí se nová rostlinná
a �ivoèi�ná plastická dekorace, ve fasádì se opìt u�ívá barva. Mezi nejvýznamnìj�í
brnìnské památky patøí obytné budovy na Koneèného nám., dále budova hl. nádra�í,
pøístavba hotelu Grand, dùm na Malinovského nám. s vèelou na støe�e, kostel na Køenové,
domy na Minoritské è. 6, 8, 10, Orlí è. 5, 7, 11, 13, 15, 18, 26 a mnoho dal�ích, Mohyla
míru.

Moderna pøedstavuje architekturu svìta vyspìlé techniky a jako rovnocení èinitelé se
v ní spojují umìní, technika a úèelnost. Architektonická tvorba tohoto období má na
zøeteli pøedev�ím prostor a konstrukci, nikoli tvar a výzdobu a slohový výraz hledá
v jednoduchosti a úèelnosti. V Brnì je zastoupena napø. budovou RZP na Koli�ti, domy
na tø. Milady Horákové è. 24, 26.

Kubismus tváøí ve fasádì plastické tvary ve formì trojúhelníkových a více-úhelníkových
vypouklých tvarù. Rondokubismus pou�ívá zaoblených tvarù. V Brnì najdeme
kubistickou budovu Spojù na Kounicovì, zdravotní støedisko na Zahradníkovì.

Funkcionalismus zvýrazòuje funkci objektu na úkor konstrukce. Nosné podpory mìly
pravidelné uspoøádání, budovaly se støe�ní zahrady na plochých støechách, terasy, toèitá
schodi�tì, okna byla prùbì�ná, stìny hladké, nezdobené. V Brnì se podepsal mj. na vile
Tugendhat, hotelu Avion, Komerèní bance na nám. Svobody, krematoriu, výstavi�ti
(pavilon A), obchodním domì Centrum (pùvodnì mìl mít víc pater), Husovì sboru na
Botanické a na Stadionì na Kounicové.

Jako úvod do stavebních slohù je toho a� pøíli�. Architektura se neustále vyvíjí, pozdní období èasto splývá
s obdobím raným slohu následujícího, stavby jsou èasto zasa�eny více slohy pøi pøestavbách (kdo se v tom má
pak vyznat!), odborníci mìní své názory hlavnì na mlad�í slohy a v�dycky se jednìm líbí nìco, co jiní naopak
zatracují. Uvidíme, jak se na vìci budou dívat na�i potomci za 500 let - tøeba jako my dnes na gotiku. Pawèa



Rokoko - vìt�inou sloh interiérový (1720 - 1740),
Rokoko zejména právì v architektuøe se neprojevuje dostateènì výraznì jako samostatný
sloh . V Brnì se nachází letohrádek Mitrovských u výstavi�tì.

Klasicismus - poslední historický sloh (1780 - 1850) - øadíme sem i empír
Klasicismus znamená pou�ívání

motivù inspirovaných a pøejímaných
z tzv. klasického umìní, tj. z umìní
antického Øíma a Øecka.

Empír, zvaný také císaøský sloh,
má pùvod názvu ve francouzském
slovì empire - impérium, císaøství,
proto, �e se jím stavìlo pøevá�nì
v dobì, kdy se Napoleon Bonaparte
prohlásil císaøem (1804), a pak je�tì

celou první polovinu 19. století.
Klasicismus zpoèátku je�tì v mnohém pøipomíná vnìj�kovì barok. Je v�ak i v tìchto

pøípadech více strohý, opou�tí hybnost tvarù i pùdorysù, fasády se zplo��ují, pøibývá na
geometriènosti v èlenìní.
Ve �títech, nadokenních
øímsách i otvorech por-
tálù je èastý stlaèený,
pùleliptický oblouk.
U�ívá se hojnì troj-
úhelníkového �títu,
bì�ného ov�em i v ba-
roku, ze sloupových øádù
hlavnì korintského
a kompozitního, zèásti
i iónského. Oblíbeným
motivem jsou medailóny
s reliéfními profily tzv.
imperátorù - øímských
císaøù a kolem nich
pøelo�ené snítky list-

natých stromù.
Empír vychází ji� vý-

luènì ze studia antických
slohù a ve své zálibì ve
strohosti a jednoduchosti
pøejímá nejstar�í øecký øád,
dórský, s jeho pøíznaènými
hmotnými sloupy bez
patek a s plochými bochníkovými hlavicemi. Øímsy s konzolami, hlavice sloupù, ale

té� sloupy celé bývají nìkdy døevìné
a obílené shodnì s fasádou. Novým
materiálem se stává litina, z ni� se
odlévají i celé èlánky, fiály romantických
staveb, zábradlí, møí�e a oplocení. Kromì
trojúhelníkového �títu s tympanonem
nìkdy doplnìným �tukovou plastikou,
nápisem s letopoètem nebo s oknem, se
vyskytuje stupòovitý �tít z nízkých
douhých pruhù. Klenby jsou obvykle
velmi ploché.

V Brnì je klasicismus zastoupen
domem Leo�e Janáèka, divadlem Reduta,
domy s klasicistním prùèelím na Èeské
è. 5 (Stopkova pivnice), 6 (dùm Chlu-
meckých), 7, 8, 11, 29 a na Pekaøské 4,

8, 10, 12 (nejhodnotnìj�í empírový dùm v Brnì), 16, 36, zámeèek na výstavi�ti, obelisk
na v sadech pod Petrovem.

Romantismus - té�
novogotika (1830 - 1860)

Opakují se prvky z období
architektury románské a go-
tické. Pøestavují se star�í
zámky nebo zøíceniny (Led-
nice, Hluboká), staví se umìlé
zøíceniny (Janùv hrad v Led-
nici), exotika vzdálených
zemí inspirovala ke stavbì
minaretu v Lednici, vzniká
hnutí za obnovu starých
památek, zakládají se sady
a parky (Lednice, Lu�ánky,
Petrov), staví se rozhledny.
K novogotickým památkám


