
STAVEBNÍ SLOHY I.
Architektura je prostorová kompozice tvarù a hmot, tvorba harmonického

�ivotního prostøedí, které uspokojuje hmotné a duchovní potøeby u�ivatele. Patøí
mezi výtvarné obory, je u�itým umìním, musí splòovat funkci praktickou a
estetickou.

Stavební sloh je souhrnem slo�itých materiálních (døevo, kámen, hlína, beton,
kov, sklo), technických (doprava napø. kamene z lomu na stavbu a vyzdvi�ení do
nejvy��ího patra, zruènost pracovníkù, druh nosné konstrukce stavby), úèelových
(obydlí, sídla králù, kostely, �koly a stavebníci, kteøí stavbu platili - králové,
�lechta, knì�í, stát, banky, podnikatelé) a formálních (symetrická èi nesymetrická
budova, okno s obloukem lomeným èi pùlkruhovým) èinitelù, které vyrùstají
z výrobních sil a vztahù urèité spoleènosti. Má vìt�inou tøi fáze: ranou, vrcholnou
a pozdní. Ve vrcholné fázi dochází k souladu technické a výtvarné stránky, pozdní
období se zamìøuje na formu a zanedbává se technický pokrok. Pozdní období
nìkdy odpadá nebo se prolíná s ranou fází dal�ího slohu.

Právì forma stavebního díla je uvádìna a� na posledním místì, proto�e
pou�ívání rùzných tvarù (oken, sloupù) není pro daný sloh rozhodující, jak se
vìt�ina laikù domnívá. Hromadné napodobování historických slohù v 19. století
(neogotika, neorenesance, atd.) dokázalo, �e samotné tvary � zùstávají-li na
povrchu stavby � nemohou vytváøet sloh.

Architektura je slo�itá vìda, odborníci ji studují nìkolik let na vysoké �kole.
Pro na�e krátké seznámení se stavebními slohy bude staèit, kdy� se dozvíte alespoò
nìco málo právì jen z tìch tvarù staveb, které jsou vidìt na první pohled, tedy
pøesnì tak, jak se to dìlat nemá. Po nastudování této pøílohy z vás urèitì odborníci
na stavební slohy nebudou. Mo�ná poznáte stavbu renesanèní od gotické nebo
barokní, ale asi nepoznáte renesanci od neorenesance, antiky nebo klasicismu.

Ve výkladu se omezím jen na stavební slohy, které se nachází na území ÈR.
V�dy je tøeba mít na pamìti, �e ne ka�dá stavba je architektonickým dílem.

Románský sloh  (11. - 13. stol.) - vè. slohu pøedrománského (9. - 11. stol.)
Nejstar�í stojící stavební

památky v na�ich zemích se bì�nì
oznaèují spoleèným názvem
románské. Zní v nìm latinské
jméno Øíma - Roma, nebo� toto
umìní vznikalo v zemích, které
patøily k tehdy ji� zaniklé øí�e
øímské, kde stavitelství z kamene
mìlo staletou tradici.

Stavby jsou typické svou
mohutností, tì�kopádností a ne-
patrným èlenìním. Jejich nosným

navzájem kombinuje.

Sloupové øády se øadí od
nejjednodu��ích a nejtì��ích dole

k nejdekorativnìj�ím a nejsubtilnìj�ím smìrem nahoru (toskánský  =
øímskodórský, iónský, korintský a kompozitní). Uplatòuje se sloupová
nebo pilíøová arkáda (sloupy mají hladké døíky), øímsy na úrovni stropù,
støecha se ukonèuje ozdobnými �títy, ku�elková balustráda se objevuje
v zábradlí nebo parapetech.
Fasáda je hladká s malbou
nebo se sgrafitem (pro-
�krabávání svìtlé svrchní
vrstvy omítky do spodní
tmavé zavlhka) nebo je
bosovaná (napodobení
kamene). Nejoblíbenìj�í typy
kleneb jsou køí�ová a valená s lunetami, ale u�ívají se i klenby klá�terní,
zrcadlová, necková a vzácnìji kupole nebo klenba melounová. Pro hrany
kleneb jsou charakteristické ostré høebínky. Stropy jsou døevìné trámové,

na zámcích kazetové a tabu-
lové malované. Zcela
novým prvkem je orna-
mentální, popø. geo-
metrický �tuk. Motiv je
figurální nebo rostlinný.
Staví se zámky (Velké
Losiny, Litomy�l), paláce,

letohrádky, radnice a mìstské domy, (domy na námìstí v Telèi, Táboøe,
Nové Mìsto nad Metují). V Brnì máme tyto renesanèní památky: arkády
Staré radnice, nádvoøí domu
pánù z Kun�tátu a domu pánù
z Lipé, ochoz vì�e na Staré
radnici, Biskupský dvùr,  hel-
ma vì�e kostela sv. Jakuba,
portál Nové radnice.       Pawèa

Pokraèování pøí�tì



prvkem je zeï (120-150 cm), mohutný pilíø ètvercového nebo køí�ového
prùøezu, sloupy s krychlovou, kalichovou nebo ko�ovou hlavicí, rovný
døevìný strop a polokruhová, tzv. valená klenba. Zdilo se zvenèí z kamene,
zevnitø z cihel. Zdivo se omítalo a zdobilo malbami. Okna byla malá
a úzká. Budovaly se hrady, kostely, klá�tery, první kamenné mosty. Kostelní
stavby se podle prostorového uspoøádání dìlí na podélné jedno- a vícelodní
a na centrální - rotundy s kruhovými apsidami. Kostely mívají knì�i�tì
obrácené k východu.

Èistì románských staveb se dochovalo málo - jsou to rotundy (sv.
Martina na Vy�ehradì, sv. Jiøí na Øípu, sv. Ludmily ve Znojmì), kostely
(v Øeznovicích u Ivanèic), mosty (Juditin most), èastìji nacházíme
románské jádro, pozdìji pøestavìné. V Brnì je k vidìní románská krypta
na Petrovì a èást hradeb mìstského opevnìní. Kolem roku 1240, ji�
soubì�nì s do�ívajícím románským slohem, vyrùstají první gotické stavby.

Gotika
(pol. 13. - poè. 16. stol.)

Gotika jako jediný stavební
sloh tvoøí zcela osobité vlastní
prvky a skladebnost na rozdíl
od ostatních slohù, které
vycházejí z antiky, tj. z arc-
hitektury øímské a zèásti øecké.

Ke znakùm gotiky patøí
lomený oblouk, �ebrová
klenba, opìrný systém, kolmost
a �tíhlost tvarù smìøujících
vzhùru. Lomený oblouk
umo�òuje pou�ít stejnì vysoké
klenby nad prostorem o rùzné
�íøi, co� je u pùlkruhového
románského oblouku vylou-

è e n o .
T l a k y
kleneb,
n y n í
slab�ích, proto�e je nesou �ebra, smìøují více �ikmo
dolù ne� do stran a dají se opìrným systémem
podchytit natolik, �e stìny mohou být ménì silné
a stále více se odlehèují zvìt�ujícími se okny,

dìlenými pruty a ve
vrcholu geometrickými
obrazci kru�eb. Kromì
�ebrových kleneb se po
celou gotiku tì�í oblibì
valené klenby.

Staví se buï z kamene
nebo z vysokých, zvenèí
neomítnutých cihel.
Uprostøed ploch kvádrù se

èasto setkáváme s pravidelnì vyhloubenými dùlky, za které se kámen pøi
stavbì zachytil a zvedal na místo osazení.

Gotika je sloh velkolepých katedrál, na jejich� stavbách se podílelo
nìkolik generací (katedrála sv. Víta v Praze dokonèena a� v 19. století).
V Brnì se dochoval kostel Nanebevzetí panny Marie na Mendlovì námìstí,
kostel sv. Jakuba, okna a oltáø na Petrovì, portál a vì� na Staré radnici,
køí�ová chodba Nové radnice,
Zderadùv sloup u Svi-tavy na
Køenové - a samozøejmì hrady
- Veveøí, Køivoklát, Kokoøín,
Buchlov, Bítov.

Renesance � obroda,
znovuzrození antiky (konec 15.
stol. - 1620)

Vycházejíc z antických vzo-
rù, pøejímá renesance pøes
øímskou architekturu v pod-
statì øecký systém svislé
podpory - sloupu a vodorov-
ného bøemene - kladí,
tvoøeného architrávem, vlysem
a øímsu, dále z øímského
stavitelství pilíø, oblouk
a klenbu, a tyto motivy nìkdy


