
Moderní architektura 20. st.



Přehled moderní architektury 20. století:
Mezinárodní styl – po druhé světové válce

Modernismus poloviny 20. století – vznik v padesátých létech

Postmoderní architektura – od 60. let 20. století

Formy moderní architektury:
Organická architektura

Styl HighTech (styl „vysoké technologie“)



Budova Organizace spojených národů v New 
Yorku byla postavena v roce 1952

Budovy jednoduchých tvarů bez ornamentů (tvar kvádru). 
Užívané materiály: sklo na fasády, ocel na exteriéry a beton na podlahy. 
Tento styl byl nejevidentnější v designu mrakodrapů.

Mezinárodní styl

https://cs.wikipedia.org/wiki/Budova_Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrakodrap
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_styl_(architektura)&action=edit&redlink=1


Modernismus poloviny 20. st. (organický modernismus)
Hledání cesty od jednoduchých tvarů mezinárodního stylu k více různorodým stylům. 
Okolo poloviny století začali architekti navrhovat stavby s organickými formami.

Eero Saarinen finský architekt

Terminál TWA na letišti JFK v New Yorku

Oscar Niemeyer brazilský architekt
zakladatel moderní brazilské architektury
Centrum města Brasília zařazeno na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO.

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernismus_poloviny_stolet%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eero_Saarinen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eero_Saarinen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eero_Saarinen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_JFK
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD


Frank Lloyd Wright
Byl jedním z nejvýznamnějších amerických architektů. 
Rozpracoval organickou architekturu návratem k přírodě – přizpůsoboval stavbu 
danému prostředí. 

Guggenheimovo museum v New Yorku
(1957) 

Dům u vodopádu, Pensylvánie, USA
(1936)

organická architektura
téměř nepoužívá pravé úhly, její hlavní charakteristika je vycházení 
z přírody a navazování na ni. Vyvíjela se od 30. let 20. stol. 
Zakladatel: Frank Lloyd Wright (USA)



Organická  postmoderní  architektura

Jörn Utzon dánský architekt
vyhrál v roce 1957 mezinárodní soutěž 
na novou operní budovu v Sydney v 
Austrálii 

Frank Gehry (kanadský architekt)
Guggenheimovo muzeum 
(Bilbao, Španělsko, r. 1997)



Styl HighTech (styl „vysoké technologie“) 

Výstavní  síň Georges Pompidou v Paříži
Schodiště a potrubí se staly prvkem 
zdobícím vnějšek budovy 

High-tech je moderní architektonický styl bývá považován za mezistupeň moderny a 
postmoderny. Využívá nové technologie a materiály, plochy z kovu nebo skla.

I. M. Pei
americký architekt
čínského původu 

1984 – Pyramida v Louvru, Paříž, Francie
Vstup do muzeí ve stylu HighTech

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektonick%C3%BD_styl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moderna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postmodern%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_v_Louvru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie


Santiago Calatrava španělský architekt

Navrhuje moderní stavby ze železobetonových skořepin

Auditorium na Tenerife (Kanárské ostrovy)

Nejznámější a nejrozsáhlejší Calatravovou
stavbou je Město umění a věd ve 
španělské Valencii,

Postmoderní architektura
architektonický styl následující po období modernismu.

V architektuře se tak označují všechny, často i rozdílné směry, které mají jen jednoho 
společného jmenovatele – odloučení od klasické moderny. 
Vzniká jako reakce na strohou modernu. Dochází k členění ploch holých fasád 
kvádrových staveb. Začíná poč. 60. let. 20. stol.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Auditorium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rsk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto_um%C4%9Bn%C3%AD_a_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valencie


Londýn
Prosklený mrakodrap 
přezdívaný Okurka 

Norman Foster anglický architekt, který navrhuje stavby ve stylu HighTech

Londýnská radnice a Tower Bridge

Kopule budovy Reichstagu v Berlíně a její interier

https://www.archiweb.cz/n/zahranicni/buildings.php?&action=show&id=268


Karel Hubáček český architekt. Jako jeden 
z nejuznávanějších architektů současnosti a jako 
jediný z architektů v České republice získal za svůj 
nejznámější návrh – televizní vysílač a hotel na 
Ještědu nad Libercem – od Mezinárodní unie 
architektů v roce 1969 Perretovu cenu

Architekt Václav Aulický
Futuristická stavba 
vysílače v Praze Žižkově

Česká moderní architektura 20. st.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(hotel_a_vys%C3%ADla%C4%8D)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(hotel_a_vys%C3%ADla%C4%8D)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_svaz_architekt%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_svaz_architekt%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Augusta_Perreta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Augusta_Perreta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Augusta_Perreta
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Aulick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Aulick%C3%BD


Eva Jiřičná
česká architektka tvořící 
stavby ze skla
Oranžerie v zahradě 
Pražského hradu

Jan Kaplický
český architekt moderní architektury, 
žijící od své emigrace v roce 1968 v Anglii 
tvůrce organické architektury ve stylu 
HighTech
Návrh Národní knihovny v Praze

Česká moderní architektura 20. st.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968


Tančící dům (zvaný Ginger and Fred podle tanečního páru Fred Astair a Ginger

Rogersová) v Praze Tančící dům navrhl Frank Gehry spolu s Vladem Milunidem

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fred_Astaire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fred_Astaire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ginger_Rogersov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ginger_Rogersov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ginger_Rogersov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Owen_Gehry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Owen_Gehry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_Miluni%C4%87
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_Miluni%C4%87
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlado_Miluni%C4%87


Socialistický realismus  („sorela“) v architektuře
architektonický styl používaný u reprezentativních staveb v Sovětském svazu a 
jeho satelitech během vlády Stalina a v krátkém období po jeho smrti. 

Tato architektura propagovala ideologii budování socialismu, kdy architekt  musí 
vést politický a ideový zápas v zájmu diktatury proletariátu.

Stalinův pomník
Praha Letná
1962 vyhozen do povětří

Hotel Internacional v Praze 
Sgrafito ve stylu
socialistického realismu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satelitn%C3%AD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proletari%C3%A1t

