
B A R O K O

Č E S K É   Z E M Ě



České země v době barokní
Raný barok 
stavební činnost převáţně italských umělců 

Budování jezuitských kolejí ( Klementinum)

Podélné kostely jezuitů ( Sv. Salvátora) podle chrámu II Gesu v Římě 

Stavba Valdštejnského paláce

Vrcholný barok - odklon od klasicistního k dynamickému směru

Jean Baptiste Mathey (kříţovnický kostel sv. Františka, letohrádek Trója)

Kryštof Dientzenhofer  (kostel sv. Markéty v Břevnově, kostel sv. Mikuláše na 

Malé Straně)

Kilian Ignác Diezenhofer (syn, pokračuje ve stavbách svého otce)

Barokní gotika - Jan Blaţej Santini – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

Hoře, klášter v Kladrubech

Pozdní baroko (od r. 1750)

– tereziánská přestavba Praţského hradu – Nicola Pacassi. 

Města opevňována cihelnými hradbami s plasticky zdobenými branami.

Rokoko - další vývoj baroka (palác Kinských), ve Francii má rokoko charakter 

samostatného slohu.



Matyášova brána

Matyášova brána je slavnostní vstupní brána do Praţského hradu

Matyášovou bránou vstoupilo baroko na Praţský hrad. 

V průběhu tereziánských přestaveb 

Praţského hradu byla původně 

volně stojící brána 

zakomponována do nových křídel.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Prague_Castle_Mathias_Gate.jpg


Vlašská  kaple

Vlašská kaple slouţila od roku 1569 pro italské zedníky a obchodníky,

usazené v Praze. 

Centrální kaple postavená v manýristickém stylu (má eliptický půdorys)

byla součástí jezuitské koleje Klementina.

http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01 Cechy/Macek - architektura renesance/slides/75 Praha, sv.Roch, 1603-1612.html


Klementinum
Klementinum bylo Jezuity vystavěno jako kolej v Praze na Starém Městě

Raně barokní komplex obsahoval učebny, sály 

(knihovní sál - jedné z největších Knihoven),matematický sál, hudební sál,

hospodářské budovy, prostory pro ubytování, 

kostely sv. Salvátora, sv. Klimenta, Vlašskou kapli, Zrcadlovou kapli

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolej_(ubytovac%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Knihovn%C3%AD_s%C3%A1l_Klementina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematick%C3%BD_s%C3%A1l_Klementina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudebn%C3%AD_s%C3%A1l_Klementina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Salv%C3%A1tora_(Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto,_K%C5%99i%C5%BEovnick%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Klimenta_(Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vla%C5%A1sk%C3%A1_kaple_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrcadlov%C3%A1_kaple&action=edit&redlink=1




Klementinum
Klementinum je sídlo dnešní Národní knihovny

Astronomická věţ

kostel sv. Salvátora

Carlo Lurago

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


Valdštejnský palác
Valdštejnský palác je objekt v Praze na Malé Straně, 

jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka

v současné době sídlo Senátu Parlamentu České republiky. 

Součást komplexu je Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsk%C3%A1_zahrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsk%C3%A1_j%C3%ADzd%C3%A1rna


VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA

SALA TERRENA

Sala terrena - přízemní sál nebo 

zahradní sál 

situovaný zpravidla u zámku nebo 

paláce otevřenou arkádou 

do zámecké zahrady. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Valdstejnsky_Palace_garden_autumn.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Prague_Senat_Salla_terrena.jpg


Bazilika sv. Jiří – Praţský hrad

Koncem 17. století byl kostel opatřen raně barokním průčelím, 

počátkem 18. století přibyla barokní kaple sv. Jana Nepomuckého.



kostel sv. Františka z Assissi

Barokní chrám na Kříţovnickém náměstí 

s mohutnou zděnou kopulí podle projektu J. B. Matheye

Dynamický barok 

http://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/velikani/mathey-jean-baptiste-tez-matthei-mathieu-matheus-burgundus.html


Chrám sv. Markéty v Břevnově

Chrám sv. Markéty byl vystavěn v letech 1708 – 1715 

podle projektu Kryštofa Dienzenhofera

zbytky románské trojlodní krypty



Chrám Sv. Mikuláše na Malé Straně
Je povaţován za nejkrásnější barokní stavbu Prahy

Byl stavěn v 1. pol.18. století podle projektu Kryštofa Dientzenhofera,

později jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera (navrhl kupoli)

Vrchní část věţe, stavěl po roce 1750 Anselmo Lurago.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko


Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě 
Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě je barokní kopulová stavba z 

let 1732 aţ 1735 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. 



zámek Trója Praha
Zámek byl přestavěn 

podle návrhu francouzského 

architekta Jeana Baptista Matheye 

v duchu klasicizujícího baroka. 

Rozlehlá zahrada 

ve francouzském stylu



Monumentální vstupním schodišti do Trojského zámku

s plastikami znázorňující souboj Titánů s bohy



Zámek Veltrusy 
je významným dílem vrcholného baroka z 1. poloviny 18. století. Jeho autorem je 

významný pražský architekt italského původu Giovanni Battista Alliprandi. 

Zámek (původně letohrádek, později významně rozšířený) tvoří oválné jádro, 

k němuž radiálně přiléhají niţší křídla ve tvaru písmene X. Na severní straně k 

němu přiléhá čestný dvůr, který uzavírají alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř 

ročních období z dílny Matyáše Bernarda Brauna.



Karlova Koruna 
je zámek patřící k nejvýznamnějším barokním stavbám v Česku. Stojí na návrší 

Chlumec (257 m n. m.) v západní části města Chlumec nad Cidlinou.

Při realizaci se sešli nejvýznamnější umělci architekt Jan Blaţej Santini-Aichel a 

stavitel František Maxmilian Kaňka.



Zámek v Hořovicích
byl budovaný od 3. čtvrtiny 17. století do roku 1709 novými pány panství z Vrbna a 

Bruntálu v barokním slohu. Proslulá je Sluneční brána do zámeckého parku se 

sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna z doby kolem roku 1735.



Svatá Hora 
Svatá Hora je nejvýznamnějším mariánským poutním místem u nás.

Jezuité vytvořili jednu z nejcennějších staveb českého raného baroka

Chrám Nanebevzetí Panny Marie 

(1658 -1709) 

Plány pravděpodobně vyhotovil 

význačný architekt Carlo Lurago 



Barokní Olomouc
Bazilika Navštívení Panny Marie je 

poutní barokní kostel v areálu 

premostrátského kláštera 

na Svatém Kopečku u Olomouce

Barokní monumentální sloup 

Nejsvětější Trojice v Olomouci. 

Je představitelem vlny barokních 

morových a mariánských sloupů.

Zapsán na seznamu UNESCO

Všichni umělci a řemeslničtí mistři, kteří na 

sloupu pracovali, byli olomouckými občany.



Kuks

Hospitál s kostelem v Kuksu 

se souborem soch Matyáše Bernarda Brauna 

patří k nejvýznamnějším barokním památkám 

v Česku.



Matyáš Bernard Braun

.

Braun patřil mezi nejvýznamnější sochaře českého baroka. 

Místem jeho největší mimopraţské činnosti byl Šporkův Kuks 

a zde jeho nejproslulejší dílo 

- cyklus plastik "Ctností" a "Neřestí" 

před průčelím hospitalu.

Obžérství

(originál v Lapidáriu)

Pýcha

(kopie)



Jan Blaţej Santini-Aichel 

Jan Blaţej Santini-Aichel (1677 - 1723) - významný český architekt italského 

původu, který se proslavil svým jedinečným stylem barokní gotikou.

Chlumec nad Cidlinou, zámek Karlova Koruna

Kladruby u Stříbra, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sedlec u Kutné Hory, klášterní Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zbraslav, konvent cisterciáckého kláštera

Ţďár nad Sázavou, Poutní Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Kaple sv. Anny v Panenských Břeţanech 

Některé příklady tvorby Santiniho:



Poutní Kostel sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře u Ţďáru nad Sázavou - UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=QinlCRtxzR4   26 min 



příklady tvorby Santiniho

Kladruby u Stříbra 

klášterní kostel

Sedlec u Kutné Hory

klášterní kostel 

Panenské Břeţany

kaple sv. Anny  

Chlumec nad Cidlinou 

zámek Karlova Koruna



Tereziánská přestavba Praţského hradu

Rozhodnutí o přestavbě Praţského hradu iniciovala císařovna Marie Terezie 

a náročným úkolem pověřila v roce 1753 architekta Niccola Pacassiho. 

Základní myšlenkou jeho konceptu bylo velkolepé propojení a scelení 

jednotlivých budov v jiţní části areálu Hradu jednotnou monumentální 

fasádou a vytvoření nového nástupního prostoru od západu. 



Barokní zahrady pod Praţským hradem

Ledeburská zahrada

Kolowratská zahrada

Fürstenberská zahrada



Barokní hradby
V letech 1653–1730 byla Praha přestavěna v barokní pevnost. 

Byly přestavěny zanedbané hradby kolem celé Prahy.

Dochovala se 

Písecká neboli Bruská brána .

Mariánské hradby je pojmenování 

pro část barokního opevnění Prahy 

na levém břehu Vltavy.



Barokní vojenské pevnosti 

Barokní vojenská pevnost Terezín 

byla zaloţena jako pevnost 

na konci 18. století.

Pozdně barokní vojenská pevnost 

v Josefově u Jaroměře 

Bastionová pevnost byla postavena 

císařem Josefem II. v letech 1780 - 1790 

a představuje vrchol pevnostního 

stavitelství své doby. Délka kasemat je 

zhruba 45 km

rozsáhlý systém podzemních 

chodeb (29 km) 

byl v Terezíně vybudován roku 1780



Kasematy jsou chodby v opevnění renesančních, 

barokních a klasicistních pevností.

Bastion je část opevnění 

vystupující mimo samotnou hradbu



Rokoko - Palác Kinských 

Palác Kinských je významná 

rokoková stavba v Praze 

na Staroměstském náměstí.



Zámek  Dobříš

Rokokový zámek v Dobříši 

je rozsáhlá trojkřídlá stavba 

s téměř čtvercovým dvorem 

a zajímavým francouzským

a rozsáhlým anglickým parkem 


