
F U N K C I O N A L I S M U S

forma následuje funkci 
(forma je podřízena funkci)



Od konce dvacátých let minulého století se stal vedoucím architektonickým 
stylem funkcionalismus, nová forma, oproštěná od okázalosti, přezdobenosti a 
zbytečné komplikovanosti. 

Za nejdůležitější pravidla lze označit :
preferování pravého úhlu
asymetrii staveb
plochou střechu 
hladce omítnuté zdi 
pásová okna zajišťující dostatek světla.

Interiéry byly prostorné, vzdušné a oblíbenými materiály byly dřevo, sklo, 
linoleum či koženka. 

Pro funkcionalistickou architekturu jsou typické účelové 
budovy jednoduchých tvarů.



Le Corbusier
Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) 
(1887 Švýcarsko –1965 Francie). 
Je považován za největšího architekta 20. století.

Roku 1927 publikuje proslulých Pět bodů moderní architektury 
(funkcionalismu):

1. Sloupy: stavět domy na sloupech, čímž se uvolní přízemí pro zeleň a volný 

pohyb.

2. Střešní zahrady: technika plochých střech umožňuje budovat na 

střechách zahrady. Nahrazují zeleň, kterou dům místu odebral.

3. Volný půdorys: sloupy nesou síly všech podlaží, což umožňuje volné 

členění prostoru nenosnými příčkami.

4. Pásová okna: systém sloupů nám umožňuje vést dlouhá okna mezi sloupy.

5. Volné průčelí: konzolovitě vyvedené stropy uvolňují průčelí pro naprosto 

volné řešení oken a průčelí.



Le Corbusier 

Nejslavnějším dílem architekta je 
vila Savoye v Poissy u Paříže 
z let 1929 – 1931, ve které důsledně 
uplatnil svých pět bodů. 

Le Corbusierův dům na sídlišti 
Weissenhof ve Stuttgartu 
(1927)



Ludwig Mies van der Rohe 
Ludwig Mies van der Rohe (Maria Ludwig Michael Mies)
(1886 Cáchy –1969 Chicago) byl německý architekt, žijící od roku 1938 v USA.

Autor je považován za jednoho z otců moderní funkcionalistické  
architektury 20. století.

Mezi jeho nejznámější stavby patří Německý pavilon na Mezinárodní výstavě v 
Barceloně z roku 1929 



Vila Tugendhat 
Brno (1930),  UNESCO 

Vila je nejvýznačnější předválečné dílo Miese van der Rohe 
Patří k základním dílům světové moderní architektury – funkcionalismu.

Známý je především prosklený hlavní obytný prostor se zimní zahradou. Dům byl 
ve své době převratný z několika důvodů:
- obyvatelný nepřerušovaný prostor
- okna hlavního obytného prostoru bylo možné zcela spustit do podlahy
(spojit interiér s přírodou v zahradě)

- budovu tvoří ocelový skelet



Adolf Loos 
Adolf Loos (1870 Brno –1933 Kalksburg u Vídně) 
byl klasik moderní architektury

Müllerova vila je luxusní vila v Praze na Ořechovce (1930)

„ Raumplan“ – na sebe navazující prostory v různých úrovních (protiklad Le Corbusiera)

„Ornament je zločin" – tak zní výrok 
Adolfa Loose, významného architekta a bojovníka 
za jednoduchost a funkčnost v architektuře



Církevní stavby

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Vinohrady)

Josip Plečnik (1928 až 1932)

Kostel svatého Václava v Praze-Vršovicích. 

Josef Gočár (1929–1930)

je považován za jednu z nejzdařilejších 

funkcionalistických církevních staveb v Česku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_(Praha)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Svaty_Vaclav_Vrsovice.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Go%C4%8D%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/1929
http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcionalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Veletržní palác, Praha - Holešovice
Veletržní palác byl určen pro konání veletrhů, později byl sídlem podniků zahraničního 
obchodu ( r.1974 vyhořel !) a nyní je výstavním prostorem Národní galerie. Je jednou z 
prvních i největších funkcionalistických staveb Prahy

Palác vznikl podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla
z architektonické soutěže; postaven byl v letech 1925 až 1928

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Praha_Veletr%C5%BEn%C3%AD_pal%C3%A1c_jih.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Praha_Veletr%C5%BEn%C3%AD_pal%C3%A1c_hala2.jpg


Terasy a filmové ateliéry  Barrandov
Max Urban, 1882 - 1959 Praha, byl český architekt a filmař. 
Počátkem třicátých let projektoval na objednávku Miloše Havla výstavbu Filmového studia 
Barrandov a barrandovských teras.



Brněnské výstaviště

nejvýznamnější český výstavní areál

Pavilon A  (1928)

Areál se stal svou velikostí 

a urbanistickým pojetím 

největším a nejmodernějším 

funkcionalistickým výstavištěm

předválečného Československa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Pavilon_A.JPG


Baťův  Zlín

Baťův mrakodrap z roku 1938
od Vladimíra Karfíka ve Zlíně, 
svojí výškou 77,5m byl svého času druhou 
největší budovou v Evropě Kolonie baťovských domků

Technickou vymožeností Bati 

je klimatizovaná kancelář ve výtahu

(osobní kontrola 

všech oddělení výroby)

Konstruktivismus (forma funkcionalismu)
zdůrazňuje, jak stavba vznikla, konstrukční prvky viditelné, nic „neskrývá“. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zlin-21Budova.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Karf%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin-21Budova.JPG

