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Klasicismus
2. pol. 18.st. až 1. pol. 19. st. 

V architektuře se používal už v 17. st. - první fáze klasicismu je 
nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s 
prvky klasicistními.

Klade důraz na symetrii a pravidelnost. 
Stejně jako renesance navazuje na antiku Říma a Řecka
(používán je zejména řád dórský a ionský).

Stavby mají:
rovné linie 
trojúhelníkové štíty 
antické sloupy



Typické jsou francouzské parky 
- symetrický, důmyslný systém cestiček 
- altány, aleje, vodotrysky
- záhony, keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů. 



Příklady klasicismu v Čechách 

Tylovo (dřívější Nosticovo) divadlo v Praze

palác U Hybernů v Praze

vila Kinských v Praze

zámek Kačina

Lednicko – valtický areál (památka UNESCO)

Lázeňské pavilony 

Posádkové kostely v pevnostech Josefov a Terezín 



Tylovo divadlo v Praze
(dnes Stavovské) Dům U Hybernů

Empírová podoba domu pochází z 
počátku 19. století (stavba celnice). 
Přestavba na muzikálové divadlo 
skončila v roce 2006.

Divadlo nechal v roce 1781 postavit 
hrabě Nostic.

Tady měla premiéru Tylova Fidlovačka 
s hudbou Františka Škroupa, v níž poprvé 
zazněla dnešní česká hymna Kde domov můj.



Architekt vybavil stavbu na čelní i zadní straně antikizujícím portikem, 
charakteristickým pro antické římské chrámy. 
Na čelní straně použil architekt dórského řádu, na opačné iónského

Letohrádek (vila) Kinských 

Vila stojí na úpatí Petřínských sadů, založených jako anglický park.



Zámek Kačina
Nejvýstavnější empírový zámek v Čechách nechal postavit v letech 1804–1822 
hrabě Jan Rudolf Chotek. 
Jednopatrová budova se sloupovým průčelím a bočními obloukovými křídly 
je zasazena do rozlehlého přírodně krajinářského aglického parku. 



Zakládání lázeňských měst
Mariánské lázně – založení parkové lázeňské části s lázeňskými 
domy a kolonádou



Františkovy Lázně

Město založeno r.1793, dodnes si zachovalo 
pravidelný raně klasicistní tvar 
s třemi souběžnými ulicemi, 
orientovanými k nejstaršímu 
Františkovu pramenu s klasicistní kopulí.
Lázeňské prostředí dotváří široký pás 
anglických parků, 
který dává městu podobu zahradního města.



Pavilon Františkova pramene 

klasicistní stavba nad nejstarším 
františkolázeňským pramenem 
pochází z roku 1832 

Pavilon Křížového pramene 

klasicistně empírová stavba z roku 1818 
(v roce 1912 nahrazena věrnou kopií )

Lázeňské pavilony

Františkovy Lázně Mariánské Lázně



Kolonáda  v Mariánských  Lázních



Lednicko – valtický areál 
(památka UNESCO)

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km2 v okrese Břeclav. 
V prosinci 1996 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Tato oblast na pomezí Moravy a Dolního Rakouska byla v průběhu 18. a 19. 
století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku se 
zámky Valtice a Lednice.

zámek Valtice
(vrcholné baroko) 

Zámek Lednice
(novogotický)



Lednicko – valtický areál 

Apollonův chrám

Chrám Tři Grácie
klasicistní kryté sloupořadí 
sousoší antických bohyní

stavba 
s osmi dórskými sloupy 



Posádkové kostely 

ve vojenských pevnostech

kostel Nanebevstoupení Páně 
v pevnosti Josefov 
postavený v empírovém slohu

Terezín - kostel na náměstí



FRANCOUZSKÝ KLASICISMUS

Église de la Madeleine

(Máří Magdalény)
neoklasicisní církevní stavba v Paříži

neoklasicistní kostel a muzeum
Panthéon de Paris

V podzemní kryptě jsou uloženi 

významní francouzští umělci,

myslitelé a vědci 

(Dumas, Rousseau, Voltaire, 

Hugo, Curie, Skłodowska)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Novoklasicismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_star%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Curie-Sk%C5%82odowska


Vítězný oblouk v Paříži 

(Arc de Triomphe)
dal postavit Napoleon Bonaparte

na znak své moci a vítězství v bitvách. 
(1806-1836)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://cs.wikipedia.org/wiki/1806
http://cs.wikipedia.org/wiki/1836


VENDOMSKÉ NÁMĚSTÍ, PAŘÍŽ

Vendomské náměstí má tvar osmiúhelníku a je obklopeno paláci. 

Uprostřed se tyčí 44m vysoký Vendomský sloup.

Připomíná vítězství Napoleona u Slavkova 1805 (napodobujíc Trajánův sloup 

v Římě) 

Na sloupu jsou reliéfy s výjevy z tažení.



Buckinghamský palác, Londýn

Taneční sál je největší místností 

Buckinghamského paláce

Buckinghamský palác je oficiální

sídlo britského panovníka.

Palác tvořený třemi křidly ve stylu 

francouzského neoklasicistického stylu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Louis_Haghe_The_New_Ballroom_1856.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie


Braniborská brána, Berlín

Braniborská brána je 26 metrů vysoká stavba z pískovce 

ve stylu raného klasicismu. 
Svým vzhledem silně připomíná propylaje athénské Akropolis.

1788 - 1791

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propylaje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akropolis_(Ath%C3%A9ny)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1788
http://cs.wikipedia.org/wiki/1791


KAPITOL (BÍLÝ DŮM), WASHINGTON

Jedna ze slavných budov, kde zasedají obě komory Kongresu

Stavba v klasicistním slohu založena roku 1793



Petrohrad - Carskoje selo

Jekatěrinský palác

letní sídlo carské rodiny



EMPÍROVÁ OKNA

vavřínové věnce a festony, zvlněné 
povlávající stužky s mašlí

EMPÍR


