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I. Úvod 

Ve své práci jsem se pokusila co nejkomplexněji zpracovat výskyt korintského řádu 

v novodobé pražské architektuře. Není to téma týkající se přímo klasické archeologie, ale 

pojednává o vlivu antických tradic v novověké pražské architektuře. Zdá se mi tak blízké 

vzhledem k tomu, že je součástí prostoru, ve kterém se všichni pohybujeme a které důvěrně 

známe. Tím by mohla být tato práce jistým způsobem zajímavá pro většinu z nás.  

Materiál jsem řadila chronologicky a ve vzniklých sekcích dále podle tvůrců objektů. Nejedná 

se samozřejmě o úplný výčet, ale spíše o pokus prezentovat všechny možné typy budov 

ovlivněných korintským řádem. 

V Řecku byl korintský řád v klasickém období používán převážně v interiéru1, rozmáhat se 

začal až v helénizmu2 a největšího rozkvětu dosáhl v římském císařství. 

Většina níže uvedených staveb je sakrálního původu, ale můžeme najít i obytné domy a např. 

také morové sloupy či veřejné osvětlení. Velkou část výskytu tvoří fenomén tzv. paláce3.  

Ve všech uvedených typech staveb většinou nemůžeme mluvit o výskytu vytříbeného 

korintského řádu v podobě, jejíž popis nám po sobě zanechal Vitruvius (a který uvádím na 

začátku své práce). Jedná se spíše jen o inspiraci tímto řádem. Velké množství hlavic je mírně 

odlišné a později typologicky řazeno v rámci daných slohů pod jiná upřesňující označení. 

Některé z uvedených příkladů by bylo možno uvést dokonce i jako kompozitní hlavice. 

Zmiňuji je zde také, protože významně doplňují daný výčet.  

Co se týká vymezení základních pojmů; prvním novověkým autorem, který úspěšně 

kodifikoval pět řádů jdoucích za sebou s narůstající poměrovou výškou závisející na průměru 

dříku, byl Serlio. Každý řád byl určen pro specifický typ budov a měl odpovídat jejich 

významu. Toskánský řád byl vhodný pro pevnostní stavby, tedy také na výzdobu bran, zámků 
                                                 
1 Např. Chrám Apollóna v Bassai či Athény v Tegey 
2 Prvním byl Lysikratův pomník z 2. pol. 4. století 
3 Ten z hlediska rezidenčních a reprezentačních funkcí představuje osobitý sociálně kulturní prvek a zvláštní 

architektonický typ, který vznikl již v antice. Se slovem palác se v našem prostředí setkáváme poprvé v latinské 

Kosmově kronice Čechů z první čtvrtiny 12.století. Označuje obydlí přemyslovských knížat a biskupa na Hradě. 

V českých písemných pramenech se po celý středověk a ještě na počátku novověku užívalo pojmu palác pouze 

pro označení královského obydlí a časem také pro pojmenování velké síně na královských hradech a 

v aristokratických sídlech vůbec. Teprve s nástupem renesance však pojem palác získal svůj novodobý obsah – 

začal totiž označovat obytné stavení příslušníků privilegované společenské vrstvy, které se vymykalo z běžné 

zástavby posláním, měřítkem, vnitřní dispozicí, uměleckou výpravou vnějšku, sochařskou, malířskou a 

řemeslnou výzdobou i přepychovým zařízením interiérů. A právě období renesance a baroka bylo dobou jeho 

vrcholného rozkvětu.    
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a arzenálů. Dórský přísluší světcům a „statečným vládcům“ , iónský ženským světicím a 

korintský Panně Marii. Nejvíce variací umožňuje poslední, kompozitní řád.   

Pravděpodobně roku 1562 vyšel další velevýznamný spis o řadových kánonech, Regola delli 

cinque ordini d’architettura, které sestavil Jacopo Barozzi, zvaný Il Vignola, člen vitruviánské 

akademie. Poznatky získával z autopsie při přeměřování antických památek více než 

z Vitruvia, pouze u toskánského řádu, který nemohl nikde najít, vycházel z tohoto římského 

autora. Pro svoji srozumitelnost a názornost mělo Vignolovo dílo významný vliv na 

architektonickou tvorbu až do 20. století.  

Dalším teoretikem architektury byl Andrea di Pietro Gondola, zvaný Palladio (1508 – 1580) a 

ten roku 1570 vydal knihu I quattro libri dell’architettura.   

Velmi důležitou skutečností je také fakt, jakými cestami se antické tvarosloví dostávalo do 

české architektury. Jestli jsou uvedená díla inspirována přímo antickými památkami, nebo 

spíše druhotně převzata z pozdějších děl. Tuto skutečnost uvádím všude tam, kde se mi ji 

podařilo ověřit.   

Popisované příklady staveb doprovázím fotkami zařazenými na konci v obrazové příloze. 

První obrázek je příkladem typické korintské hlavice z athénské agory. (obr. 1) 

 

I.1 Vymezení základních pojmů 

Dříve se předpokládalo, že korintská hlavice pochází z Egypta, ale podle jedné z verzí se dnes 

připisuje bronzíři Kallimachovi z Korintu; odtud je právě odvozeno i její jméno. Uvádím zde 

citaci přímo z Vitruvia4, která tuto domněnku dokládá.  

    „1. Korintské sloupy mají všechna rozměrová kritéria své symetrie stejná se sloupy 

iónskými kromě hlavic, jejichž výška je dělá poměrně vznosnějšími a štíhlejšími, protože 

iónské hlavice mají výšku jednu třetinu průměru sloupu, kdežto korintské celý průměr dříku. 

Přidáním ⅔ průměru sloupu se stávají korintské hlavice svou vznosností napohled štíhlejšími. 

     2. Ostatní články, jež se kladou  nad sloupy, usazují se na korintských sloupech buď podle 

dórských rozměrových vztahů, nebo podle obvyklostí iónských, ježto korintský sloh sám 

nevytvořil vlastní řád o korunních římsách ani o ostatní výbavě, takže se při něm buď 

umisťují na korunních římsách z komplexu triglyfů mutuly a na epistylech kapky (guttae) 

podle obyčeje dórského, nebo se na nich podle předpisů iónských rozdělují vlysy zdobené 

zubořezy a římsami.“ (Vitruvius, 4, I, 1-2, překlad A. Otoupalík, 2.vydání, Praha 1979) 

                                                 
4 Římský teoretik architektury žijící v 1.století př.n.l.     
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    „9. Korintská hlavice prý byla původně objevena tímto způsobem: Měšťanská dívka 

z Korintu, již na provdání, onemocněla a zemřela. Její někdejší chůva snesla po pohřbu 

panenky, s nimiž si dívka hrávala, naskládala je do košíku, košík donesla k náhrobku, 

postavila jej na hrob a přikryla taškou ze střechy, aby věci pod širým nebem déle vydržely. 

Košík byl náhodou postaven nad kořenem akantu. Kořen akantu, který byl tímto břemenem 

tísněn, vyhnal zjara ve svém středu lístky a stvoly. Stvoly vyrůstaly podle boků košíku a 

odtlačovány vahou břemene od překrývající tašky musely se svinovat v závitnicové konečky.  

     10. Kallimachos, který pro své ušlechtilé a jemné práce v mramoru byl kdysi Athéňany 

nazýván katatéxitechnos, šel tehdy okolo tohoto náhrobku, všiml si košíku a něžného listí, 

pučícího kolem něj, a unesen povahou i originalitou formy, vytvořil podle tohoto obrazu 

v Korintu sloupy, určil jejich rozměrová kritéria a vytyčil podle něho zákony pro své práce ve 

slohu korintském.  

     11. Ideální rozměry jeho hlavice se zjistí, když její výška i s abakem se určí na tolik, kolik 

je činí spodní průměr sloupu. Šířka abaku se stanoví tak, aby rozměry úhlopříček z rohu do 

rohu měřily dvakrát tolik než výška hlavice; tak totiž budou mít čelné strany ve všech 

směrech správnou šířku. Čelné strany abaku se mají prohýbat dovnitř od okrajů rohů o 1/9 

čelné šířky. Spodek hlavice nechť má takový průměr jako horní konec sloupu bez náběhu 

(apothesis) a bez astragalu. Výška abaku má činit 1/7 výšky celé hlavice. 

     12. Po odečtení výšky abaku se zbytek hlavice rozděl na 3 díly, z nichž jeden se určí pro 

dolejší list, druhý list má zabírat prostřední díl výšky. Tutéž výšku mají mít stonky, z nichž 

vyrážejí listy, vystupující tak, aby podpíraly voluty, jež vyrážejí ze stonků a vybíhají až 

k samým rohům abaku. Pod středem ohybu na abaku se vytesají menší úponky (belices), 

umístěné pod květy. Květy se vytvoří na všech čtyřech stranách abaku ve velikosti shodné 

s výškou abaku. Při dodržení těchto rozměrových kritérií se tak dosáhne u korintských hlavic 

exaktnosti.“ (Vitruvius, 4, I, 9-12) 

 

 

Pro úplnost uvádím ještě popis akantu: 

• AKANT: bodlákovitá rostlina Acantus spinosus (paznehtník), jejíž hrotité a 

dekorativně členěné listy se staly motivem užívaným v ornamentice všech slohů; antikou 

počínaje 
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II. Rozdělení výskytu korintského řádu v Praze podle časových 

úseků 

 

II.1. Renesance  

Renesance vzniká v 15.století v Itálii (první stavba čistě renesančních forem, florentský 

nalezinec, je stavěna 1420) a proniká postupně v průběhu 16.století přes Alpy do celé Evropy. 

Do českých zemí přichází ještě za rozkvětu pozdní gotiky roku 1493 a asi do roku 1538 ji lze 

označovat za ranou. Po ní (přibližně do roku 1580) nastupuje renesance vrcholná. Zbytek 

století a počátek následujícího (až do roku 1620) vyplňuje pozdní renesance, kterou 

prostupuje manýrismus.   

Jsou budovány stavby, ve kterých se měřítkem stává člověk, pro něhož jsou vytvořeny. Mění 

se tedy podstatně charakter monumentální architektury, která se vyznačuje prostou hmotou i 

tvarem a klidem architektonického rytmu.  

 

Renesance se u nás uplatňuje především v architektuře světských staveb – zámků, paláců, 

radnic a obytných domů. V církevních stavbách se objevuje spíše v detailech. Bývají to 

například portály, věže, okna v původně gotických kostelech, oltáře či náhrobky. 

Všeobecně můžeme říct, že základními jednotkami, jichž renesance využívá, jsou sloupy, 

pilíře, architrávy, archivolty a klenby. Sloupové řády, které využívá, řadí zpravidla podle tzv. 

klasické sloupové nadřazenosti, tj. od nejjednodušších a nejhmotnějších dole 

k nejdekorativnějším a nejsubtilnějším směrem nahoru, a to zejména v arkádách, při čemž do 

přízemí se někdy místo sloupu staví hranolový pilíř5.  

  

II.1.A Pronikání renesance do Prahy 

V důsledku požáru Malé strany se renesance prosadila více na levém břehu Vltavy než na 

pravém. Jejími přímými zprostředkovateli byli vlašští stavitelé, zedníci, kameníci a štukatéři, 

kteří přicházeli z Itálie do Prahy, aby se zde natrvalo usadili. Nové prostředí silně 

poznamenané gotikou si je začalo podmaňovat. Vlaši u nás postupně naturalizovali a přejímali 

                                                 
5 Podle této nadřazenosti následují jednotlivé řády zdola nahoru v tomto pořadí: toskánský, zvaný někdy 

římskodórský (bochníkovitá hlavice a obloukový prstenec), iónský s volutovou hlavicí, korintský s bohatou 

akantovou hlavicí a konečně kompozitní, jehož hlavice vzniká kombinací obou předchozích řádů (akantové listy 

a voluty dohromady).  
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zdejší způsob života i stavební zvyklosti. Naproti tomu se místní zedníci a kameníci učili u 

vlašských mistrů. Tak se stalo, že i v případech nově budovaných paláců, inspirovaných 

příkladem italského bydlení, docházelo ke kompromisním řešením. Vznikla svébytná česká 

renesance, uplatňující se v prostorách měst typickými vysokými zděnými volutovými a  

obloučkovými štíty, bohatě plasticky členěnými římsami a pilastry.  

 

Huť Benedikta Rieda 

Benedikt Ried (kol.roku 1450 – 1534) 

O životě tohoto významného architekta Pražského hradu víme jen velmi málo. Pocházel 

pravděpodobně z Horního Rakouska a byl vedoucím stavitelem Vladislava Jagellonského, 

Ludvíka a Ferninada I. na Pražském hradě. Od svého nástupu před rokem 1489 až do druhého 

desetiletí 16.století byl plně zaměstnán přestavbou Pražského hradu. 

Dále pracoval ještě na mnoha místech v Čechách. 

Zdroj inspirace: zřejmě domovské Rakousko a Itálie    

Riedovy žáky je možné sledovat podle slohu, archivních pramenů a kamenických značek. Ale 

tvorba některých naopak dokazuje, že se jejich pojetí od mistrova dost liší.   

• Starý královský palác (obr. 2)  

          Místo: Praha 1 - Pražský hrad, III. nádvoří 

Fasády Vladislavského sálu 

Okna 

Jak již bylo uvedeno výše, významným znakem renesance jsou okna, která bývají často 

sdružená s rovným nadpražím, tj. dvě okna ve společném ostění, se společnou nadokenní 

římsou, někdy s ostěními i nadpražími profilovanými. Vyskytují se i kanelovaná ostění, nebo 

sdružená okna s polokruhovými záklenky.  

Architektura Starého královského paláce slučuje v období kolem roku 1500 dosti protichůdné 

tendence. Severní fasáda, členěná opěrnými pilíři s bohatým ,,gotickým“ programem lichých 

kružeb, fiál, kytek a chrličů, je otevřena velkými sdruženými okny, jejichž pravoúhlá forma 

již patří jednoznačně renesanci. Okna jsou orámována kanelovanými pilastry nesoucími kladí 

s hladkým vlysem; protože pilastry s patkami plasticky předstupují před rovinu fasády, 

rozhodl se architekt přidat ještě ,,oporu“ z volutových konzol v zóně pod okny. Jejich listový 

dekor opakuje motiv z jedné z hlavic, které se vyznačují velmi nestandardním, neklasickým 

rysem – jde sice o typ korintského řádu, ale každá hlavice má poněkud jiné výzdobné motivy.  
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Obdobně, jen poněkud plastičtěji cítěná okna vedou ze sálu jižním směrem – místo pilastrů 

byly použity polosloupy, také zde s jemnou kanelurou s píšťalami ve spodní polovině dříku a 

se stejným typem hlavic.  

Korintský řád: okna gotického Vladislavského sálu s korintskými hlavicemi čerpají inspiraci 

z vévodského paláce v Urbinu v severní Itálii 

  

Všeobecná charakteristika portálů 

První projevy renesance na Pražském hradě souvisejí s reprezentačním řešením vstupů do  

objektů i nových dveřních průchodů uvnitř. Jde o skupinu portálů spojovaných s dílem huti 

Benedikta Rieda a datovaných různými badateli v rozmezí první čtvrtiny 16. století.  

Portál Novoměstské radnice (obr. 3), který s nimi souvisí, vznikl zřejmě roku 1526, tedy ve 

stejném roce jako další volný člen stejné skupiny - portál radnice v Nymburce. Za nejstarší 

příklad je považován vstupní portál do Starého královského paláce přes tzv. Jezdecké 

schodiště (obr. 4), tedy od východu z prostoru Jiřského náměstí. Portály mají řadu společných 

rysů; jejich základní typ tvoří edikula, tedy útvar sloupů a kladí, které rámují vlastní vstup. 

Ten je v případě portálu k Jezdeckým schodům řešen s půlkruhovým záklenkem s 

profilovanou archivoltou. Základní novum tak představuje edikulové řešení, které patří takřka 

k symbolům antické architektury; latinské slovo "ad aedis" totiž znamená pokojík, malý 

chrámek umístěný na stěně a obsahující například sochu předka. Renesance hledala určité 

archetypy, které by vyjadřovaly ideje obnovené antiky, a edikula k nim patřila - mimo jiné i 

proto, že velmi výrazně naznačovala rozchod se středověkem. Nástup nového slohového 

cítění se zcela novým aparátem tvarů je již na samotných počátcích velmi rozhodný a 

důrazný. Přesto však například v kanelování sloupů můžeme cítit jistou kontinuitu s 

vertikalizujícími tendencemi středověku a příbuznost s profilacemi gotických přípor. Možnost 

kanelování podpor, které bývá někdy vykládáno jako optický pozůstatek tesařského 

opracování dřeva, formuloval Vitruvius ve svém traktátu Deset knih o architektuře (III, V, 

14). Pro jónský (a korintský) sloup antický autor doporučuje celkem 24 kanelur, mezi kterými 

má zůstat úzké pole. Naopak dórské sloupy mají mít pouze 20 kanelur a jejich hrany se mají 

stýkat.  

Všechny portály riedovské skupiny se vyznačují značně nižším počtem kanelur, ačkoliv jejich 

řádové zařazení by vzhledem k listovým hlavicím bylo nejblíže korintskému řádu. Je to dáno 

značnými odstupy mezi kanelurami. Na druhé straně se všechny tyto portály shodují v detailu 

naznačujícím poměrně velkou znalost nového tvarosloví - ve spodní části kanelur jsou totiž 
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umístěny tzv. píšťaly, trubice, jejichž výška má podle požadavků architektonické teorie 

odpovídat jedné třetině celkové výšky kanelury. 

Portál Jezdeckých schodů byl v minulosti značně poškozen a při jeho restaurování vyměněna 

velká část dílů (zejména levý sloup z pohledu příchozího), což negativně ovlivnilo jeho 

vypovídací schopnost. K posouzení estetických záměrů architekta a kameníka je tedy třeba 

porovnávat vzhled tohoto portálu s dalšími portály v tzv. Ludvíkově křídle, které představují 

"variace na shodné téma".  

Na samotném začátku renesančního období jsme postaveni před otázku, jak vlastně tehdejší 

architekti vnímali problém stylové změny. V rovině čistě formální je samozřejmě možné 

pracovat s hypotézou, že první přijetí renesančních tvarů byla méně "dokonalá" a postupně se 

zrak architektů "zaostřoval". Tomu ovšem odporuje suverenita, s jakou byl nastolen "nový" 

architektonický motiv - edikula, a citlivost, s níž byl "uhněten" útvar sloupu s podstavcem, 

patkou, hlavicí a kanelovaným dříkem. 

• Kostel sv. Jiří na Pražském hradě (obr. 5)  

          Místo: Praha 1 – Pražský hrad, Jiřská ulice 

Jediný dochovaný románský kostel bazilikálního typu v Praze byl založen kolem roku 920 

knížetem Vratislavem. Jeho dnešní podoba ovšem pochází až z konce 12.století (po požáru 

roku 1142). K románské bazilice, dlouhé 45m a vysoké 14m, doplněné dvěma věžemi, bylo 

kolem roku 1670 přistavěno barokní průčelí a o půlstoletí později (v letech 1718 – 1722) ještě 

kaple sv. Jana Nepomuckého.  

Portál, vedoucí do kostela zhruba v polovině jeho boční strany při Jiřské uličce, patří ke 

skupině portálů připisovaných huti Benedikta Rieda; podle pokročilého tvarosloví se klade 

spíše až do doby kolem roku 1520, k pozdějším příkladům této skupiny. Vyspělost a tvarová 

elegance vynikne právě při srovnání s ostatními – také zde jde o sloupovou edikulu rámující 

vlastní vchod, který je vyznačen půlkruhovou archivoltou, také zde mají kanelované sloupy 

specifické listové hlavice s malými volutami. Archivolta je ovšem v porovnání s edikulou o 

něco menší, zapuštěná do nálevkovitého ostění vchodu, a vlastní půlkruhový oblouk není 

volný, ale tvořený tympanonem s výjevem rytíře bojujícího s drakem. V části pod edikulou se 

na sešikmené ploše objevuje kazetování s rozetami. Mohutný trojúhelný štít nad portálem je 

podle některých až z 19.století. 

Korintský řád: typicky renesančně stylizované korintské sloupy 
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• Dům U kamenného beránka (obr. 6) 

          Místo: Praha 1 – Staré město, Staroměstské náměstí 17, č.p. 551/I 

Dům, který je gotickou novostavbou na typickém, velmi úzkém a hlubokém půdorysu 

s chodbou při západní straně dispozice, byl v době kolem roku 1531 doplněn portálem, který 

lze řadit k vynikajícím pracím dvorské huti Benedikta Rieda.  

Další úpravy fasády jsou pak z mladších renesančních fází, včetně štítu s rozeklaným 

frontonem.    

Zdroj inspirace: Utváření portálu je do značné míry shodné s díly z Riedova okruhu, které 

jsem zmiňovala na Pražském hradě – tj. půlkruhový vchod rámovaný pilířovou edikulou a 

značně vyloženým kladím.  

Korintský řád: Zcela ojedinělá je ovšem forma jakoby soudkových pilířů se silnou entazí a 

žebrovitými hranami, jež se protínají ve tvaru písmene X. Podoba korintských hlavic opět 

upomíná na  hradní protějšky.  

• Chrám sv. Víta – castrum doloris Rudolfa II. (obr. 7) 

          Místo: Praha 1 – Pražský hrad 

Architekturu ve formě baldachýnu, která vznikla v chrámu sv. Víta po smrti císaře Rudolfa 

v roce 1612, by bylo možné podle německého slova ,,Trauergerüst,, označit jako ,,smuteční 

lešení,,. Byla to monumentální, náročně řešená stavba italizujícího, antikizujícího slohového 

výrazu.  

Mědiryt je autorsky označen textem ,,Johanes Maria Philippus de Desindo Archit. Inven.,,. To 

dokládá, že návrh pochází od císařova dvorního architekta G.M.Filippiho. je to důležité 

zejména z toho důvodu, že práce, které Filippi na Hradě prováděl, nejsou podchyceny 

žádnými písemnými prameny a o jeho stylu se můžeme jen dohadovat.        

Zdroj inspirace: V nedávné minulosti bylo poukázáno na některé analogie dokládající 

stylový charakter a umělecký význam této ,,efemérní,, architektury. Jednou z nich je skutečně 

velmi blízký objekt castrum doloris Ferdinanda I. Toskánského, které navrhl L.Cogoli. 

S pražským má identický zejména půdorys, pouze s více přisazenými sloupy. 

Korintský řád: korintské hlavice řeckého typu 
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II.2. Baroko  

 

Označení barok nebo baroko je používáno pro sloh vznikající v 16.století v Itálii a ovládající 

v 17. a v podstatné části 18.století evropské umění.  

Nový barokní sloh si začíná podmaňovat Prahu počátkem 17.století, a to nejdříve 

v architektonickém detailu štítu a portálu. Již na konci Rudolfovy vlády a za jeho nástupce 

císaře Matyáše (1612 – 1619) proniká na území Prahy římské předbarokní umění, označované 

u nás někdy jako manýrismus. V době předbělohorské předznamenávají některé stavby nástup 

baroka, které v Praze později nadlouho a pevně zakořenilo. Získalo také velmi zvláštní 

postavení, neboť se jedná o nejpočetnější, nejsouvislejší a možno říci i nejlépe dochovanou 

vrstvu památkového fondu u nás. Architektonický vývoj zanechal na našem území v průběhu 

dvou století nespočetné množství kostelů, zámků, paláců, domů, užitkových staveb a 

drobných objektů kapliček a božích muk. 

Baroko navazovalo ve své tvorbě na předcházející renesanci a zvláště v raném období 

pokračuje klasicizujícím směrem. 

Paralelně s ním však nastupuje směr druhý, dynamický, uvolňující přísné formy do tvarů 

osvobozených od daných pravidel hlásaných autory architektonických učebnic a vzorů 

převzatých z antické architektury. Je přirozenou reakcí na ukázněnost renesance.  

Teprve později se klasicizující styl v architektuře uplatňuje opět častěji (vlivem Francie). Je to 

v podstatě předzvěst přicházejícího klasicismu.  

Přihlédneme-li současně k době, tzn. k nástupu naléhavé protireformace a rekatolizace 

v Čechách, což znamená dosud největší množství stavebních příležitostí hlavně v církevní 

architektuře (mnoho gotických kostelů bylo za husitských válek zničeno nebo značně 

poškozeno), pak nastávají ty nejlepší podmínky pro rozvoj architektury. 

Jakkoli baroko oslňovalo nádherou církevních staveb a bylo prostředkem k přesvědčování 

prostého lidu o slávě a moci církve, velmi brzo se sžilo s českým prostředím, které mu vtisklo 

svůj charakteristický řád. Tento sloh totiž přetváří architekturu a její články v prostředek, 

který co nejvěrněji vyjadřuje autorův záměr. K architektonickým prvkům nepřistupuje jako 

k hotovému stavebnímu tvaru, ale jako k tvárné hmotě schopné dalšího zpracování a  

modelování na cestě za konečným tvarem. 

Z vytvoření prostoru se tedy stává komplexní umělecká záležitost. Časté konkávní zakřivení 

stěn vyplývá z půdorysného tvaru prostoru, vzniklého protínajícími se křivkami, elipsami či 

ovály. Ve vrcholném dynamickém baroku můžeme hovořit o okouzlení z prostoru. 
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Ke zvýšení dojmu ze vzniklé stavby je užíváno nejen barvy ale i zlata. Sochy a 

architektonické články jsou zlaceny. Pracuje se také s barevnými umělými mramory, tak 

dokonale provedenými, že jejich umělost prozrazuje jen plocha bez spár a na dotyk teplejší, 

než jsou kameny přírodní. Mnoho architektonických prvků, např. pilastrů, říms, ale i výklenků 

či celých oltářů je malováno s dokonalým plastickým dojmem.  

 

Vývoj baroka můžeme u nás rozdělit do tří období: 

II.2.A Rané baroko (asi 1600 – 1690)  

Má ještě klasicizující charakter. Je importované, ještě v jednoduché prostorové koncepci i ve 

vnějším výrazu. Objevují se vysoké pilastrové nebo polosloupové řády. 

Architektura třicetileté války 

• Valdštejnský palác (obr. 8) 

          Místo: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské náměstí 4, č.p. 17/III  

Mezi pražské pobělohorské stavby náleží paláce válečných zbohatlíků; Valdštejna a Michny 

z Vacínova. První a největší ze všech barokních paláců je Valdštejnovo sídlo, vybudované 

tehdy na Menším Městě pražském bez ohledu na staleté osídlení, vedoucí komunikaci, 

opevnění i hradby, či původní majitele dvaceti šesti domů, šesti zahrad a konečně také dvou 

cihelen, a rovněž zbořené, Písecké brány. Valdštejn radikálně zasáhl do plánu města a naráz 

přetvořil původně zcela měšťanskou čtvrť, na jejíž ploše nechal vystavět svůj palác. Výstavba 

byla zahájena roku 1623 za účasti italských architektů. Jako hlavní projektant bývá 

v literatuře často uváděn Andrea Spezza, kterého v roce 1628 vystřídal Niccolo Sebregondi. 

Další stavitel, Gioanni Pieroni, byl především ideovým vůdcem, konzultantem a stavebním 

dohledem. Hlavní, šedesát metrů dlouhé průčelí Valdštejnského paláce, zaujímá celou jednu 

stranu Valdštejnského náměstí a je rytmizováno nejen monotónní řadou oken ve třech 

horizontálních pásech (přízemí a dvou pater), ale i střešními vikýři. Dispozici i členění průčelí 

do jisté míry ovlivnil Trčkův palác, včleněný do novostavby. Za fasádou zůstal skryt dvě 

patra prostupující ústřední Trůnní sál, jehož výzdoba je od štukatéra a malíře Baccio Bianco. 

Velká nástropní malba v bohatém plastickém štukovém orámování oslavuje Valdštejnovo 

válečné umění i vítězství. 

Zdroj inspirace: Architektonické řešení spojuje prvky italské pozdní renesance a severského 

manýrismu, který dokumentují zejména bohatě zdobené portály a vikýře. 
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Korintský řád: výzdoba stěn Trůnního sálu vysokými pilastry zakončenými velmi 

stylizovanou hlavicí s volutami a lvími maskarony. Nejde však o skutečný kolosální řád, 

neboť hlavice dosahují pouze něco málo výše nad parapety oken druhého patra.             

 

Giovanni Battista Orsi (umírá asi 1640) 

Architekt a stavitel vlašského původu pracující ve Vídni a v Praze.   

Zdroj inspirace: architektura Vídně, ve které také bydlel 

• Loreta, Svatá chýše (obr. 9) 

Místo: Praha 1 – Hradčany, Loretánské náměstí č.p. 100/IV 

Vedle několika významných palácových staveb vznikla v Praze během třicetileté války ještě 

jedna drobná stavba inspirovaná italskou předlohou. Pražská Loreta byla vybudována na 

Hradčanech a patří k nejproslulejším poutním místům v Čechách a na Moravě. Její základní 

kámen byl položen 3.června 1626 a  tzv. Svatá chýše (jak se jí také říká) byla za rok, tj. roku 

1627 dokončena pod vedením Giovanni Battista Orsiho.  

Všechny stěny jsou pokryty štukovými reliéfy ze života P. Marie a Ježíše Krista, ale je tu i 

řada postav ze Starého zákona a dokonce i zázračné přenesení domku z Nazaretu do Itálie. 

Štukovou výzdobu vytvořili až roku 1664 italští mistři Joachim Agosto, Giovanni Bartolomeo 

Cometa a Giovanni B. Kolombo (do té doby byla kaple zřejmě zdobena jen chiaroscurovými 

malbami).    

Zdroj inspirace: Vzorem a předobrazem pražské stavby se stala Loreta v Mikulově. G.B. 

Orsi ale nepochybně znal takovou stavbu také z Vídně, odkud do Prahy přijel. Nelze však 

dokonce ani vyloučit, že poznal přímo originál v italském Loretu. 

Korintský řád: korintské sloupy řeckého typu 

  

• Chrám Panny Marie Sněžné (obr. 10) 

 Místo:  Jungmanovo náměstí 

Samotný chrám sice není odrazem korintského řádu, ale jeho historie je tak zajímavá, že ji zde 

ve zkratce uvádím – byl založen Karlem IV. roku 1347 jako chrám korunovační a měl být 

největší sakrální stavbou v Praze. Do konce 14.století bylo však postaveno pouze kněžiště 

zamýšlené stavby, jejíž celková délka měla činit asi 110m; husitské války pak stavbu 

přerušily a k jejímu dokončení nikdy nedošlo. Přesto má tento vznosný chrám jedno 

prvenství: jeho klenba svou výškou 34m převyšuje i výšku katedrály sv. Víta, přičemž 

původní klenba, jež padla za oběť válečným bojům, byla ještě o šest metrů vyšší. Pro výskyt 
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korintského řádu v Praze je zajímavý ohromný oltář z let 1649 – 1651, který dominuje 

chrámu jako vůbec největší oltářní stavba českého baroka. Plastická výzdoba je z dílny 

sochaře a řezbáře Arnošta J. Heidelberga. Obraz na oltáři ilustruje legendu, jež dala kostelu 

jméno: V polovině 4.století se bohatí římští manželé rozhodli postavit chrám k poctě Panny 

Marie. Matka Boží se jim a papeži zjevila ve snu a slíbila, že sama vyznačí místo budoucí 

svatyně. Učinila tak způsobem v Římě velmi neobvyklým a to sněhem, který napadal na 

vybrané místo.  

Korintský řád: korintské sloupy klasického řeckého typu 

 

František Maxmilián Kaňka (19.8.1674 – 14.7.1766) 

Ve své době velmi žádaný stavitel. O jeho renomé svědčí i to, že byl roku 1723 jmenován 

Karlem VI. císařským architektem a také jeho funkce jako uměleckého poradce.  

Zdroj inspirace: Na svých cestách jako učeň navštívil Vídeň a dokonce i Itálii.  

• Oettingenský palác (Lobkowický) (obr. 11) 

Místo: Praha 1, Josefská 6, Letenská 23, Malá Strana, č.p.34-III 

Paláci, zvanému rovněž Lobkowický, předcházel středověký dům, několikrát renesančně 

upravovaný a současnou podobu získal v době, kdy jej vlastnili právě Lobkowicové.(1548 - 

1806). Ti iniciovali ve 30. letech 17. století raně barokní přestavbu a ve 20. letech 18. století 

přestavbu vrcholně barokní podle projektu F. M. Kaňky, čímž získal v podstatě současnou 

podobu. V roce 1841 jej koupil kníže Friedrich Oettingen - Wallerstein, který, spolu se svými 

potomky, inicioval jisté změny v 70.a 80. letech 19. století, ovšem bez většího vlivu na 

vzhled. 

F.M.Kaňka opatřil palác působivým hlavním průčelím o sedmi okenních osách, jehož 

dvouosý rizalit ustupuje asymetricky k severu. Fasádu rytmizují průběžné pilastry. V ose 

rizalitu, završeného trojúhelníkovým štítem, se otevírá portál orámovaný pilastry s konzolami. 

Korintský řád: hlavice s výraznějšími volutami na vnější fasádě paláce 

• Pachtovský palác (Mincovna) (obr. 12) 

Místo: Praha 1, Celetná 26, Ovocný trh 14, Staré Město č.p. 587-I 

Na rohu Rybné ulice je jeden ze tří pražských paláců Pachtů z Rájova. Byl vystavěn kolem r. 

1689 na místě čtyř gotických domů jako palác Seebergovský a v 50. letech 18. st. byl 

přestavěn pro rod Pachtů podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Bohatou štukovou 

dekoraci uliční fasády navrhl patrně Anselmo Lurago nebo Jan Josef Wirch. 
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Korintský řád: pilastry jsou završeny korintizujícími hlavicemi, nad nimi je velmi 

stylizovaný zubořez 

 

Carlo Lurago (1615 - 1684) 

Po valdštejnských architektech byl opět skutečně významnou osobností naší architektury, i 

když se původně s největší pravděpodobností vyučil jako štukatér. Lurago, pocházející 

z Pellia Superiore ve Val d’Intelvi (oblast Como) v severní Itálii, měl velmi široký pracovní 

záběr. V podstatě každý významný řád i stavebník se na něho obracel, aby vypracoval 

architektonické návrhy pro zamýšlené stavby. V 50.a počátkem 60.let 17.století tak byl 

nepochybně nejzaměstnanějším a nejproslavenějším umělcem v Čechách.  

Zdroje inspirace: zejména stavby v domovské Itálii 

Luragova sakrální tvorba: 

• Kostel sv. Salvátora v Klementinu – katolický (obr. 13) 

Místo: Praha 1, Staré město, Křížovnické náměstí     

Vznikl na místě bývalého dominikánského chrámu sv. Klimenta asi po roce 1578, roku 1600 

dochází k rozšíření. Raně barokní fasáda vytvořená zásluhou Carla Luraga po roce 1659 – 

právě v tomto byla 2.dubna podepsána smlouva na výstavbu. Samotné kamenické práce měl 

provést Giovanni Battista Spinetti.  

Zdroj inspirace: Není vyloučené, že portikus vznikl podle staršího návrhu Giovanniho 

Pieroniho, převzatého z neuskutečněného řešení průčelí florentského chrámu Santa Maria del 

Fiore. Pieroni mohl znát dosud zachované modely z chrámového muzea, zvláště pak jeden 

pocházející od Lodovika Cardi da Cigoli. 

Korintský řád: průčelí kostela s arkádovou předsíní evokuje motiv triumfálního oblouku, 

hlavice jsou stylizované, spíše římského typu   

• Jezuitský kostel sv. Ignáce (obr. 14) 

Místo: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 

Založení koleje a noviciátu tovaryšstva Ježíšova inicioval již roku 1628 císař Ferdinand II. Po 

vykoupení pozemků bylo k vlastní stavbě koleje s kaplí sv. Františka Xaverského přistoupeno 

roku 1656. Od roku 1665 jezuité souběžně pokračovali v budování nového chrámu. Jeho 

projektantem a stavitelem se stejně jako v případě koleje stal Carlo Lurago. Interiér dokončil 

stavitel Martin Reiner, který po vysvěcení kostela roku 1678 pokračoval ve stavbě koleje. 

Nová zvonice podle projektu Pavla Ignáce Bayera byla dokončena roku 1687, Bayer je též 

autorem sloupového portiku a úprav západního průčelí dokončených roku 1699. Do roku 
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1702 pokračovala výstavba příčného křídla refektáře, v roce 1715 byla dokončena sakristie 

s oratoriem a teprve roku 1759 uzavřena monumentální průčelní fronta do Karlova náměstí o 

41 okenních osách.  

Jednolodní kostel s bočními kaplemi a zúženým pravoúhlým presbytářem představuje 

typickou jezuitskou dispozici zaklenutou valenými klenbami s pasy a výsečemi. Na bohaté 

vnitřní výzdobě kostela se podíleli přední pražští umělci.   

Korintský řád: uvnitř kostela najdeme korintské hlavice, zejména na hlavním oltáři jsou 

slohově vytříbené 

• Kostel Panny Marie pod řetězem (obr. 15) 

Místo: Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská 

Kostel patřící velkopřerovství maltézských rytířů vznikal jako gotická novostavba vedle starší 

baziliky někdy v 1.polovině 14.století. Výraznější přestavby jsou zaznamenány po požáru, 

nejdříve v roce 1610, ale ta se dotýká jen obytné budovy. Ve 3. čtvrtině 17.století dochází 

k opravám a také ke stavebnímu sjednocení celé budovy velkopřerovství. Práce prováděl 

právě – jak vyplývá z účtu převora Bernarda de Witte – stavitel Karel (Carlo Lurago), zedník 

Steiniger a kameník Giovanni Battista Spinetti. Vnitřní štuková výzdoba je výrazně raně 

barokní, s použitím korintských hlavic, ale klenby kostela jsou patrně ještě původu 

renesančního.    

Korintský řád: vnitřní výzdoba kostela stylizovanými korintskými hlavicemi 

Výstavba řeholních domů: 

Současně s budováním kostelů se Lurago podílel velkou měrou i na výstavbě nových 

řeholních domů, která se v Praze razantně rozeběhla po ukončení třicetileté války. Jestliže lze 

v sakrálních stavbách sledovat u Luraga výrazný rozdíl mezi počátečními a posledními díly, 

pak u řeholních domů takové rozdíly neexistovaly. Konventy totiž byly stavby většinou velmi 

prosté, s výrazně omezeným rejstříkem architektonických detailů.  

• Klementinum – areál jezuitské koleje (obr. 16) 

Místo: Praha 1 – Staré Město, Křižovnická 2, č.p. 190/I    

Luragovo Klementinum, pokud byl skutečně jeho architektem a ne jen provádějícím 

stavitelem, patří opět ke stavbám, které na dlouhá léta určily vývoj, a to nejenom v oblasti 

monastické architektury. Pro jezuitské koleje bylo schéma závazné až do počátku 18.století, 

ale obdobné členění se nakonec objevuje i u domů jiných řádů, v Praze třeba průčelí kláštera 

pavlánu na Staroměstském náměstí. 
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Klementinum je vlastně nejvýraznějším představitelem stylu, který proti předešlému 

slohovému proudu ruší horizontální vrstvení a nahrazuje je vertikálními liniemi, které jsou 

podle aditivního principu řazeny vedle sebe, bez toho, že by docházelo k závažnější změně 

podoby jednotlivých os, nebo k soustředění stavby k axiále. Objekt pak působí dojmem, že je 

kdykoli možné jej rozšířit (či zkrátit) o několik okenních os, aniž by se podstatně změnil 

vzhled a charakter.  

Klementinská kolej byla založena na místě středověkého dominikánského kláštera v roce 

1555 a zahrnuje vedle dvou kostelů a tří kaplí soubor obytných a provozních budov.  

Korintský řád: Je první úspěšně dostavěnou stavbou, na které byl uplatněn vysoký pilastrový 

řád zakončený různě stylizovanými korintskými hlavicemi. Monumentální fasáda otočená do 

Křižovnické ulice patří k nejvýznamnějším příkladům české barokní architektury ( pod 

vedením stavitele Carla Luraga za účasti štukatéra G.B.Cometty) a svého času byla pro 

bohatost a rozmařilost kritizována generalátem řádu v Římě.    

 

• Mariánský sloup (obr. 17) 

Místo: Staroměstské náměstí 

Byl první, vzorem pro mnohé další, ale nemůžeme ho již vidět. Byl postaven v roce 1650, 

tedy po třicetileté válce, z popudu císaře Ferdinanda III. Téměř 16m vysoký sloup vytvořil 

pražský sochař Jan Jiří Bendl podle návrhu neznámého umělce. Byl umístěn na 

Staroměstském náměstí tak, aby jeho stín v poledne dopadal na pražský poledník (je to ten 

kovový pás v dlažbě). O dva roky později byl vysvěcen. Na vrcholu čtrnáctimetrového 

pískovcového sloupu se tyčila pozlacená socha Panny Marie a u jeho paty stály čtyři sousoší 

andělů, zápasících s ďábly. Původním účelem stavby byla oslava udatnosti Pražanů, kteří své 

město uhájili proti nájezdu Švédů, a samozřejmě také uctění ochránkyně a přímluvkyně Panny 

Marie Immaculaty. 

V průběhu času ale došlo k tomu, že čím déle Habsburkové vládli, tím více se zapomínalo na 

původní účel sloupu a tím více lidí mělo pocit, že byl vztyčen na paměť porážky českých 

nekatolíků, vítězství Habsburků a k oslavě vítězné bitvy na Bílé hoře. První úvahy o jeho 

odstranění se objevily už v roce 1884, kdy se projednávaly otázky jeho opravy. Jednání rady 

tehdy sloup ustál, ale ne nadlouho. 

3. listopadu 1918 provedl žižkovský bohém Franta Sauer (a známý opilec z party pana Haška) 

akci, jejímž výsledkem byl zásah žižkovských hasičů, kteří sloup strhli. (Hned další den se na 

troskách sloupu objevil věnec a rozhodný protest proti tomuto revolučnímu činu od české 
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malířky Zdenky Braunerové.) To nemnoho, co ze sloupu zůstalo, bylo uloženo v pražském 

lapidáriu. 

Korintský řád: stylově vytříbená korintská hlavice 

 

Francesco Caratti (kol.1615 – leden 1677) 

Na rozdíl od Luraga se nedal ovlivnit českým prostředí, ale naopak přináší do zdejší 

architektury mnoho výrazně severoitalských motivů. Stává se výraznou osobností 3.čtvrtiny 

17.století. Roku 1656 odešel do Prahy do služeb Václava Michny. Kromě jiných staveb byla 

nejvýznamnější jeho palácová architektura. 

Zdroj inspirace: Severní Itálie 

• Nostický palác (obr. 18) 

Místo: Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí 1, č.p. 471/III 

O vlastní historii raně barokní výstavby Nostického paláce málo vypovídají archivní prameny, 

a proto stále zůstává otevřené široké pole působnosti spekulacím. Jisté je, že vznikl kolem 

roku 1625 splynutím dvou dříve samostatných objektů.  

Pro připsání autorství právě Carratimu také nemáme žádná dobová svědectví, usuzujeme tak 

jen z podobnosti některých architektonických článků. Vlastně jen pilastry vysokého řádu a 

zvláště jejich hlavice s maskarony vykazují skutečnou blízkost s pozdější Caratiho stavbou, 

Černínským palácem. Pokud bychom ale stavbu posuzovali z hlediska geometrického 

utváření, museli bychom konstatovat, že Carrati není jejím autorem. V kompozici průčelí ve 

skutečnosti nalezneme prvky, které jsou blízké Klementinu. Vedle sdružených oken je to 

především motiv vysokého pilastrového řádu bez podnože, respektive jen s minimální 

podnoží. V obou případech končí v úrovni parapetů oken v přízemí a stavba má proto zcela 

odlišný ráz od pozdějších. Vzhledem k časnému vzniku paláce i naznačeným analogiím nelze 

vyloučit autorský podíl Carla Luraga. 

Autorem pozdně barokní přestavby byl Antonín Haffenecker, který vytvořil nový hlavní 

portál, doplnil štukem okenní šambrány, francouzská okna druhého patra i vnitřní výzdobu.  

Korintský řád: maskaronové6 hlavice jsou analogické s hlavicemi na Černínském paláci   

 

 

 

 

                                                 
6 Plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře 
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• Černínský palác (obr. 19) 

Místo: Praha 1 – Hradčany, Loretánské náměstí č.p. 101/IV  

Zcela výjimečné dílo české architektury 3.čtvrtiny 17.století vytvořil Francesco Caratti pro 

jednoho z nejvlivnějších pobělohorských magnátů Humprechta Jana Černína z Chudenic. 

Mohutná kulisa monumentálně působící rytmizované fasády představuje vrcholný příklad 

raně barokní architektury ve střední Evropě. Dvoupatrová čtyřkřídlá mohutná budova se 

dvěma dvory má reprezentativní průčelí o délce 150m s třiceti impozantními palladiovskými 

polosloupy s korintskými hlavicemi, které sahají od konce bosovaného přízemí po celé výšce 

paláce až k zalamovaným architrávům. Proměnu reprezentačních forem na raně barokním 

Černínském paláci komentuje Ch. Norberg-Schulz slovy: „zde se Palladio stal Čechem“7 . 

Složitá terénní situace si vyžádala netradiční půdorysné řešení. Hlavní podélný trakt je 

orientován do Loretánského náměstí. Kolmá křídla vytvářejí vnitřní dvůr s boční fasádou 

sallou terrenou otevřenou do zahrady. 

Na další výstavbě se také podíleli architekti zvučných jmen: od roku 1708 ve vrcholně 

barokním stylu pod vedením Františka Maxmiliána Kaňky a po zpustošení při francouzském 

obléhání Prahy v roce 1742 byl palác obnoven Anselmem Luragem. 

Zdroj inspirace: Stavba Černínského paláce v mnohých ohledech vychází z Andrey Palladia, 

ale i z teorií formulovaných dalšími renesančními architekty. Vysoký pilastrový řád přebral 

Caratti z Palladia, ale přece jen transformoval. Vlastně úplně stejným směrem jako 

Gianlorenzo Bernini, a je pravděpodobné, že právě tento umělec – spíše než Palladio – 

ovlivnil konečný vzhled vstupního průčelí paláce. Dalším zdrojem Carattiho poučení byly 

nepochybně i římské manýristické stavby z počátku 17.století, většinu detailů a 

architektonických prvků lze pak nejspíše odvodit z tvorby lombardských (severoitalských) 

umělců, zvláště blízko stojí tvorba Franceska Marii Ricchiniho, jehož milánské stavby mohl 

ostatně Caratti poznat na vlastní oči. Silný vliv mělo nepochybně na Carattiho také vídeňské 

prostředí.    

Korintský řád: princip využití vysokého sloupového řádu, který spíná několik pater, 

navazuje na tvorbu italského architekta Palladia.    

• Orlí kašna na III. nádvoří (obr. 20) 

Místo: Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad  

Kašna je ponořena pod úrovní terénu a dobře vidět je jen z bezprostřední blízkosti. Vanu 

kašny tvoří nádrž na ryby, původní součást Carattiho kašny z roku 1662, na níž byl umístěn 

                                                 
7Ch. Norberg-Schulz, Genius loci. Praha, Odeon 1994, str. 108   
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sv. Jiří s drakem. Podstatná část původní kašny je v současnosti umístěna na náměstí U sv. 

Jiří.  

Pouze boční díly Orlí kašny se stuhovými festony a bronzový sloupek s korintskou hlavicí 

jsou původní. Místo odcizené skupiny delfínů sem byla patrně osazena orlice. Portikus je 

dílem Pacassiho z roku 1762. Vrchol tvoří zlacená měděná koule s olověnými 

tryskami,pochází z doby úpravy III. hradního nádvoří a byla vytvořena podle návrhu Josipa 

Plečnika. Pro úplnost uvádím i jeho životopisné údaje:  

Josip Plečnik (2.3.1872 – 7.1.1957) 

Pocházel ze slovinské Lublaně a studoval architekturu ve Vídni u O. Wagnera. Ten rozpoznal 

jeho talent, jmenoval ho svým asistentem a umožnil mu též první samostatné práce, jako byl 

Zacherlův dům z let 1903 – 1904. V roce 1911 se mu však nepodařilo jej prosadit jako 

nástupce. Plečnikův spolužák a přítel Jan Kotěra mu proto pomohl k profesuře na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde byl po roce 1918 jmenován architektem Pražského 

hradu jako sídla prvního Československého prezidenta T.G.Masaryka. V této funkci působil 

až do roku 1934 a obohatil významnými architektonickými díly nejen Hrad, ale i Prahu – 

chrámem Nejsvětějšího srdce Páně z let 1928 – 32. Ve svém díle pokračoval v Lublani, kde 

zároveň působil přes 30 let jako profesor architektury.     

Korintský řád: stylizovaná korintská hlavice 

 

Giovanni Domenico Orsi (1633/34 – 1679) 

Narozen ve Vídni, do Prahy přišel v 50.letech 17.století. Vyučil se u Carla Luraga, pro 

kterého také chvíli pracoval, poté dochází k jeho osamostatnění. 

Zdroj inspirace: vídeňská architektura a Luragova tvorba 

• Kostel sv. Havla (obr. 21) 

Místo: Praha 1 – Staré Město, Havelský trh; Rytířská 31 č.p.539/I   

Za zvlněným průčelím ve stylu iluzivního baroka se skrývá původně gotický chrám založený 

králem Václavem II roku 1232 a dokončený ve 14.století jako vrcholně gotická bazilika 

s dlouhým chórem a žebrovými klenbami. K přestavbě dochází po roce 1664 a týká se 

především fasád obou průčelních věží, které svou kompozicí i použitými prvky zřetelně 

dokazují, že vznikly již při raně barokních úpravách. Současně zřejmě došlo i k adaptacím 

interiéru chrámu a tak je dnes ovládán bohatou barokní výzdobou.  

Korintský řád: stylizované korintské hlavice se uplatňují v interiéru kostela 
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Jean Baptiste Mathey (1630 – 1696) 

Tento burgundský architekt přichází koncem 70.let 17.století z Říma do Prahy. Hned jeho 

první díla znamenala zlom v dějinách české architektury, protože právě jeho zásluhou se 

české prostředí vyrovnalo s novými barokními principy. Mathey přinesl principy tvorby 

současného Říma s v podtextu zasunutou inspirací jeho domovským francouzským 

prostředím. Narodil se v Dijonu roku 1629, vyučil se malířem a v Římě se pohyboval v kruhu 

francouzského malíře Claudia Gellé, zvaného Lorrain. Právě v Římě se dostal do služeb Jana 

Bedřicha z Valdštejna a poté, co se stal pražským arcibiskupem, vydal se za ním do Prahy. 

Stavební aktivita Matheye se v plném rozsahu rozvinula až v dalším desetiletí po roce 1679.  

Zdroje inspirace: sám architekt pocházel z Burgundska, ale studoval v Římě. Tam byl 

okouzlen mnoha místními stavbami a poté odchází pracovat do Prahy  

• Zámek Troja (obr. 22) 

Místo: Praha 7 – Troja, U Trojského zámku 4  

Podle nedávných výzkumů nejsou počátky díla spojeny s Matheyem, ale překvapivě 

s osobností jiného význačného barokního architekta, s Giovanni Domenikem Orsim. Ten ještě 

před svou smrtí zahájil stavbu, určil její polohu i základní dispoziční řešení a dokonce i 

členění vysokým pilastrovým řádem. Zdá se však být více než pravděpodobné, že vystoupení 

sálu nad korunní římsou a celá elevace hmot nemohly vyjít z projektu Orsiho, protože se 

v jeho ostatním díle s podobnými prvky nesetkáváme. Jinak je tomu pochopitelně u Matheye. 

Většinou je zámek Troja uváděn jako excelentní příklad italské předměstské vily (villa 

suburbana), ale ve skutečnosti je jen velmi málo prvků vřazujících stavbu do této kategorie. 

Diferenciací hmot, ale i celkovým důmyslným půdorysným rozvrhem se stavba hlásí 

k nejmodernějším a takřka současným francouzským příkladům, a to kupodivu včetně 

zahrady. Zdá se, že inspirace francouzskými příklady (Versailles a předně zámek Vaux-le-

Vicomte) nevzešla ani tak z osoby architekta, jako spíše stavebníka, Václava Vojtěcha ze 

Šternberka, který tyto proslulé stavby Louise le Vaua viděl na vlastní již oči roku 1663, 

nedlouho po jejich dokončení. 

Zřetelně francouzského typu je otevřená stavba s náznakem čestného dvora, ale i umístění 

hlavního sálu, který vystupuje z tělesa stavby. V Troji ovšem zatím měkkým rizalitem a nikoli 

oble, jak bylo běžné v soudobé francouzské zámecké architektuře. Typická je pro 

francouzskou inspiraci také různá výšková úroveň jednotlivých částí hlavní budovy (oproti 

blokověji pojatým italským příkladům).  

Jinak je v kompozici fasád užito běžného aditivního systému a vysokého pilastrového řádu. 
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Korintský řád: celá fasáda je členěna vysokým pilastrovým řádem, v centru spíše 

kompozitním, na křídlech iónským           

• Dům u Červené lišky (obr. 23) 

Místo: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí 24 

Stavba, poprvé konkrétně zmíněná už v roce 1401, prošla několika gotickými úpravami. 

Tento dům na Staroměstském náměstí byl připsán J.B. Matheyovi – podle D. Líbala je 

s naprostou jistotou jeho autorem, jiní toto zpochybňují a připouštějí jen v případě, že byl 

původní projekt doplněn a upraven.  

Rozsáhlá rekonstrukce je zmíněná v roce 1694. Zcela jinou dimenzi daly fasádě pilastry 

vysokého řádu, které se uplatňují po jeho stranách. Na rozdíl od typických Matheyových 

projektů jsou odlišně utvářeny i parapety oken, které neoblamují kordónovou římsu. Dalo by 

se tak uvažovat o autorství Pavla Ignáce Bayera. 

Korintský řád: hlavice s výraznými volutami, blíží se spíše kompozitnímu řádu    

• Kostel sv. Josefa malostranských karmelitánek (obr. 24) 

Místo: Malá Strana, Josefská ulice 

Projekt první stavby lze s velkou mírou pravděpodobnosti připsat Matheyovi. Odpovídá mu 

nejen dispozicí, ale hlavně sám Mathey se  k projektu kostela přihlásil známým dopisem 

z 27.března 1686. Výstavba ale narušila statiku vedle stojícího lobkovického domu a tak došlo 

k jejímu přerušení a nakonec vypracován nový projekt, jehož autorství je komplikované.  

Pozoruhodná oválná dispozice chrámu, prolomeného po stranách kaplemi v podobě velkých 

nik, se později opakuje na více karmelitánských stavbách. Průčelní fasáda vychází z římského 

vzoru, přímo z mateřského řádového domu v Římě, z kostela Santa Maria della Scala, 

vybudovaného krátce po roce 1597. Je to tradiční typ římského dvojetážového a trojdílného 

průčelí s mohutným volutovým štítem.  

Pražské řešení není příliš odlišné od římského pravzoru, i když poměry jsou jiné a zásluhou 

vtěsnání do úzkého prostoru jsou převýšené. Díky tomu byly v Praze zřejmě i původní 

zdvojené pilastry, které oddělují střední rizalit na římské stavbě, integrovány do svazkového 

pilastru. Právě toto převýšení a další detaily dává stavbě trochu jiný charakter a tak silně 

připomíná nizozemské stavby 17:století. 

Korintský řád: v průčelí kostela výrazně profilované hlavice s většími volutami   
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• Kostel Panny Marie u Kajetánů (obr. 25) 

Místo: Praha 1 – Malá Strana, Nerudova Ulice 

Název odkazuje na řád theatinů, někdy nazývaných kajetáni, k jehož klášteru kostel patřil. 

Základní kámen byl položen v roce 1691. Jeho autory jsou dva architekti zvučných jmen; 

koncepce půdorysu ve tvaru řeckého kříže bývá přisuzována právě J.B.Matheyovi, není však 

vyloučena ani účast martinického stavitele Orsiho. Na dokončování kostela, vysvěceného 

v roce 1717, se od roku 1706 podílel Jan Blažej Santini - Aichl. Jeho dílem je zejména úprava 

hlavního portálu, tvarování oken, vestavba oratoří, štuková výzdoba klenebních zón a říms a 

pozoruhodné šnekové schodiště spojující kostel s výše položenou kolují a kaplí P. Marie 

Einsiedelnské na hradní rampě, která byla součástí areálu.  

Korintský řád: pilastry zakončené plochými korintskými hlavicemi s malými volutami a 

jemnými akantovými listy 

• Arcibiskupský palác (Gryspekovský) (obr. 26) 

Místo: Praha 1,Hradčanské náměstí 16, č.p. 56-IV 

Vedle Pražského hradu a paláce Goltz-Kinských nejvýznamnější světská architektura druhé 

poloviny 18.století v Praze. Jedná se o rozsáhlou čtyřkřídlou stavbu nepravidelného půdorysu 

s čtveřicí dvorů, situovanou do severovýchodní části Hradčanského náměstí. Na městišti 

dnešního paláce, jež náleželo svatovítské kapitule, leželo ve středověku více domů se 

zahradami. Na tomto areálu si po roce 1538 vybudoval honosnou renesanční rezidenci 

sekretář České komory Florián Gryspek z Gryspachu. V letech 1562 – 1563 byla stavitelem 

Hansem Tyrolem provedena jeho vrcholně renesanční přestavba snad podle projektu Bonifáce 

Wohlmuta. V letech 1675 – 1684 pak uskutečnil arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna raně 

barokní přestavbu paláce podle projektu svého dvorního architekta Jeana Baptisty Matheye. 

Jako provádějící stavitel je doložen Francesco Lurago. Z této etapy se do současnosti 

dochovalo základní hmotové a dispoziční rozvržení i fasády, hlavní portál a Matheyův 

obvyklý motiv altánové nástavby. V letech 1722 – 25 Pavel Ignác Bayer připojil k západnímu 

dvornímu křídlu nový trakt arcibiskupské konzistoře. Podnětem k rozšíření a modernizaci 

paláce bylo zasypání hradního příkopu a úprava čestného dvora v rámci tereziánské přestavby 

Pražského hradu. Z iniciativy arcibiskupa Antonína Petra Příchovského se stavby ujal 

architekt Johann Josef Wirch, který v letech 1764 – 65 objekt rozšířil o dvě úzká boční křídla 

a v rokokovém duchu výrazným způsobem přeřešil celou fasádu včetně střešní nástavby. Na 

úpravě fasády se podílel sochař Ignác Platzer.     

Korintský řád: hlavice jsou rokokově zdobné, s výraznými volutami 
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II.2.B Vrcholné baroko (1690 – 1740) 

Období dynamického baroka se může pochlubit mnoha zvučnými jmény evropských 

architektů, kteří přivedli české baroko k evropskému vrcholu. Otrlé válečníky vystřídala 

v úloze stavebníků generace zcestovalých a všestranně (tedy i architektonicky) vzdělaných 

šlechtických kavalírů, kteří se z prestižních důvodů snažili získat do svých služeb věhlasné 

evropské stavitele a dekoratéry.  

V architektuře se začínají stále častěji objevovat náznaky skutečně barokní slohové orientace, 

která se projevuje ve zvlněné konvexkonkávní linii průčelí, ve výrazné hmotové gradaci 

završené mansardovými střechami či propracovaným a bohatě zdobeným členěním stěn se 

zdůrazněnými portály, parapety a sloupovými hlavicemi. 

 

Jan Šimon Pánek  

První významnější stavitel českého průmyslu se narodil někdy kolem roku 1654 na 

Vyšehradě. O jeho práci mnoho nevíme, ale po roce 1689 mu minoritský konvent zadal 

přestavbu kostela a další výstavbu kláštera překvapivě právě tomuto novoměstskému staviteli. 

Tato velká práce mu s nejvyšší pravděpodobností vynesla i zakázky v Novém městě. 

Zdroj inspirace: zřejmě znal vídeňskou architekturu 

• Minoritský konventní kostel sv. Jakuba (obr. 27) 

Místo: Praha 1 – Staré město, ulice Malá Štupartská 

Tento monumentální gotický kostel, který je součástí kláštera minoritů, byl založen ve 

30.letech 13.století králem Václavem I.  

Budován byl ve dvou etapách – ve 14.století, roku 1689 byl ale zničen požárem. Mezi lety 

1690 – 1702 tedy dochází k jeho radikální přestavbě pod vedením Jana Šimona Pánka. 

Stal se druhou nejdelší stavbou svého druhu (po katedrále sv. Víta) v Praze a také typickou 

ukázkou v našich zemích poměrně obvyklé barokizace středověkého chrámu, která spočívala 

v zachování původních konstrukcí obvodových zdí, rozšíření oken, vyzdvižení nové klenby se 

štukovou a freskovou výmalbou a výměně mobiliáře.  

V případě kostela sv. Jakuba byla velká pozornost věnována především průčelí, jehož 

progresivně formované portály doplňují štukové reliéfy, které v duchu barokního iluzionismu 

vytvořil sochař Octavio Mosto.    

Korintský řád: vstup lemován pilastry zakončenými hlavicemi, které mají v místech akantu 

mušli, v interiéru stylizované hlavice s výraznými volutami 
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Oktavián Broggio (1670 – 1740) 

Tento Ital narozený v Čechách byl architektem a stavitelem.   

Zdroje inspirace: Itálie 

• Kostel Nejsvětější trojice (obr. 28) 

Místo: Praha 1 – Nové Město, Spálená ulice 

V roce 1705 získal řád trinitářů od císaře Leopolda I. povolení ke zřízení konventu na Novém 

Městě a zahájil vykupování domů v místech starého židovského hřbitova. V roce 1708 byla 

sepsána smlouva mezi převorem, donátorem a provádějícími staviteli, kterými byl Kryštof 

Dientzenhofer a Jan Jiří Aichbauer. Kostel projektovat Oktavián Broggio, který však jako 

litoměřický měšťan nemohl stavbu realizovat. Chrám byl vysvěcen roku 1713 a do roku 1716 

vznikl i trojkřídlý konvent umístěný v ose kostela a demolovaný roku 1889.  

Dvouetážová fasáda s charakteristickým vertikálním členěním nese chronogram 1713 a svým 

členěním odpovídá Broggiově známé tvorbě. Trojlodí o devíti polích s ústřední kupolí 

představuje zajímavé centrální prostorové řešení.    

Korintský řád: na vnější fasádě stylizované hlavice s výraznějšími volutami i akantovými 

listy 

     

Giovanni Santini neboli Jan Blažej Santini – Aichel (3.2.1677 – 7.12.1723) 

První zmínky o Santinim, které vyvolaly velký zájem o jeho další dílo, se týkají 

,,vylepšování‘‘ kostela panny Marie u Kajetánů na Malé Straně, původní návrh Matheyho. 

V tomto projektu se Santini záměrně podřizoval matheyovskému duchu klidného a 

vyváženého prostoru a ztlumil všechny radikálnější složky svého architektonického projevu. 

V některých partiích ale přesto výrazně pociťujeme jeho účast – především v motivu jakéhosi 

trojlistu, tvořeného třemi mělkými obloučky, jímž jsou uvnitř kostela zaklenuty vchody do 

ramen křížení. Ještě výrazněji se Santiniho zásady jeví na chrámovém průčelí, třebaže osnova 

dvoupatrové dispozice s předsunutým rizalitem náleží asi ještě staršímu plánu Matheyho.  

Zdroj inspirace: studijní cestu prý vykonal do Anglie a Holandska, ale je pravděpodobnější, 

že procestoval jen Rakousko Itálii   
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• Kolegiální kostel sv. Petra a Pavla (obr. 29) 

Místo: Vyšehrad 

Otázky míry Santiniho zásluh na mnoha stavbách mnohdy znejasňuje účast jejich realizátorů. 

A tak Santiniho jméno problesklo také při jednání o barokizaci sv. Petra a Pavla – právě na 

základě jeho plánů byl přestavěn, nebo případně podle kopie od Františka Maxmiliána Kaňky 

(1711). Snad se na ní také architektonicky uplatnil Carlo Antonio Canevale, který stavbu vedl 

(do 1728). Rekonstrukce na obrázku se opírá o fotografickou dokumentaci fasády hlavní i 

boční a zaměření Josefa Mockera před regotizací.    

Korintský řád: v interiéru kostela stylizované korintské hlavice s výraznými volutami 

 

Marcantonio Canevale (1652 – 1711)  

Rodák z Lanza ve Valle Intelvi byl velmi schopným italským stavitelem působícím Novém 

Městě pražském.     

Zdroje inspirace: rodná Itálie 

• Kostel sv. Voršily s konventem řádu voršilek (obr. 30) 

Místo: Praha 1 – Nové Město, Národní třída, konvent č.p. 139/II  

Na nově získaných pozemcích Nového Města pražského zahájily voršilky po roce 1658 

výstavbu konventu na neobvyklém půdorysu latinského kříže, snad za účasti stavitelů 

Giovanniho Decapauliho či Martina Reinera.  

V roce 1699 započala výstavba klášterního kostela podle projektu Marcantonia Canevala ve 

slohu vrcholné, dramatické fáze baroka. Dokončil ji roku 1702. Architekt Marcantonio 

Canevale musel stavbu zapojit do areálu kláštera voršilek a proto je kostel obrácen boční 

stěnou do uliční fronty – v tomto boku je také jako reakce na specifickou urbanistickou situaci 

zcela nezvykle umístěn vchod. 

Chrámová zeď se v uliční frontě prohýbá v konvexní křivce, plocha zdiva byla vybrána 

výklenky a půdorys kostela je tvořen průnikem a spojením různých geometrických tvarů, 

čímž předjímá stavby tzv. radikální skupiny. Stal se tak přímým vzorem pro další chrámy, 

např. sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. 

Korintský řád: přízemí je zdobeno dórskými pilastry, patro korintskými a nejvýše je 

kompozitní řád – superpozice.  
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Johann Bernard Fischer z Erlachu (1694 – 1742) 

Narodil se ve Vídni, studijně pobýval v Římě. 

Zdroj inspirace: Vídeň, Řím   

• Clam-Gallasův palác (obr. 31) 

Místo: Praha 1, Husova 20, Staré město č.p. 158-I 

Monumentální vnější i vnitřní tvář paláce je dílem jednotné vrcholně barokní výstavby 

objektu ve druhém a třetím desetiletí 18.století a jeho dílčích úprav na sklonku 18.století a ve 

30.letech 19.století. Byl zbudován na zdivu starší goticko-renesanční stavby a následně 

několikrát rozšířen, aby odpovídal představám o reprezentačním sídle. Prvním stavebníkem 

paláce byl Jan Václav Gallas. Starší palác byl nejprve opravován v letech 1683 – 93 

Giacomem Antoniem Canevalem a posléze v roce 1700 rozšířen Marcantoniem Canevalem o 

severní křídlo.  

V roce 1713 rozhodl Jan Václav, tehdejší císařský velvyslanec v Římě a nejvyšší maršálek, o 

výstavbě nového reprezentačního paláce a jeho projekt zadal Johannu Bernardovi z Erlachu, 

kterého pozval do Prahy na obhlídku staveniště. Následujícího roku byla zahájena stavba 

realizovaná Tomášem Haffeneckerem ve spolupráci s kameníkem Domenicem Antoniem 

Rappou a štukatérem R. Bollou. Malířskou výzdobu schodiště dokončil Carlo Innocenzo 

Carlone.   

Místnosti v přízemí celého paláce jsou zaklenuty vrcholně barokními klenbami, obě patra jsou 

pak plochostropá. Pozornost zaujme zvláště prostor schodišťní haly hlavního křídla, kterou 

zdobí freska na motivy římské mytologie od C. Carlona, zábradlí hlavního vstupního 

dvouramenného schodiště, které opatřil plastikami M. B. Braun, štukování stěn vysokým 

pilastrovým řádem s korintskými hlavicemi a nástropní fresky, opět na motivy římské 

mytologie od C. Carlona. V hlavním průčelím křídle se na stropech některých místností 2. 

patra objevují opět fresky na mytologická a alegorická témata nebo štukování. Dochovaly se 

zde rovněž barokní dveře a část vykládaných parketových podlah. Místnosti v ostatních 

křídlech jsou většinou upraveny novorokokově, pouze v několika ve východním křídle se 

nacházejí nástropní fresky mytologického charakteru. 

Zdroje inspirace: zřetelně vídeňský styl          

Korintský řád: tentokrát se netýká vnější fasády, ale vnitřní výzdoby interiéru stylizovanými 

korintskými hlavicemi   
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Kilián Ignác Dientzenhofer (1.9.1689 – 10.12.1751) 

Byl českým architektem a stavitelem německého původu, představitelem vrcholného baroka a 

pátým synem stavitele Kryštofa Dientzenhofera. 

Navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně, po jeho ukončení studoval na pražské 

univerzitě filozofii a matematiku. U svého otce se vyučil stavitelství a kolem roku 1707 

odešel na zkušenou do ciziny, zejména do Vídně, kde se seznámil s barokní tvorbou 

architekta Johanna Lukase von Hildebrandta. Byl ovlivněn také F. Borrominim a rovněž 

stavitelem J. B. Santinim-Aichlem, v pozdní fázi své tvorby spolupracoval se svým zetěm A. 

M. Luragem. 

Zdroj inspirace: znalost architektury ve Vídni, starší pražská architektura 

• Letohrádek Jana Václava Michny z Vacínova (Vila Amerika) (obr. 32) 

Místo: Praha 2 – Nové Město, Ke Karlovu 20, č.p. 462/II   

Letohrádek Amerika stavěl během let 1712 - 1720 Kilián Ignác Dienzenhofer pro Jana 

Michnu z Vacínova jako letní sídlo. Šlo o první stavbu v Praze, kterou se mladý architekt 

uvedl po svém dlouhém studiu v cizině. Kompozičně vyvážený celek patrového letohrádku 

s dvojicí obdélných pavilonů po stranách vykazuje jisté slohové formy uplatněné na 

Belvedéru ve Vídni, kde architekt také určitou dobu pobýval. Intimní, komorní měřítko spolu 

se zjemnělou dekorací naznačující již rokoková východiska vyvažují motivy odvozené 

z pražského prostředí, jako například konkávní pilastry při středním rivalitu či střešní vikýře.  

Dnešní název "Amerika" je odvozen od názvu hostince, který zde kdysi stával.  

Korintský řád: velmi stylizované hlavice s listovým motivem jen volně evokují korintský 

řád 

• Kostel sv. Tomáše při konventu obutých augustiniánů (obr. 33) 

Místo: Praha 1 – Malá Strana, Letenská č.p. 28/III  

Gotický klášterní kostel sv. Tomáše, založený roku 1285 Václavem II., utrpěl v roce 1723 

rozsáhlé škody při úderu blesku. V první fázi bylo třeba staticky zabezpečit fasádu, což Kilián 

Ignác Dientzenhofer vyřešil v roce 1725 stavbou nového průčelí. Jeho výrazně modelovaná 

hmota se sloupovou edikulou a diagonálně postavenými úseky protrženého kladí počítá 

opticky s minimálním odstupem, daným blízkostí protějšího domu. V roce 1727 vzniká na 

základě špatné statické situace objektu smlouva o kompletní přestavbě a modernizaci.  

Dientzenhofer respektoval základní rozvrh bazilikálního trojlodí, včetně gotického opěrného 

systému a křížových kleneb bočních lodí. Základní proměna se dotkla především bohatě 

členěných a vybavených interiérů, na jejichž výzdobě se podíleli přední umělci českého 
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baroka. Vznikl tak mimořádně působivý celek, jenž je krásným příkladem citlivé barokizace 

středověkého interiéru a ukázkou invenčního a citlivého přístupu velkého architekta. 

Korintský řád: uplatňuje se v interiéru při dělení fasády pilastry, které jsou zakončeny 

stylizovanou korintskou hlavicí  

• Chrám sv. Mikuláše (obr. 34) 

Místo: Malá Strana, Malostranské náměstí č.p. 2/III 

Kostel svatého Mikuláše, hovorově chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel nacházející se 

v Praze na Malostranském náměstí. Byl postaven v letech 1704–1755 na místě, kde původně 

stál gotický kostel ze 13. století zasvěcený taktéž Mikuláši z Myry. Před gotickým kostelem 

zde stávala románská rotunda sv. Václava. 

Kostel sv. Mikuláše je považován za nejkrásnější barokní stavbu Prahy. Chrám je situován v 

nároží komplexu budov bývalé jezuitské malostranské koleje. Byl stavěn v několika etapách 

převážně v 1. polovině 18.století zásluhou rodiny Dientzenhoferů.Dílem Kryštofa 

Dientzenhofera z let 1703-11 je západní průčelí, prostor předsíně s kruchtou, kaple sv. 

Barbory, kaple sv. Anny a dvě pole lodi s bočními kaplemi. Jeho syn Kilián Ignác projektoval 

třetí pole lodi a trojlistý závěr s oválnou kupolí a s věží. Jako poslední vyrostla rokoková 

zvonice, která je zřejmě dílem Anselma Luraga. Lurago byl žákem a zetěm 

K.I.Dientzenhofera.  

Výrazně zvlněná konvexkonkávní fasáda je členěna do dvou etáží a tří vertikálních os. Na její 

plastické výzdobě spolupracovali kameník Giovanni Pietro della Torre a sochař Jan Bedřich 

Kohl. Na výzdobě interiéru, jehož stěny jsou zdobeny umělým mramorem, se podíleli přední 

umělci doby, kteří do roku 1772 dokončili již v rokokovém duchu výzdobu chrámu. 

Upoutají nás především nástropní fresky v lodi od Jana Lukáše Krackera z r. 1760 a v 79,4 m 

vysoké dvouplášťové kupoli od Františka Karla Palka. Interiér je dále zdoben sochami F.I. 

Platzera, závěsnými obrazy pašijového cyklu od Karla Škréty, a řadou dalších maleb od 

Palka, Kramolína či Raaba. 

Půdorysná koncepce kostela je založena na osvědčeném jezuitském schématu jednolodí 

s bočními kaplemi a emporami, jež je dynamizováno soustavou prostupujících se příčně 

orientovaných oválů. Diagonálně postavené mohutné pilíře vynášejí vzduté baldachýnové 

klenby typu české placky. Vykláněné klenení pasy, zprohýbané římsy a iluzivní působení 

freskařské výzdoby podtrhují vyznění interiéru, který patří k vrcholným ukázkám tzv. 

radikálního či perspektivního baroka. 
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Zdroj inspirace: navazuje na progresivní proudy soudobé italské produkce, zejména tvorbu 

Francesca Borrominiho a Gustina Guariniho. Dokumentuje nástup dynamického barokního 

slohu ve střední Evropě. 

Korintský řád: v interiéru byl užit kompozitní řád    

• Kostel sv. Mikuláše (obr. 35) 

Místo: Staroměstské náměstí 

Už po roce 1724 začíná Kilián Ignác Dientzenhofer projektovat pro staroměstské benediktiny. 

Šlo zejména o dokončení prelatury, rozestavěné Františkem Maximilánem Kaňkou, 

vybudování příčného křídla mezi starým konventem a prelaturou a severního křídla s letním 

refektářem. Dostavba kláštera byla zahájena roku 1727 a roku 1732 na ni navázal novostavba 

kostela sv. Mikuláše s půdorysem ve tvaru kříže. Ten se nám také, jako jediný článek 

komplexu, dochoval do dnešní doby. Zbytek komplexu totiž padl za oběť necitlivé asanaci 

Starého Města na konci minulého století a byl nahrazen činžovními domy, nesporně nižší 

architektonické hodnoty. Dvě věže a kupole přeživšího kostela jsou však i nadále spolu s 

hlavním průčelím významnou dominantou staroměstského prostoru. 

Korintský řád: spíše kompozitní hlavice  

• Palác Golz – Kinských (obr. 36) 

Místo: Praha 1, Staroměstské náměstí 11 a 12, č.p.606 a 607-I    

Rokoková budova byla postavena podle projektu Anselma Luraga nebo K. I. Dientzenhofera 

(spor o autorství) v letech 1755 - 65 pro Jana Arnošta Golze (Golče). Popis uvádím níže u 

architekta Anselma Luraga.  

• Faustův dům (Mladotovský palác) (obr. 37) 

Místo: Praha 2, Karlovo náměstí 40-41 č.p. 502-503  

Dům stojící na místě bývalého dvora Opavských vévodů je v jádru gotický, přestavěný v 

renesančním slohu kolem roku 1618 a dvakrát barokně upravený kolem let 1740 a 1770. 

Dnešní stav pochází z doby kolem roku 1820. Dvorní křídlo bylo upraveno klasicistně v roce 

1769 Antonem Schmidtem. 

Nárožní dvoupatrový palác svírá svými čtyřmi křídly obdélný dvůr. Hlavní průčelí směřuje do 

Karlova náměstí a jeho fasádě dominují střední risalit, polygonální věž nárožního arkýře, 

jednoduché a zdvojené pilastry vysokého řádu, edikulový portál se zdvojenými pilastry, ve 

střešním prostoru atika, volutový štítový nástavec s trojúhelným štítem nad risalitem a dva 

segmentové štíty. Převládají do dvojic sdružená okna, věž má okna jednoduchá, pouze v jejím 

přízemí a po bocích portálu se nacházejí malá kulatá okénka. 
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Uvádím ho zde jako příklad toho, kam až může zajít odchýlení se od čistého řádu. 

Palác získal svůj název Faustův dům díky několika majitelům, kteří měli velkou zálibu v 

přírodních vědách, chemických pokusech a alchymii. Prvním z nich byl již opavský vévoda 

Václav v 1. polovině 15. století, dále na konci 16. století císařský dvorní alchymista E. Kelly a 

konečne rytíř Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk a jeho syn Josef Petr, kteří si díky 

svým pokusům vysloužili pověst spolčenců s ďáblem. A právě kvůli těmto "podivínům" byla 

do tohoto domu situována pověst o Faustovi, který měl pakt s ďáblem. K domu se také váže 

nález koster sedmi zazděných koček.  

Korintský řád: velmi stylizované hlavice s listovým motivem 

Ignác Jan Nepomuk Palliardi (1737 – 18.3.1821)  

Pražský stavitel, pocházel z rodiny štukatéra a stavitele. Jeho samostatná činnost začíná 

v 60.letech, ucházel se také dokonce o místo stavitele Pražského hradu (1769).   

Zdroj inspirace: pobyt v cizině, patrně ve Vídni a v Římě 

• Kolovratský palác (obr. 38)       

Místo: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 10/154 

Dvoukřídlý pozdně barokní palác byl postaven na konci 18.století na místě menšího domu. 

Stavbu zadala manželka šlechtice Heřmana Jakuba Černína vynikajícímu architektovi Ignáci 

Palliardimu. Vzniklo tak honosné šlechtické sídlo, jež v době klasicismu mělo připomenout 

palácový typ vrcholného baroka. Dvoupatrové průčelí je členěno středním trojdílným 

rizalitem děleným v horních patrech pilastry a ve střední části završeným trojúhelným štítem; 

štukový rám v něm tvoří podložku pro mariánský obraz. Přízemí odlišené pásovou rustikou je 

odděleno od patra kordónovou římsou, nad níž probíhá lehce zvlněný průběžný parapet – 

charakteristický palliardiovský motiv. Ve vyžlabeném segmentovitě sklenutém portálu, 

v dekoraci suprafenester a ozdobné atice korunované plastickými vázami doznívá ještě 

barokní dynamizmus, v ornamentice se objevují rokokové motivy vedle klasicistních.   

V 19. století byl palác, již v držení Kolovratů, přestavěn v novobarokním slohu do dnešní 

podoby. Interiér doznal od této doby mnohých změn, zajímavé jsou dva reprezentativní 

salonky – Růžový a Zelený – a původně pozdně barokní pilířové schodiště. 

Korintský řád: pilastry zakončené kompozitními hlavicemi  

• Mac Nevenův palác (obr. 39)    

Místo: Praha 1, Palackého 7, Nové město, č.p.719/II 

Pozdně barokní původně čtyřkřídlý palác s vnitřním dvorem si dal asi po roce 1770 postavit 

univerzitní profesor medicíny Vilém baron MacNeven O’Kelly z Aghrima podle projektu 
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architekta Ignazia Palliardiho. Navržený palác ve velké míře využívá i vrcholně barokní 

motivy, například tvarování portálu či výrazných okenních šambrán. Proto je rokoková fasáda 

všeobecně datována do doby kolem roku 1770, i když lukovitý segment tympanonu naznačuje 

již výrazně klasicistní orientaci odpovídající někdy uváděnému vročení do let 1783 – 90. 

Šestiosé průčelí, rozčleněné pilastry do tří rizalitů, z nichž střední vrcholí segmentovým 

štítem, navazuje v proporcích i bohatém architektonickém zpracování na dynamické tendence 

vrcholného baroka.   

Korintský řád: stylizované akantové listy s zakončené výraznými volutami na hlavicích 

vysokého pilastrového řádu na vnější fasádě 

 

II.2.C Pozdní baroko – rokokový klasicismus (asi 1740 – 1780) 

Pozdní baroko, neboli rokoko nelze chápat jako samostatný architektonický sloh. Je to podle 

mnoha historiků umění v podstatě dekorativnost uplatňovaná na barokních stavbách. Vžil se 

pro označení období souvisejícího s vládou Marie Terezie a naznačuje stále aktuální 

souvislost s dědictvím velkého baroka. Zřetelně se sice odklání od monumentality hmotového 

řešení, se kterým se vytrácí i dynamická pádnost tohoto slohu, ale návaznost na vrcholnou 

tvorbu druhého desetiletí je zřejmá. Principy jsou ukryty půdorysných a prostorových 

řešeních, ale mnohdy na ně navazuje i charakteristická měkkost tektonického článkování a 

především celkového optického pojetí.  

Platí to o závěrečné tvůrčí periodě Kiliána Ignáce Dientzenhofer, který svým dílem vyklenul 

oblouk mezi vrcholným a pozdním barokem a počátky rokoka a klasicismu – připravil tak 

půdu svým následovníkům.  

 

Anselmo Lurago (1701 – 1765) 

Stavitel a architekt narozený v severní Itálii. Patřil k nejvíce zaměstnaným architektům a 

stavitelům kolem poloviny 18.století v Čechách. Zkušenosti získal podle vlastního tvrzení u 

svého strýce Giovanniho Antonia. V roce 1731 se stává hradním stavitelem.   

Zdroj inspirace: cesty po Itálii a hlavně pobyt v Římě, kde zaměřil celý chrám sv. Petra 

• Palác Jana Arnošta Goltze (Kinských) (obr. 36)  

Místo: Staroměstské náměstí 12 

Palác Kinských byl postaven v letech 1755-1765 na místě parcel tří domů s raně 

středověkými základy. Umělecké kvality Luragovy architektury vedly řady autorů (např. 

Kubička či Poche) k názoru, že italský mistr pouze prováděl starší plán K.I.Dientzenhofera. 
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Ten však zemřel již roku 1751, tedy v době neexistujících majetkoprávních předpokladů pro 

výstavbu paláce. 

Nejjižnějšímu domu, zmíněnému poprvé roku 1363, předcházel románský objekt z 12. století, 

jehož přízemí vybudované z kvádříkového zdiva se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Po 

roce 1560, kdy byl dům v držení Trčků z Lípy a později Příchovských z Hodějova, došlo k 

renesančním přestavbám. Severní část dnešního paláce vznikla ve druhé třetině 13. století. 

Vlivem středověkého způsobu života se v dnešních sklepech zachovalo původní přízemí, 

včetně raně gotické křížové klenby.  

Poprvé se oba domy spojily roku 1508, když si je najal Albrecht z Kolovrat. Kolem roku 1583 

prošla severní část objektu větší přestavbou, při níž byl mj. zřízen v průčelí balkon. 

Nejpozději roku 1750 získal severní část Jan Arnošt hrabě Golz, před rokem 1755 k ní 

přikoupil i část jižní a obě definitivně spojil. Při prodeji paláce Františku Oldřichu Kinskému 

roku 1768 byl již palác dostavěn a snad i ozdoben sochami I. F. Platzera. 

Ve třicátých letech 19. století se rozšířil ještě více připojením severního (levého) domu č.p. 

607, u něhož jsou opět zachovány gotické sklepy, a byl klasicistně upraven. Komplex se 

skládá z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a 

bočních křídel. Zadní budova do Týnské ulice pochází z roku 1838, stejně jako pozdně 

klasicistní úpravy fasád. V téže době byla také upravena obě palácová nádvoří, zadní sloužilo 

původně jako hospodářské zázemí. Zde se zachovala kašna s obdélnou nádrží.  

Korintský řád: pilastry vnější fasády jsou zakončeny stylizovanou korintskou hlavicí 

• Strahovský klášter (obr. 40) 

Místo: Strahov 

Tento premonstrátský klášter byl založen v roce 1140 z podnětu biskupa Jindřicha Zdíka 

knížetem Vladislavem II. Díky jeho podpoře vzkvétá a stává se významným kulturním 

střediskem země. Po celá staletí byl dnešní stav pokládán vzhledem k záznamu o velkém 

požáru za dílo 17. a zejména 18.a19.století, ale archeologické výzkumy z roku 1950 tuto teorii 

vyvrátili, neboť odhalily původní románské zdivo, které bylo jen nanovo v gotice omítnuto. 

V průběhu staletí dochází k mnoha přestavbám – v projektech je zainteresováno více 

architektů zvučných jmen – např. Giovanni M. Fillipi, Anselmo Lurago aj. Při přestavbě 

vlastních klášterních objektů v 17.století je G.D.Orsim zřízen Teologický sál Strahovské 

knihovny. O něco později, v letech 1671 – 1679, byla podle návrhu J.B. Matheye provedena 

Silvestrem Carlonem a Markem Antoniem Canevalem rozsáhlá přístavba a klášter byl 

rozšířen směrem jihozápadním. Pro můj výčet je zajímavá vstupní vrcholně barokní brána 
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otevírající vstup do kláštera, zřejmě od Anselma M. Luraga, pocházející z roku 1742, která je 

zdobena sochou sv. Norberta a lemována pilastry s korintskými hlavicemi.        

Korintský řád: korintské hlavice s výraznějšími volutami 

 

• Kučerův palác (obr. 41) 

Místo: Praha 1, Pohořelec 22, Keplerova 2, Hradčany č.p. 114-IV  

Drobný rokokový palác s hlavním vchodem ustupujícím z uliční fronty do podloubí. 

Stavitelem paláce byl mezi léty 1764 až 1769 Karel Kučera. Jméno projektanta ale není 

historicky doloženo. Objekt, původně trochu rozsáhlejší, vznikl v době renesance na území tří 

obytných domů. Čekala ho barokní přestavba a nakonec rokoková úprava.  

Palác se obrací do Pohořelce bohatou rokokovou fasádou, vertikálně členěnou na třetiny za 

pomoci pilastrů. Portál v ose čelní fronty rámuje dvojice předsunutých sloupů nesoucích 

balkon, zdobený umělecky kovaným železným zábradlím.  

Nejpozoruhodnější prvek v interiéru představuje monumentální pilířové čtyřramenné 

schodiště, ozdobené kamenným prolamovaným zábradlím.  

Autor kvalitní, v některých ohledech ojedinělé architektury hradčanského paláce zůstává 

neznámý. Tradičně byl za něj považován Jan Josef Wirch. Ale např. Poche navrhuje spíše 

méně známé rokokové architekty pražské, jakými byli Josef Sick, či Zachariáš Fiegerth, 

neuvádí však k tomuto žádný důvod.  

Korintský řád: Hlavice s výrazně stylizovanými akantovými listy a plastickou volutou 

oddělenou vejcovcem  
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II.3. Klasicismus  

 

Klasicismus se takřka zcela kryje s obdobím národního probuzení. To bylo vyvoláno 

racionalismem Josefa II, který vedl i k politickému centralismu. Veškerá moc se soustřeďuje 

do Vídně a z Prahy se stává pouze provinční město. Dochází k zavedení jediného úředního 

jazyka, němčiny. Národní probuzení je zejména voláním po svébytnosti češtiny. Tolik tedy 

k politické situaci na počátku 19.století. 

Ve srovnání s barokem se u nás přestávají stavět nové zámecké objekty. Šlechta se vlivem 

zaváděného centralismu soustřeďuje na Vídeň a okolí. Protože však někdy dochází 

k rekonstrukcím starších staveb, dostávají nový, klasicistní vzhled. 

Znovu se hledá inspirace v antice, ale většinou k nám přichází zprostředkovaně z Francie. 

Např. monumentální chrám La Madelaine v Paříži byl postaven podle vzoru řeckého chrámu 

(1764 – 1842), nebo St. Genieve, postavený po vzoru římské klasiky v letech 1755 – 1790 (od 

roku 1795 zvaný Pantheon), rovněž v Paříži.   

 

Vyjadřován je u nás (ostatně jako i všude jinde) výraznou rozporností. Spadá do doby 

poslední třetiny 18.století a první poloviny 19.století. Dochází ke zrušení mnoha církevních 

staveb. Mnohé kláštery se rekonstruují na zámky, jiné slouží jako kasárna, někdy jako 

nemocnice. Zrušené kostely se dispozičně přestavují na obytné domy nebo starobince, do 

prostoru lodí se vkládají stropy a vznikají několikapodlažní objekty. Z kaplí se stávají 

skladiště. Nových kostelů se staví jen velmi málo.  

Změna skladby společnosti, zejména vysoký počet dělnictva ve městech, je u nás podnětem 

ke vzniku úplně nového stavebního typu – nájemního domu s pavlačovým charakterem. 

Při vnější výzdobě domu dochází na rozdíl od baroka k zplošťování fasád, tj. dochází 

k redukci všech zakřivených ploch a fasády jsou v detailu méně plastické.  

Oblíbeným dekorativním prvek fasád jsou medailony, často s hlavami římských císařů, 

rozety, různá znamení či monogramy zasazené do rámů z rostlinných věnců nebo doplněné 

ratolestmi či festovy, antickými vázami, svazky prutů apod.  

Sloupy a pilastry se používají ve tvarech římských sloupových řádů. Kompozitní hlavice jsou 

doplňovány klasicistní ornamentikou, zvláště festovy, kanelurami s píšťalami apod. Na dříku 

pilastru se někdy objevují i ploché čabraky.  

Římsy bývají často podporovány konzolami zdobenými volutami nebo plastickými žlábky, 

které jsou odvozeny od římských triglyfů.      
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Vnitřní ideovou náplň klasicismu na poli architektonickém u nás vystihuje několik málo 

staveb.  

 

Antonín Haffenecker (1720 – 1789) 

Rakouský stavitel činný v Čechách. Patrně od roku 1769 sloužil jako královský dvorní stavitel 

v Praze. Dokončil velkou přestavbu Pražského hradu 1753 – 1775 podle plánu vídeňského 

stavitele Niccola.   

Zdroj inspirace: vídeňská architektura  

• Hraběcí Nosticovo národní divadlo později Stavovské divadlo (obr. 42)  

Místo: Praha 1 – Staré Město, Železná 11, č.p. 540/I  

Nejvyšší hofmistr Českého království hrabě Nostitz nechal na místě dřevěné divadelní budovy 

z roku 1774 vystavět první pražské kamenné divadlo v letech 1781-1783. Jeho tvůrcem byl 

Antonín Haffenecker. Ve své době představovalo hluboký průlom do barokního výtvarného 

prostředí v Praze. Soudobý vzhled divadla podmínila přestavba z roku 1859, takže jsme 

odkázáni jen na starší vyobrazení.  

Jeho architektura ztělesnila dvě tendence: kulisa antikizujícího chrámku vztyčená nad 

podjezdem hlavního průčelí a zároveň měkké hmotové tvarování odpovídající silné barokní 

tradici.  

Z původní architektonické úpravy se nám dochovaly především dvě dvojice mohutných 

sloupů s kompozitními hlavicemi, jež nesou kladí a trojúhelný západní štít portiku, vysoký řád 

pilastrů na jeho bocích i trojúhelné štíty. Přestavba z roku 1859 zcela proměnila výšku i 

členění stěn, zasáhla i do detailů štítů a hlavní římsy.  

První pražská stálá divadelní budova se v evropském rámci jeví jako dílo relativně pozdní, její 

architektura měla však ve střední Evropě zcela výjimečné postavení. Na celém průčelí 

s výrazně plastickým působením postrádáme sebemenší barokní detail. Výtvarné řešení 

západního portiku prozrazuje jasné ovlivnění klasicismem francouzským, prostředkované 

s nejvyšší pravděpodobností nějakou knižní předlohou. Antonín Haffenecker vyrůstá jako 

nejvýraznější tvůrčí postava počátků pražského klasicismu. Divadlo ve své původní podobě 

bylo nejznamenitějším projevem klasicistní architektury v Praze, ryzí příklad uměleckého 

importu, bez vztahu k domácímu výtvarnému prostředí.   

Korintský řád: zřejmě knižní předlohy francouzského klasicismu, jedná se o velmi zdobně 

provedené korintské hlavice blízké římským 
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• Hlavní průčelí Sweerts–Šporkovského paláce (obr. 43) 

Místo: Hybernská ulice, č.p. 1036-II  

U tohoto paláce vystavěného po roce 1783 bylo navrženo autorství Jeana Baptista Matheye. 

Původní podobu fasád zachycuje pouze vyobrazení F.B. Wernera, který je však známý 

nepřesností svých kreseb, stavba je koncipována na základě aditivního systému a členěna 

kolosálními pilastry patrně korintského řádu.   

Po roce 1783 probíhá rozsáhlá architektonická přeměna za účasti Antona Haffeneckera, při 

které dům získává svou klasicistní fasádu. Byl také zcela přestavěn připojený dům čp. 1035-

II., kde byl vložen plackami zaklenutý průjezd a nové pilířové schodiště. Na této úpravě po 

roce 1790 podílel I.J.Palliardi.  

Nově byla provedena fasáda, zůstaly ale zachovány raně barokní klenby v přízemí. Těžiště 

výtvarného řešení leží v širokém hlavním průčelí s vertikálním motivem vysokého řádu 

pilastrů v rychlém sledu. 

Korintský řád: značně stylizované korintské hlavice na klasicistním průčelí korunují vysoký 

pilastrový řád.  

 

II.3.A Nástup vrcholného klasicismu 

Polovina prvního desetiletí 19.století tvoří ve vývoji pražské klasicistní architektury 

významný zlom. Mizí nenávratně barokizující motivy členění.  

 

Josef Zobel (1746 – 1814) 

Stavitel a architekt činný v Praze pocházel zřejmě ze stavitelské rodiny tyrolské a zde se také 

v Bichlbachu vyučil.  

• Rohanský palác (Turonský) (obr. 44) 

Místo: Praha 1, Karmelitská 8, Malá Strana č.p. 386-III  

Velká úprava pozdějšího paláce Rohanského v Karmelitské ulici na Malé Straně má 

výjimečné postavení. Již v roce 1796 postavil Josef Zobel převážně nově jeho východní zadní 

křídlo. Architektonická činnost v roce 1807 sledovala takřka výhradně cíle slavnostně 

reprezentační. K vestibulu v přízemí příčného dvorního křídla se po severní straně připojuje 

oválné schodiště do prvního poschodí, kde zřídili ve východní polovině východního křídla 

velký divadelní sál, na který navazovaly na západě oválná jídelna a na jihozápadě obdélný 

taneční sál, který si dosud plně zachoval svůj reprezentační řád. Rovné překlady na rozhraní 

vstupní a hlavní části sálu podpírají na každé straně dva kanelované sloupy s kompozitními 
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hlavicemi. Taneční sál Rohanského paláce je jediným náročně uspořádaným reprezentačním 

prostorem pražského klasicismu. Přestavbu vedl nepochybně Zobel, navrhující architekt je 

dosud anonymní. Byl jím snad Louis Montoyer, Vídeňan belgického původu, autor daleko 

monumentálnějšího, ale výrazově příbuzného rytířského sálu vídeňského hradu z let        

1804-1807. 

Na přelomu 30.a 40.let proběhla rozsáhlá přestavba. Návrhy stavitele Jana Novotného zemské 

stavební ředitelství zamítlo ve prospěch řešení vlastního zaměstnance – vrchního inženýra 

Kulhánka. O tom, že byl ovlivňován soudobou pruskou verzí pozdního neoklasicismu, svědčí 

především souměrné hlavní průčelí s některými schinkelovskými motivy.   

Korintský řád: kanelované pilastry na vnější fasádě zakončené velmi stylizovanou hlavicí, 

v Tanečním sále se nachází korintské hlavice římského typu    

 

Anton Jüngling 

Vybudoval projekt budov Pražského nádraží za přispění především Ing. Schöna a Pernera. 

• Pražské nádraží, dnes Masarykovo nádraží (obr. 45) 

Místo: Praha 1 – Nové město, Hybernská 13 

V roce 1841 dospěla železniční trať Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Přerova a dl 

odbočkou do Olomouce. Téhož roku byla založena státní dráha s cílem zajistit spojení Vídně 

s Prahou a dále se Saskem; o rok později se pustila do stavby železnice z Olomouce do Prahy, 

kam první zkušební vlak přijel 4.srpna a provoz mohl být zahájen 20.srpna 1845.  

Pražské nádraží se vklínilo do městského organismu, kam železnice pronikala několika 

branami proraženými v hradbách. Odbavovací část koncového nádraží postupně vytvořily 

odjezdová budova s pokladní halou při Hybernské ulici, dvě nárožní budovy a spojovací 

sloupová dvorana. Jejich palácová architektura představuje přechod mezi pozdním 

neoklasicismem, arkádovým stylem a italizující renesancí.      

Korintský řád: korintské hlavice se stylizovanými akantovými listy 
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II.4. Romantismus a historizující slohy 

 

Rok 1861 je pro Prahu významný v ohledu politickém, národnostním i kulturním. 

Myšlenkové hnutí romantismu začalo již na konci 18.století v Anglii bojovat za právo 

svobody uměleckého projevu. Evropské národy, ve snaze ukázat svou kulturní svébytnost, 

v opozici proti antické klasice začaly navazovat na své národní umění minulosti. Významnou 

roli sehrála právě Anglie svou novogotikou. 

U nás se ve druhé polovině 19.století prohluboval rozpor mezi rozvojem techniky, ruku v ruce 

s novými materiály, a prosazováním historických tvarů do architektury. Nostalgický pohled 

šlechty, která v této době vyklizuje politické pozice, dává vzniknout romantickým stavbám, 

v nichž hledá odlesk dávné slávy. To kontrastuje s dosud nevykrystalizovanou snahou 

vznikající ekonomicky mocné vrstvy podnikatelů o nový životní styl. 

Toto období romantismu zvýšilo i zájem o historické stavby a jejich restaurování. Je však 

třeba uvést, že ve snaze o co nejdokonalejší obnovu staveb docházelo v řadě případů i 

k poškození necitlivým, byť dobře míněným zásahem do jejich konstrukce a výrazu.  

Byla snaha očistit historické stavby od pozdějších přístaveb a doplňků a prezentovat je v tzv. 

čisté podobě. Je to tzv. purismus8, a byl-li důsledně uplatňován, stával se pro historické 

památky škodlivý.  

   

V heterogenní společnosti pražských projektantů po polovině 19.století dominoval Bernard 

Gruber, profesor pražské německé techniky, a Josef Niklas – tehdy již výrazní novogotice a  

dále pak Josef Maličký, zastánce tzv. druhého baroka. Do tohoto uskupení po letech opět 

nastupuje velký tvůrčí duch, důsledně vyznávající zásady obnovené estetiky jiho- a 

západoevropské renesance, onoho slohu, který nabízel svým civilním tvaroslovím širokou 

možnost realizací. Byl to pražský rodák, architekt Ignác Ullmann.  

 

Ignác Ullmann 

Vyškolil se na vídeňské akademii výtvarných umění u profesorů Eduarda van der Nülla a 

Augustina Siccarda. Seznámil se v prostředí sídelního města říše s nejnáročnějšími problémy 

výstavby určené rozvíjejícímu se obchodu, peněžnictví i kultuře, ale i církevním institucím. 

Neulpěl však výhradně na poučkách zde získaných, šel dále ke zdroji, a to do Itálie, 

                                                 
8 Úsilí, aby byla stavba restaurována v prvotní podobě. Byly odstraněny pozdější architektonické prvky a 
nahrazovány kopiemi prvků původního slohu    
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především do Benátek a do Říma. Setkání s vrcholnými díly vlašské architektury 15.a 

16.století upevnilo jeho výtvarné přesvědčení o výhradné oprávněnosti obnovené renesance 

jako výrazu nové soudobé evropské architektury.         

Zdroj inspirace: studium ve Vídni, cesty do Itálie – zejména Řím, ale i Benátky a jih Itálie 

• Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje (obr.46) 

Místo: Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 

Právě zde začal Ignác Ullmann svou kariéru ve spolupráci s vídeňským architektem Karlem 

Roessnerem. Jedná se o baziliku postavenou v letech 1854 – 1863 v pozdně románských 

formách typu kostela sv. Jiří na Pražském hradě, s dvěma věžemi nad východní částí bočních 

lodí.  

Dokončení výtvarné výzdoby, která se podle původních představ měla stát ,,důstojným 

pomníkem umění našeho věku‘‘, se protáhlo až do roku 1913. Postupně se ne ní angažovala 

řada pražských výtvarných umělců. Zvláště je vyvinuto průčelí opatřené třemi bohatě 

profilovanými portály, do nichž Václav Levý vkomponoval reliéfně provedené tympanony. 

Vznosný je také interiér tohoto chrámu ve svém bohatém detailním členění.  

Karlínský chrám je trojlodní bazilika, jejíž vnější architektura závěru představuje značně 

věrnou citaci tismického kostela. Jeho celkový charakter je pozdním ohlasem nazarénství a 

především vlivů romanticka orientovaného okruhu krále Ludvíka I.Bavorského, který od 

30.let usiloval o obrodu křesťanského umění.  

Zdroj inspirace: jako vzor byla vybrána9 románská bazilika v Tismicích, ale všeobecně 

vychází z německých vrcholně románských dómů  

Korintský řád: typicky renesančně stylizovaná korintská hlavice 

 

• Šebkův palác (obr. 47) 

Místo: ulice Politických vězňů č.p. 936-II 

Jedna z nejvýznamnějších pražských novorenesančních budov z let 1869 - 71. Vybočuje 

z povahy Ullmannova architektonického cítění, které vždy respektuje individualitu pater 

výrazným členěním fasád. Zde se soustřeďuje do vysokého sloupového portiku nesoucího 

balkón. Tento portikus, nový motiv v architektuře Ullmanna, je nový i tím, že váže bosované 

přízemí a první patro paláce v jeden celek. Vyšší patra budovy mají svou individualitu 

v okenních rámech s frontony, vzájemně dělených pilastrovým řádem. 

                                                 
9 Zřejmě Františkem L. Riegrem 
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Korintský řád: stylově vytříbené korintské sloupy v průčelí a renesančně stylizované hlavice 

kolem oken 

• Česká spořitelna (obr. 48) 

Praha 1 – Nové Město, Národní 3,5 

Ullmannův vítězný návrh architektonické soutěže byl uskutečněn do roku 1861. Pro pražské 

prostředí poznamenané dlouhým poklasicistním stylovým hledáním představovala novostavba 

zásadní čin. Vyspělá neorenesanční architektura, čerpající z vrcholné benátské renesance, 

dávala suverénně najevo kontinuitu s protiburžoazním světem 16.století.       

Korintský řád: typicky renesančně stylizované korintské hlavice 

 

 

II.4.A Novorenesance – architektura poslední třetiny 19.století 

 

Kritika romantické fáze historizujících slohů se opírala především o tvrzení, že tyto slohy 

byly příliš vzdálené rychle se měnící společnosti a jejímu životu a nemohly zvládnout nové 

stavební úkoly svou tektonikou a tvaroslovím. Lidské měřítko renesance, která se v 15.století 

stala obrozujícím slohem po gotice, mělo opět posloužit architektuře v plnění jejich nových 

úkolů.  

Vzniká novorenesance, která se do Čech dostává z Itálie, zprvu přes Vídeň, ale poněkud se 

zpožděním, i když se již na některých detailech empírových staveb začala objevovat.  

Typickým znakem novorenesance je snaha po reprezentativnosti, osové symetrii a častějším 

používání železných konstrukcí v 90. letech. Naše novorenesance čerpá z renesance italské a 

české, někdy i německé.  

Užívá vysoký sloupový nebo pilastrový řád postavený na masivním soklu s bosáží z hrubě 

tesaných kvádrů, někdy jen imitovaných v omítce. Stavba bývá korunována římsou, na níž je 

často výrazná atika s balustrádami. 

V českých zemích se novorenesance stala slohem vyjadřujícím v umění tzv. generace 

Národního divadla hospodářské a politické osamostatnění národa.  

Později, až kolem roku 1900, se objevují i stavby novobarokní, které čerpaly inspiraci 

z baroka 18. století, přebírají barokní ornamentiku, členění fasád, vikýřů apod.  
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V posledním desetiletí 19.století se setkáváme i s tzv. eklekticismem10, vyvrcholením a 

koncem období historizujících slohů.  

 

Josef Zítek (1832 – 1909) 

Tento Inženýr architekt a dvorní rada studoval ve Vídni, kde také po ukončení studií jistou 

dobu pracoval. Poté pobýval rok ve Výmaru a v roce 1864 byl jmenován profesorem na stolci 

architektury v Praze.  

Zdroj inspirace: studium ve Vídni, cesty do Terstu a Benátek, dokonce dvouletý pobyt v 

Římě  

• Národní divadlo (obr. 49) 

Místo: Národní třída 2 

V roce 1865 byla vypsána architektonická soutěž na Národní divadlo, v níž zvítězil návrh 

profesora pražské německé polytechniky Josefa Zítka provedený ve stylu severoitalské 

renesance.  

Budova byla dokončena a divadlo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy 

korunního prince Rudolfa. Odehrálo se několik představení, divadlo pak bylo na léto 

uzavřeno, aby mohly pokračovat dokončovací práce. Během nich neopatrností stavebních 

dělníků, kteří při práci na střeše špatně uhasili dřevěné uhlí, došlo 12. srpna k požáru, který 

zničil měděnou kupoli, jeviště i hlediště.  

Okamžitě však byla organizována nová celonárodní sbírka na opravu. Projektem rekonstrukce 

byl ale již pověřen Zítkův žák a asistent Josef Schulz. Zítkovi totiž bylo, zajisté neprávem, 

vyčítáno zanedbání protipožárních opatření, a proto sám s trpkostí odstoupil. Schulz 

neuplatnil příliš radikální změny, snížil a zmenšil rozměr střechy, čímž se snížil počet sedadel 

z 1800 na 1360 a 18. listopadu 1883 bylo divadlo znovu otevřeno.  

V prostorách divadla najdeme vrcholná díla českých autorů 19.st., kterým se říká společně 

generace Národního divadla.  

V exteriéru vyniká lodžie s korintskými sloupy nad hlavním vstupem, předsazeným před 

budovu. 

Korintský řád: foyer čerpá z římské vily Farnese, stropy královské lóže z renesančních  

partií jindřichohradeckého zámku. Pro rozvrh a dekoraci stěn a pilastrů čerpal hojně 

z Neronova Domus Aurea    

                                                 
10 architektonická tvorba založená na nepůvodní tvořivé schopnosti s použitím prvků z jiných slohů, z nichž se 
pak skládá nová stavba  
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Josef Schulz (1840 – 1917) 

Studoval na pražské polytechnice a potom na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Během 

studií pracoval u vídeňského architekta Ludwiga von Foerstera při stavbě vídeňského 

Arzenalu. V roce 1864 se stává asistentem Josefa Zítka na stolci architektury pražské 

polytechniky v německé řeči. 

Zdroj inspirace: pobyt ve Vídni, studijní cesta po Itálii, návštěva Paříže    

• Národní muzeum (obr. 50) 

Místo: Václavské náměstí 68, č.p. 1700-II 

V roce 1864 se Zemský sněm Království českého usnesl postavit novou muzejní budovu za 

vedení akce hrabětem Janem Harrachem a Františkem Ladislavem Riegrem byla však teprve 

v roce 1883 vypsána veřejná architektonická soutěž na návrh budovy na místě klasicistní 

Koňské brány na vrcholu Václavského náměstí. Z došlých prací získal vítězství návrh Josefa 

Schulze, podle něhož byla stavba započata v roce 1885 a dokončena roku 1890.  

Monumentální novorenesanční palác Národního muzea je obdélného půdorysu o rozměrech 

104krát75m a zdvihá se nad dvojicí příjezdních ramp a tříramenným schodištěm s fontánou. 

Nad soklem je rustikovaný pás suterénu a přízemí, dvě patra výše jsou členěna korintskými 

sloupy a pilastry. Střední rizalit se vstupem do budovy dole a tympanonem nad hlavní římsou 

je završen věží se čtyřbokou segmentovou kopulí s lucernou do výše 70m. Čtyři rizalitová 

nároží budovy jsou zdůrazněna menšími osmibokými kopulemi. Výstavní síně v patrech jsou 

jednotraktové s okny po obou stranách, uprostřed budovy mezi dvěma dvory je 

monumentální, shora osvětlené šestiramenné schodiště s arkádovými chodbami po obvodu. 

V čele do náměstí je po výšce obou pater prostor Pantheonu, slavnostní síně, dějiště 

význačných událostí naší vědy a umění a posledního rozloučení s jejími představiteli.          

Zdroj inspirace: Antické recepce – sloupořadí horních částí muzejních křídel evokuje 

kolonádu, nebo také starořeckou stou a z obou stran obepíná střed kompozice.  

Nejsou ale jediné, které byly při výstavbě použity – kromě zřejmých souvislostí 

s architekturou vídeňských muzeí překvapuje nápadná podobnost Pantheonu a Ruhmeshalle 

vídeňského arzenálu a ještě víc prakticky shodné řešení průčelí s berlínským Říšským 

sněmem.    

Korintský řád: korintské sloupy a pilastry římského typu 
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• Uměleckoprůmyslové muzeum (obr. 51) 

Místo: Praha 1 – Staré Město, 17.listopadu 4 

Limitován úzkým pozemkem vytvořil J.Schulz v letech 1892 – 1901 stavbu rozvinutou do 

šířky a stísněnost ústřední dvorany vyrovnával důmyslným výškovým zapojením mezipater. 

Stejně vznosné jsou i výstavní sály.    

Zdroj inspirace: čerpal z italské pozdní renesance, případně z francouzských podnětů, ale 

stavba nezapře i vliv synkretismu „pozdního“ období – nejzřetelnější v řešení osového 

rivalitu.   

 

Josef Zítek a Josef Schulz 

• Rudolfinum (obr. 52) 

Místo: Praha 1 – Staré Město, náměstí Jana Palacha 1 

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších staveb české novorenesanční architektury. Na 

počátku 20. století došlo k jeho úpravě pro potřeby Poslanecké sněmovny, která tu sídlila a 

potom v průběhu let k dalším rekonstrukcím a změnám.  

V letech 1990 - 92 bylo Rudolfinum obnoveno podle návrhu Karla Pragera pro původní 

hudební a výtvarné poslání. Každý detail, architektonický prvek i veškerá umělecká výzdoba 

včetně okolí nyní odpovídají původnímu vzhledu.  

Dům umělců je recepcí vrcholné italské, zvláště benátské renesanční architektury, autoři se 

však poučili i na díle svého vrstevníka Gottfrieda Sempera.  

Jeho neorenesanční architektura je vzácně vyvážená.  Skládá se ze dvou hmotových bloků – 

jižního, který byl vyhrazen pro múzická umění, a severního pro umění výtvarná.   

Zdroj inspirace: dvojice Zítek – Schulz se po zadání projektu vypravila na studijní cestu do 

Německa (zde konzultovali s Richardem Wagnerem), do Belgie, Francie a Británie.   

Korintský řád: Pro tuto práci zajímavá je pamětní síň odhalená zde roku 1994 (s expozicí 

Jana Kubelíka). Jedná se o velký prosvětlený sál s několika korintskými sloupy, který sloužil 

původně výstavám výtvarného umění a poté byl nevhodně využíván jako archív. Po 

rekonstrukci je v něm překrásná kavárna pro veřejnost, která slouží i k pořádání recepcí.  

Také amfiteatrální stoupání koncertní síně je rytmizováno korintským sloupořadím. 

rivalitu.   
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Aleš Linsbauer (1839 – 1895) 

Studoval na Technice v Praze, roku 1864 byl jmenován asistentem na stolici pozemního 

stavitelství pražské polytechniky proněmeckou řeč. Stává se pražským stavitelem. 

Zdroj inspirace: Vídeň 

• Sloup veřejného osvětlení (obr. 53) 

Místo: Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí  

V roce 1847 se v Praze rozzářilo prvních 200 hořáků veřejného plynového osvětlení. O 20 let 

později převzala osvětlování všech pražských ulic a náměstí nová obecní plynárna. Pro 

významná prostranství byly určeny honosné troj, čtyř až osmiramenné litinové kandelábry 

s bohatou dekorativní a sochařskou výzdobou. Navrhoval je ctitel možností umělecké litiny 

architekt Linsbauer, modely vytvořil sochař Eduard Veselý – autor sakrálních plastik, ale 

např. i části výzdoby na orloji. Výsledek technického pokroku – umělé světlo a kov - spojil 

vjedno se vznešeností antiky ztělesněné zde karyatidami. 

Korintský řád: korintská hlavice zakončuje kanelovaný sloup vycházející z centra objektu    

 

Karel Schlimp (narozen 1834) 

Profesor na vídeňské technice.   

• Nádraží Praha – Těšnov (obr. 54)  

Místo: Praha 8 - Karlín, č.p. 562 

Železniční nádraží Těšnov bylo vybudováno v letech 1872 - 75 jako konečná stanice tehdy 

dostavěné Severozápadní dráhy v místě, kde jako součást městského opevnění stála Petrská 

brána zvaná též Poříčská, později Špitálská (podle Špitálského pole, dnešního Karlína). 

Budova nádraží byla komplexem novorenesančních budov. Střední trojkřídlá monumentální 

budova o délce 115m, která byla vstupem do odjezdové haly nádraží, byla honosně 

vyzdobena monumentálním triumfálním římským obloukem s dvěma postranními oblouky s 

korintským sloupovím. Nad těmito čtyřmi korintskými sloupy stály čtyři alegorické sochy 

znázorňující Obchod, Vědu, Průmysl a Hospodářství. Na samém vrcholu budovy pak bylo 

umístěno alegorické sousoší Austrie, po stranách Orba a Průmysl. Stěny, římsy a stropy 

interiéru měly štukové dekorace, zdobily je závěsné lustry. Pravé křídlo s bohatě zdobeným 

reprezentačním salonem a čekárnou bylo ukončeno čtyřpodlažní budovou, v níž byla přízemní 

restaurace. Levé křídlo sloužilo jako příjezdový trakt a sídlily tam kanceláře. Odjezdová hala 

s věšadlovou stropní konstrukcí byla vyzdobena portréty měst, jimiž procházela někdejší 
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Rakouská severozápadní dráha. Interiér doplňovala v litině provedená sochařská výzdoba. 

Zejména z těchto důvodů bylo nádraží Těšnov považováno za jednu z nejkrásnějších 

nádražních budov střední Evropy. 

Budova sloužila železniční dopravě až do 1. července r. 1972. Tehdy byla stanice dopravně 

zrušena. V 60. letech překáželo severozápadní nároží budovy výstavbě Severojižní 

magistrály. Byly zpracovány studie na záchranu budovy jejím pootočením a následným 

využitím např. pro městské muzeum, v praxi však nebyly uskutečněny. Uzavřené nádraží 

postupně chátralo, počátkem 70. let bylo z důvodů přeložky inženýrských sítí a zavedení 

tramvajové dopravy na Hlávkův most v souvislosti s výstavbou magistrály zbořeno severní 

křídlo budovy. I přes tento zásah bylo v r. 1978, téměř na konci své existence, nádraží Těšnov 

pro své výtvarné hodnoty zapsáno do I. kategorie Státního seznamu nemovitých kulturních 

památek. Marné bylo usilování o záchranu a dostavbu budovy, o její využití pro muzeum či 

archiv. Nakonec bylo rozhodnuto o likvidaci objektu. Před definitivní demolicí byl objekt 

odstrojen, byly odmontovány předměty umělecké a architektonické výzdoby a přeneseny do 

depozitářů Muzea hl. m. Prahy a Národního muzea. 16. března 1985 byla budova odstřelena. 

Korintský řád: vchod do nádraží cituje římské císařské oblouky  

• Muzeum hlavního města Prahy (obr. 55) 

Místo: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 52  

Druhá polovina 19.st. byla dobou, kdy mnozí nadšenci, vlastenci a zájemci o historii a 

přírodní vědy zakládali různá muzea. Jako třetí pražské muzeum zahájilo činnost r. 1883 

Městské muzeum pražské. Založení muzea se poprvé projednávalo v městské radě v r. 1877. 

Zasloužil se o ně Wácslav Wladiwoj Tomek v čele komise pro ideovou náplň i praktické 

umístění muzea, dr. Miroslav Tyrš jako přednosta prvního muzejního komitétu, který 

shromáždil první, tehdy ještě nevelké muzejní sbírky, i jeho první ředitel, archeolog a historik 

Břetislav Jelínek. Sbírky byly nakonec umístěny v budově bývalé kavárny v městských 

sadech Na Poříčí a tak bylo v roce 1883 založeno Městské muzeum pražské. Kavárenský 

pavilon postavil r. 1878 František Saller a Jan Beninger, jeho prostory však brzy nestačily 

rostoucím sbírkám a proto byl objednán projekt nové budovy u architekta Antonína Wiehla. 

Ten se však úkolu vzdal a projekt novorenesanční budovy vypracoval Antonín Balšánek.  

Nová budova se přistavovala ke starému kavárenskému pavilonu v letech 1896 - 98, pro 

veřejnost byla otevřena roku 1900. Honosná budova má uprostřed hlavního průčelí 

vystupující rizalit završený tympanonem, v němž je umístěn reliéf Ladislava Šalouna s 

námětem Historie, věda, umění a řemesla tvoří slávu naší minulosti. Na nejvyšším vrcholu 
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tympanonu je osazena Šalounova alegorická postava města Prahy z r. 1896. Tato socha byla 

při bojích v květnové revoluci r. 1945 sestřelena německým tankem. Její kopii provedl podle 

nalezeného zmenšeného modelu ze Šalounovy pozůstalosti sochař Miloslav Šonka v r. 1985. 

Další plastickou výzdobu budovy provedl sochař František Stránský (alegorie Křesťanství a 

Pohanství), sochař Vojtěch Šaff (Pravěk, Historie, Památky) na zadní fasádě a sochař 

František Hergesel (Historie) na straně ke Karlínu. Zde je i velký znak města Prahy od O. 

Šmejkala. V interiéru jsou štukatury od Viléma Amorta a plastiky od Ludvíka Wurzela, 

Františka Hergesela a Antonína Procházky. Nad podestou schodiště je kolem dokola 

panoráma Prahy od Antonia Sacchettiho. Nad ním je sedm pohledů na Prahu od Karla 

Liebschera a Václava Jansy. 

Korintský řád: korintské sloupy vycházející z římské imperiální architektury na venkovní 

fasádě v prvním podlaží 

 

Antonín Turek (1861 – 1916) 

Studoval v Praze a 1899 se stal vrchním městským inženýrem a měl titul stavebního rady.  

• Národní dům na Vinohradech (obr. 56) 

Místo: Náměstí Míru  

Novorenesanční stavba na vinohradském náměstí Míru je dílem architekta ing. Antonína 

Turka. Po pouhých patnácti měsících byl Národní dům slavnostně otevřen 10.11.1894. Stává 

se sídlem četných spolků a korporací - Měšťanské besedy, pěveckého spolku Hlahol, Matice 

školské, Vinohradského Sokola a dalších. V roce 1955 jej v havarijním stavu získávají 

Československé dráhy. Rekonstrukce pak trvá až do roku 1959 a o pár let později se název 

budovy mění na Ústřední kulturní dům železničářů. Od tohoto roku byla provedena řada 

oprav a rekonstrukcí vedoucích k obnovení věhlasu Národního domu.  

Korintský řád: korintské sloupy římského imperiálního typu 

 

 

Osvald Polívka (1859 – 1931) 

Narozen 24. 5. 1859 v Enns v Rakousku. Studium architektury na pražské technice. V letech 

1885-90 asistentem prof. J. Zítka na německé technice v Praze. Od roku 1890 samostatný 

architekt. Pro své výjimečné nadání je vyhledáván nejbohatšími investory ve své době, a tak 

projektuje zejména banky, spořitelny a pojišťovny.  
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Podporovatel a propagátor českých výtvarných umělců. Realizoval velký počet honosných 

staveb, převážně v centru Prahy.  

První období Polívkovy tvorby bylo ovlivněno J. Zítkem a zejména A. Wiehlem, se kterými 

zpočátku úzce spolupracoval. Spolu s nimi a J. Schulzem se stal předním představitelem české 

novorenesance (např. Zemská banka Na Příkopě). Jeho dokonalá znalost historického 

tvarosloví, výtvarná fantazie, snaha po bohatém dynamickém výrazu a v neposlední řadě 

trvalá spolupráce s předními českými výtvarníky vedla dále jeho tvorbu k novobaroku (např. 

Městská pojišťovna na Staroměstském nám.), k secesi (např. Obecní dům hl. m. Prahy) a 

v posledních letech k novoklasicistní moderně (např. Česká banka na Václavském nám.). 

Ponejvíce se specializoval na navrhování exkluzivních bank, spořitelen a pojišťoven, a to 

včetně vynikajících interiérů. Přes jeho slohový eklekticismus je dodnes nedoceněna jeho 

architektonická virtuozita a příkladná spolupráce s nejlepšími českými výtvarnými umělci své 

doby. 

Zdroj inspirace: renesanční architektura 

• Pražská městská spořitelna (obr. 57) 

Místo: Rytířská ulice č.p. 536 

Novorenesanční stavba  z let 1892-94. Autory jsou A.Wiehl, O. Polívka, na výzdobě se 

podíleli výtvarníci Aleš, Klouček, Schnirch, Sucharda, Ženíšek aj.  

Hala souvisí s rozmachem železných konstrukcí. Jedná se o velmi zajímavou stavbu, neboť 

znaky italského quattrocenta, které byly přenesené pravděpodobně A. Wiehlem, se mísí se 

znaky benátského cinquecenta zprostředkovaného O. Polívkou. 

Korintský řád: typicky neorenesanční hlavice, tj. velmi podobné renesančním italského 

cinquecenta – Palazzo Corner de la Casa Grande v Benátkách 
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III. Závěr 

Mým původním záměrem bylo přeci jen trochu komplexněji nastínit většinu budov v Praze, 

které využívají korintského řádu. V průběhu práce jsem byla nucena mnoho z nich, mnohdy 

velmi zajímavých, vynechat.  

Nakonec jsem do práce zahrnula jen období od počátku renesance do konce historizujících 

slohů. Již jsem se ale nezabývala obytnými domy, neboť jejich fasády jsou mnohdy 

vyzdobeny všemi řády, nebo alespoň několika z nich ve vzestupném pořadí - superpozice. 

Většinou se tak dělo podle daných šablon, které měli tehdejší stavitelé k dispozici.  

Zajímavou skutečností je zjištění, že většina novodobých pražských architektů své znalosti 

sice získávala cestováním, ale v podstatě výhradně do Itálie. Pro klasickou archeologii 

paradoxní je fakt, že Řecko bylo v tomto ohledu v podstatě úplně vynecháváno, byť většina 

věcí byla převzata Římany právě z jeho uměleckých památek. Je to zřejmě tím, že v novověku 

byla právě Itálie místem, kde se něco dělo na poli umělecké tvorby, kde vznikaly nové slohy. 

A to bylo, bez ohledu na inspirační zdroje, pro většinu tvůrců naprosto zásadní. 

Pokud bychom chtěli sledovat vývoj korintského sloupu v průběhu daného období, dojdeme 

k závěru, že v renesanci se jedná o typicky stylizované hlavice s malými volutami a 

masivnějšími akantovými listy, v baroku můžeme sledovat spíše hlavice s monumentálními 

volutami blížící se kompozitním. V historizujících slozích a dále v neorenesanci dochází 

k recepci klasických vzorů nejryzejším způsobem.  

Při sledování vývoje recepcí korintského řádu s tolika diferenciacemi je důležité říci, že i 

v samotné antice můžeme sledovat mnoho různých typů. Nejednalo se o jeden neměnný vzor, 

ale o kontinuální vývoj.    

Na toto téma by bylo nutné vypracovat rozsáhlejší studii pojednávající o všech aspektech 

vzniku vskutku monumentální pražské architektury, ve které je recepce antiky často základní 

hybnou silou.  
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