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CO JE UMĚLECKÝ SLOH
Umělecký sloh nebo styl odráží 

� technické a hospodářské možnosti určité doby

� názor lidské společnosti na krásu

� projevuje se ve všech nebo některých uměleckých 
oborech

� má typické znaky



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ SLOHY
� již starověké státy měly své slohy, které se projevovaly 

hlavně v architektuře

� nejčastěji se ale uvádí slohy, které vznikaly v Evropě 

od období středověkuod období středověku

� doba, kdy sloh trval, je vždy přibližná, v období 
moderních dějin se slohy střídají častěji

� znaky slohu jsou dobře viditelné na stavbách



ROMÁNSKÝ SLOH
� 11. – 13. století

� název podle říše římské (Roma = Řím)

kamenné a cihlové stavby� kamenné a cihlové stavby

� mohutné většinou neomítnuté zdi

� sdružená okna 

� rotunda

� oblouk



Rotunda sv. Martina, Praha



GOTIKA
� 12. – 14., 15. století

� název podle Gótů (germánský kmen)
� stavby i jejich části jsou štíhlé a vysoké – symbol 

přiblížení k Bohupřiblížení k Bohu
� lomený oblouk
� žebrová klenba
� fiály - drobné věžičky
� chrliče - fantastické hlavy s otevřenou hubou, které 

chrlily vodu stékající ze střech
� rozety - kruhová zdobená okna



Chrám Matky boží, Paříž



RENESANCE
� 14. – 16., 17. století

� z francouzského renaissance (znovuzrození)

klade důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a � klade důraz na člověka, na lidský rozum a poznání a 
pozemský život

� obrací se zpět k antice a antické kultuře

� souměrnost, jednoduchost, pravidelnost

� sgrafita



Renesanční zámek, Litomyšl



BAROKO
� 17. – 18. století

� z portugalského  pérola barroca (perla nepravidelného 
tvaru)tvaru)

� pohyb

� ornamenty

� asymetrie

� malba napodobuje stavební prvky



Barokní stavby v Českém Krumlově



KLASICISMUS
� 17. – 18., 19. století

� z latinského classicus (prvotřídní)

inspiruje se hlavně starověkými, antickými vzory � inspiruje se hlavně starověkými, antickými vzory 

� zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, 
pravidelný řád

� mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně 
střídmá výzdoba



Zimní palác, Petrohrad



ROMANTISMUS
� 18. – 19. století

� klade důraz na cit, pocit, duši, sen a individualitu

architekti se inspirovali stavbami jiných historických � architekti se inspirovali stavbami jiných historických 
epoch nebo kultur

� nejčastějším slohem, který býval nejdříve a nejvíce 
napodobován, byla gotika, takovéto stavby či stavební 
úpravy označujeme jako novogotické



Novoklasicismus - Národní museum, Praha



SECESE
� přelom 19. a 20. století

� poslední univerzální umělecký sloh

ornamenty� ornamenty

� neobyčejné barvy

� vlnící se křivky



Obecní dům, Praha – secesní stavba
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