
BAROKO
PREZENTACE 4. TŘÍDA VLASTIVĚDA



DOBA POBĚLOHORSKÁ (PO ROCE 1620)

• Připomenutí historické situace:

• Habsburkové tvrdě prosazují katolictví jako jediné náboženství

• Lidé jsou nuceni přestoupit na tuto víru

• Kdo nechtěl (pouze šlechta a měšťané) – musel se vystěhovat a byl mu zabaven majetek

• Poddaní museli zůstat a stát se katolíky



POZORNĚ SLEDUJTE VIDEA A POTÉ SI VŠE 
PŘIPOMEŇTE S OBRÁZKY V PREZENTACI:

• Baroko http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230067/

• Barokní umění http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230070/ (jen cca 3:00 min.)

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230067/
http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230070/


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA BAROKA 
(ZÁPIS DO SEŠITU - OKROVÉ PÍSMO)
• Nový umělecký směr, který pomáhal prosazovat katolictví

• Nahradil renesanční sloh

• Přišel z Itálie, slovo „baroko“ znamená vše nabubřelé, nesprávné, směšné 

• Působil na lidi pomocí náboženských témat

• Umění má člověka překvapit, ohromit, vzbudit v něm pokoru

• Monumentální a vznešené stavby plné ozdob

• Zásada kontrastu, napětí, pohybu, dramatičnosti

• Cit, majestátnost, vznešenost, náboženské zanícení

• Od poč. 17.století do poloviny 18.století



BAROKNÍ ARCHITEKTURA 

• Stavěly se především církevní objekty: 

• kostely, chrámy, kláštery s typickými kopulemi

• Stavby byly zdobeny sochařskými a malířskými díly, nástěnnými malbami (freskami), kroucené sloupy, zlato a 
mramor, malé sochy andělíčků

• Ve městech radnice

• Na vesnicích zdobená selská stavení tzv. „selské baroko“

• Na náměstích – MOROVÉ SLOUPY (viz. dále)

• U cest – SOCHY SVATÝCH

• Stavitelé: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Jan Blažej Santini Aichl



1) CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Pohled od Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstské náměstí
Úkol: Najdete na obrázku okno, ze kterého byla 

vedlejší fotografie pořízena?



2) CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

Pohled od příchodu ulicí od Karlova mostu

Pohled na celý areál jezuitské koleje



MOROVÉ A MARIÁNSKÉ 
SLOUPY V PRAZE 

Morový sloup Nejsvětější 
trojice na Malé Straně

Morový sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí

Morový sloup na Karlově 
náměstí poblíž Novoměstské 

radnice

Používaná hornina -
pískovec



3) KLEMENTINUM Klementinum – Největší 
historický areál hned 
po Pražském hradu. 
Sloužil jako jezuitská kolej a 
dnes je sídlem Národní 
knihovny České republiky 
a Státní technické knihovny. 

Vstupy do areálu:
1 – Hlavní vstup do Klementina z Mariánského náměstí
2 – Vstup z Karlovy ulice
3 – Vstup z Křižovnického náměstí v této chvíli je vstup uzavřený

Popis a rozdělení areálu:
1 – Národní knihovna České republiky
2 – Barokní knihovní sál
3 – Zrcadlová kaple
4 – Astronomická věž
5 – Kostel sv. Klimenta
6 – Vlašská kaple
7 – Kostel sv. Salvátora
8 – Révové nádvoří s kašnou
9 – Křižovnické chodby (dnešní výstavní galerie 
Klementinum)

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-narodni-knihovna-a-barokni-knihovni-sal
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-narodni-knihovna-a-barokni-knihovni-sal
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-vyznamne-pamatky-a-legendy
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-%E2%80%93-astronomicka-vez
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-kostel-sv-salvatora-a-svateho-klimenta
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-vyznamne-pamatky-a-legendy
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-kostel-sv-salvatora-a-svateho-klimenta
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-od-nadvori-k-vyznamnym-osobnostem
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-vyznamne-pamatky-a-legendy


JEZUITÉ (JEZUITSKÝ ŘÁD ZRUŠIL JOSEF II.)

• Jezuité http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230068/

• Hon na čarodějnice http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230071/

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230068/
http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230071/


BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

• Sochy světců, morové, mariánské a trojiční sloupy a další sochařská díla

• barokní zbožnost, vznik poutních míst a kult sv. Jana Nepomuckého. 

• Sochař: Matyáš Bernard Braun (Kuks)

• Jan Brokoff, Michal Josef Brokoff, Maxmilián Brokoff

• významnými sochaři byli také Matěj Václav Jäckel a Ignác František Platzer

JAN NEPOMUCKÝ

Nejuctívanějším svatým v českých 

zemích, žil v době Jana Husa.

Podle církve konal zázraky.



BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

• Pro malířství je asi nejpříznačnější technika šerosvitu.

• Nejvýznačnějšími barokními malíři českého původu jsou Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký



BAROKNÍ HUDBA
• Citové působení církve na lidi

• Varhanní skladby, hrané v kostelech a chrámech byly součástí bohoslužeb

• První opery

• Mnoho muzikantů odchází do ciziny

Skladatelé:

• Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka



BAROKNÍ HUDBA • Nejvýznamnější barokní hudební skladatelé:

Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)

Čtvero ročních období (Jaro) 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=qyFsW6TZqYA

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Toccata a fuga D moll
https://www.youtube.com/watch?v=ho

9rZjlsyYY

Georg Friedrich Händel 
(1685 – 1759)
Vodní hudba

https://www.youtube.com/watc
h?v=OT1oTBSqR4E

https://www.youtube.com/watch?v=qyFsW6TZqYA
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY
https://www.youtube.com/watch?v=OT1oTBSqR4E


• Poznáte netradiční hudební ukázku? Kdo je autorem skladby a jak se skladba jmenuje? UMĚNÍ ☺

https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8

https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8


ZDROJE

• http://www.pamatky-praha.cz/pamatky-v-praze/baroko

• Obrázky:

• 1) http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/163/chram-sv-mikulase-stare-mesto?back=1

• http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/czech-republic/prague/articles/prague-
itineraries/

• http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-vyznamne-pamatky-a-legendy

http://www.pamatky-praha.cz/pamatky-v-praze/baroko
http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/163/chram-sv-mikulase-stare-mesto?back=1
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/czech-republic/prague/articles/prague-itineraries/
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-vyznamne-pamatky-a-legendy

