
Baroko 
1580 - 1740 









Klementinum 

jezuitský barok 



Areál Klementina  

s kostelem sv. Salvátora 









Asi poznáte… 



„Hrad Panny Marie“ 



Svatá Hora u Příbrami 













Kolosalita a iluzionismus 



Hlavní znaky dynamického baroka 

 útok na city – líčení mocných citových hnutí 

    přehánění až do afektu 

    dynamika a dramatičnost– konvexní a konkávní 
plochy, spirální kompozice, až nepřirozené zkroucení 
těl, vlající drapérie 

   iluzionismus  

   okázalost, monumentálnost, nádhera, teatrálnost 

   splývání uměleckých druhů – architektura, oltáře, 
náhrobky 

   angažovaný sloh katolické protireformace   

     



Architektura dynamického baroka 

 přísná symetrie 

 mizí rovná plocha ve prospěch konkávních a 

konvexních ploch 

 nepřekonaný cit pro začlenění architektury do 

prostředí 

 složité půdorysy – průnik oválů, elips a dalších 

tvarů do pravoúhlých a dalších lomených tvarů 

 









Kostel M. Magdaleny K. Vary 



Zámek Buchlovice 



 François  

Mansart 



Hořovice – Sluneční brána 



Iluzionismus radikálního baroka  





Soutok Lužnice a Vltavy – boží muka 



Baroko 

v české krajině 



Poutní místo  

a zámek Lomec 



Gian Lorenzo Bernini 

1598 Neapol – 1680 Řím 

 významný italský barokní architekt, sochař a  

   malíř. Dotvořil Svatopetrské náměstí před 

bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se 

staly vzorem pro evropské barokní sochaře. 

Zakladatelská osobnost dynamického neboli 

radikálního baroku.  



Sant'Andrea al Quirinale 











Spící Hermafrodit 



Únos  

Proserpiny 









Apollón a Dafné 



Neptun a Triton 











Bernini 

Fontána 

čtyř řek 





Personifikace řek 



Bernini 

Tritonova fontána 







Fontane del Moro – Piazza Navona 









Bernini: Fontána La Barcaccia 



Giacomo della Porta 

Neptunova fontána 





Nicola Salvi – Fontana di Trevi 



 je největší fontánou v Římě - na výšku má 25,9 m a na 

šířku 19,8 m. Fontána leží na místě křižovatky tří 

vodních cest a kde stál akvadukt zásobující vodou celý 

Řím. Hlavním stavitelem byl Nicola Salvi a stavba 

fontány Di Trevi mu trvala třicet let (1732 - 1762). 

Fontána je vytesána z mramoru a představuje Oceána 

(bůh moře) stojícího na veliké mušli, která je tažena 

mořskými koňmi, voda okolo jakoby přetéká přes 

pobřežní krajinu. Fontáně dominuje vysoký oblouk di 

Trionfo nazývaný “Království oceánů”. 

Fontána di Trevi 



Teatrálnost 

radikálního baroku 



Oceán v trimfálním oblouku 







Sant’Ivo alla 

Sapienza v Římě 

Borromini  1642-1660 

Palác Barberini 















Mnichovo Hradiště 

Valdštejnové  

Canevalle 



Zámek Kouniců ve Slavkově 





Zahrada a zahradní průčelí 





Lobkovický palác 



Zámek Hořovice 





Petr Pavel Rubens 1577 - 1640  



Rubens  

s manželkou 

a synem 



Vévoda z Buckinghamu 

a Korunování Krista 





Svatý Jiří 

a Zvedání 

kříže 



Tři Grácie 

Venuše  

před zrcadlem 



Bacchus 

a  

Bacchanálie 

 



Frans Snyders 

lovecká zátiší a špižírny 





České radikální baroko 

 Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové A 

 Jan Blažej Santini – Aichel A 

 Octavio Broggio A 

 Matyáš Bernard Braun S 

 Ferdinand Maxmilián Brokoff S 

 Petr Brandl M 

 Václav Vavřinec Reiner F 



Kryštof 

a Kilián Ignác 

Dientzenhoferové 







Kryštof – barokní areál 

na Skalce u Mníšku 





Kilián Ignác 



Broumovský klášter 

před barokní přestavbou  



Broumovský klášter 





Broumovská skupina 

Hvězda, Šonov, 

Božanov, 

Heřmánkovice 



Jan (Giovanni) Blažej Santini 

 Nejstarší syn do vážené rodiny pražského kameníka Santini-
Aichela. Narodil se s tělesnou vadou – byl na část těla ochrnutý a 
chromý, což mu bránilo úspěšně pokračovat v otcově kariéře a 
převzít po něm kamenickou dílnu. Kamenictví se přesto vyučil 
(stejně jako bratr František), ale studoval také malířství. Po 
vyučení se okolo roku 1696 vydal sbírat zkušenosti obvyklou 
vandrovní cestou. Prošel Rakousko a v Itálii dorazil až do Říma, 
kde měl možnost se seznámit s díly Francesca Borrominiho, 
radikálního architekta považovaného římskými konzervativními 
současníky za „blázna“.  

 V roce 1700 už Santini samostatně stavěl, projektoval a měl 
vlastní peníze, tzn. byl členem některého ze stavitelských cechů a 
vlastnil stavební firmu. 



Barokní gotika 









Sedlec 





Kostel – želva 

v Obyčtově 



Santini promlouvá uskupením hmot,  

prostoru a světlem 



Panenské Břežany – kaple sv. Anny 



Panenské Břežany – kaple sv. Anny 



Běstvina 

kaple 

sv. Jana 

Nepomuckého 



Bílá Hora 





Kult 

sv. Jana 

Nepomuckého 







Prstenec ambitů s pěti pentagonálními kaplemi 



Symbolika a polysémantika 

Santiniho Zelené Hory 

 5  - pět ran Kristových, pět hvězd, TACUI 

 10 – deset přikázání, dokonalost, Panna Marie 

 3 – Trojice boží 

 4 – čtyři kontinenty, kde plane křesťanská víra 

 6 – šesticípá hvězda cisterciáků 

 53 – stáří sv. Jana Nepomuckého 

 gotické okno – jazyk a meč 







Kolovratský palác 





Morzínský palác 



Plastiky 

F. M. Brokoffa 



Mariánská Týnice 













Zámek  

Karlova Koruna 

Chlumec nad Cidlinou 





Jean Baptiste Mathey 



Toskánský (Thun – Hohensteinský palác) 






