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Seznámení studentů s historizujícími slohy 19. stol. – neogotika, neobaroko, 

neorenesance…, znaky, konkrétní památky 

 

HISTORIZUJÍCÍ SMĚRY 19. STOLETÍ 

1. V 19. stol. se evropská architektura vrací k už známým slohům. Na základě 

dosavadních znalostí dějin umění doplň tabulku : 

 

sloh století Navazující sloh století 

románský  1000 -1250   

  Novo/neo/pseudogotika  

renesance 15.-16. stol  19.stol. 

  Novo/neo/pseudobaroko  

 18.-zač. 19. 
stol 

  

  

2. Z tabulky tedy vyplývá, že (označ pravdivé tvrzení): 

 Na gotiku navazovala neogotika 

 Na baroko navazoval neoklasicismus 

 Všechny historizující slohy se rozvíjely v 19. stol. 

 Jediná neorenesance začala už v 18. stol. 

 Architekti uplatňovali na stavbách nové a originální prvky 

 V letech 1000 -1250 se rozvíjel neorománský sloh 

 V 19. stol. architektura spíše stagnovala 

3. Doplň: 



Románský sloh  neo = novo = pseudo…………………………………………. 

Gotika     neo = novo = pseudo…………………………………………. 

Renesance   neo = novo = pseudo………………………………………….  

Baroko    neo = novo = pseudo………………………………………….  

Klasicismus   neo = novo = pseudo………………………………………….  

 

4. Doplň ke stavbám styl (neogotika, neobaroko…) a najdi a označ min. 3 znaky 

původního stylu jako důkaz: 

 

obr.č. 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

obr.č.2……………………………………………….obr.č.3………………………………………………………………………. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Z%C3%A1mek_hlubok%C3%A1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Nationaltheater_2005-03-26_00.jpeg


 
 
 
 
 
 

 

obr.č.4…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Doplň k obrázkům názvy: 

Ferdinandova kolonáda v Mariánských Lázních 

Národní divadlo v Praze 

rotunda sv. Martina na Vyšehradě 

zámek Hluboká nad Vltavou 

6. S pomocí internetu , odborných publikací nebo knih zjisti, jak souvisí 

s historizujícími slohy pojem  PURISMUS:……………………………………………………………. 

.............................................................................................................................  

 

7. V 19. Stol se rozvíjely i parky. Posuď rozdíl mezi anglickým a francouzským parkem: 

 

obr.č.5 – park ……………………………..typu obr.č.6 – park……………………………………..typu 

Charakteristika…………………………………………..   ………………………………………………………………………… 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Ferdinand%C5%AFv_Pramen_01.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Kasteel_van_Vaux-le-Vicomte_-_Maincy_06.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Bois_de_Vincennes_20060816_16.jpg
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