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BAROKO

(1600 – 17501)
 
Název barocco - odvozeno z portugalského slova, které znamenalo perla nepravidelného tvaru. 

Období 17. století bylo poznamenáno třicetiletou válkou (odstartovala je bitva na Bílé hoře roku 
1620), poprava českých pánů a šlechticů roku 1621 na Staroměstském náměstí, následovala ztráta 
Českého království, Čechy byly dále v područí Habsburků). 

Po renesanci nastal opět obrat k duchovnu. 

Společné prvky: 
( spolu s jinými uměleckými směry) 

velkolepost 
zdobnost (v hudbě ornamentika: trylky a jiné 
ozdoby; v architektuře: štuky, zlacení, intarze aj..)
složitost   (nepravidelné linie v architektuře, 
rozevláté linie a dramatické výrazy v sochařství a   

       malbě)
kontrast  (v hudbě se střídá hra více nástrojů proti 
částem, kdy hrají sólisté – orchestr x sólům = 
concerto grosso, v malířství změna barev, dále 
šerosvit (světlo versus stín))
silný umělecký účinek
dynamičnost, drama, výraz

Homofonie

- v baroku se prosadil způsob doprovázeného 
jednohlasu – generál bas = basso continuo 
(vyskytuje se ve všech skladbách v baroku)

basso continuo

generál bas - basso continuo = číslovaný bas
akordický nástroj ( většinou cembalo, mohla být i loutna či barokní harfa) vede basovou linii a nad 
ní improvizuje harmonii podle čísel, jenž udal skladatel. Basová linka akordického nástroje (např. 
levá ruka cembala) je zdvojena violoncellem či jiným basovým nástrojem (fagot) 

1 1750 – úmrtí J. S. Bacha

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková

Vranov nad Dyjí, sál předků Athanů, fresky J. 
M. Rottmayr, 1695



2

Harmonie 

– od baroka přestala být na okraji zájmu skladatelů
– prosadily se tóniny dur a moll 

Polyfonie 

– dosáhla v baroku svého vrcholu

Hudební formy 

vznikly: 
– opera
– kantáta  (skladba světská) a oratorium (skladba duchovní) - jsou díla pro sbor, orchestr a 

pěvecké sólisty, oproti opeře chybí scénická akce
– sonáta- skladba pro sólový nástroj či sóla a basso continuo, 

později skladba pro nástroj či nástroje a doprovod 
sonáta - v baroku nejčastěji takzvaná „triová“ sonáta = skladba pro dva melodické nástroje 
a basso continuo 

– svita - soubor tanců – netanečních:
preludium, allemande /alemánd/,  courante /kuránt/, sarabanda, Bourée /buré/, menuet, 
gavota, gigue /džíg/, džiga 
Ve svitě se střídají kontrastní tance ( například pomalé x rychlé). 
Svity byly psány jak pro sólové nástroje (cembalo, loutnu, housle...), tak i pro orchestr.

Hudební nástroje

Smyčcové nástroje

– staré typy viol a lyr postupně vytlačily dodnes stejně vypadající a fungující housle, viola, 
violoncello a kontrabas (housle vznikly na konci renesance)

– to umožnilo  VZNIK ORCHESTRU ( KOMORNÍHO!) (do té doby existovaly jen menší 
ansámbly)

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková
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Malířství

šerosvit 

– postavy vystupující ze tmy

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková

Johannes Vermeer, Dívka s perlou (1665)
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Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková

Karel Škréta, Podobizna řezače kamenů Dionysia Miseroniho

P. P.  Rubens, autoportrét, V kruhu přátel
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Architektura
zdobnost

           velkolepost
  vykládání

            zdobení,  zlacení
          bohaté malby

           štukování

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková

kroměřížský zámek, knihovna s freskou F. A. Maulbertsche, 1759
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Barokní zámecké divadlo v Českém Krumlově

 Českokrumlovské zámecké divadlo je mimořádnou památkou světového významu.  Je jedním z 
nejstarších barokních 
divadel zámeckého 
typu dochovaných ve 
střední Evropě a 
reprezentuje 
nejkomplexněji 
dochovanou barokní 
divadelní scénu svého 
druhu na světě.

 V dalších zemích 
Evropy ( v Itálii,  
Německu ve 
francouzském 
Versailles)  se 
dochovaly divadelní 
budovy,  ale ne je 
původní divadelní fond 
( jevištní technika,  
kulisy,  kostýmy,  
rekvizity,  osvětlení a 
podobně).

 V Evropě tak existuje 
pouze jediná divadelní 
scéna,  která  je 
srovnatelná s Českým 

Krumlovem.  Jedná se  barokní divadlo ve švédském královském paláci v Drottningholmu,  kde se  
obdobně jako v Českém Krumlově dochovala původní divadelní budova,  jevištní technika, 
technické vybavení,  kulisy,  rekvizity i  kostýmy,  repertoár.  To vše pochází z 2. poloviny 18. 
století.

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková
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Sochařství
dynamika

            tvar
     emoce

          výraz

 

Hudební nauka 5. ročník, dějiny hudby, Jana Vavřínková

Matyáš Braun, Anděl žalostné smrti z Kuksu
M. Braun, Neřest, Kuks
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