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Romantická architektúra 
 

Obdobie romantizmu nevytvorilo vlastnú svojráznu architektúru, ktorú by bolo možné 

jednoznačne odlíšiť od etapy predchádzajúcej a nasledujúcej. S romantizmom začala doba 

neštýlovosti, napodobovania starých architektonických tvarov, ktorá je charakteristická pre celé 19. 

storočie. Pokiaľ to zmenšujúce sa finančné možnosti pre reprezentatívne stavby dovoľovali, imitovali 

architekti epochy romantizmu viac menej verne najmä gotiku a antické stavby, alebo sa pridržiavali 

línie klasicizmu. Veľká monumentálna architektúra ustupovala však v epoche priemyselnej revolúcie 

rozsiahlym architektonickým celkom úžitkovým, predovšetkým priemyselným stavbám. I keď sa 

úžitková architektúra aj predtým vždy odlišovala od monumentálnych cirkevných a svetských stavieb 

značnou prostotou, ich cesty sa radikálne rozišli najmenej na jedno celé storočie práve v období 

romantizmu.  

Od stavieb postavených pod vplyvom romantizmu sa vyžadovalo, aby navodili romantický pocit, 

že ide o staré a historicky významné budovy. V parkoch napríklad vznikajú akoby čínske pavilóny 

alebo minarety, niektoré pseudohistorické stavby zámerne pôsobia dojmom zrúcaniny (Janohrad) a 

pod. Architektúra romantizmu býva členitá, má uvoľnenú formu a často nemá symetriu. 

Neogotika je jedna z historizujúcich smerov v umení 19. storočia, vychádzajúca z romantického 

obdivu k rytierskemu stredoveku a nadväzujúca, najmä v architektúre, na tvaroslovie gotiky. 

Neorenesancia je historizujúci umelecký sloh 2. pol. 19. storočia, ktorý vychádza z renesancie.  

Neorománsky sloh napodobňuje prvky románskeho slohu. 

V architektúre na Slovensku využíval romantizmus spočiatku formálne prvky neskorého 

klasicizmu (župný dom v Šahách, pravoslávny kostol v Gerlachove, kostol v Ťahanovciach, synagóga v 

Trnave, kúpeľné stavby v Sobranciach, Trenčianskych Tepliciach, Sliači, Herľanoch, kúrie v 

Jakubanoch, Rozhanovciach, Liptovskom Jáne a i., kaštieľ v Senci) neskôr sa orientoval na historizmus, 

ktorého pôvodnou inšpiráciou bola gotika. Neogotika sa uplatnila pri výstavbe a prestavbe kaštieľov 

(Galanta, Rusovce, kaštieľ v Smoleniciach) a sakrálnych objektov (veža dómu sv. Martina v Bratislave, 

kostol Panny Márie v Rakovej, regotizácia kostola sv. Egídia v Bardejove a dómu sv. Alžbety v 

Košiciach, Kapucínsky a Blumeránsky kostol v Bratislave) a v inžiniersko-technickom staviteľstve 

(tunel na trati Bratislava – Machegg, prvá železničná stanica v Košiciach, vodná veža v Komárne). 

V Česku reprezentujú romantickú architektúru pamiatky – zámok Hluboká nad Vltavou a Lednice 

na južnej Morave. Historizmus reprezentuje neorenesančné Národné divadlo v Prahe. Romantizmus 

sa veľmi prejavil pri cirkevných stavbách, napríklad chrám sv. Petra a Pavla v Prahe, chrám sv. Cyrila a 

Metoda v Prahe-Karlíne dostavba katedrály sv. Víta a Prašnej brány v Prahe (tu sa nezabúda na 

logickú dispozíciu a mnoho detailov - neorenesancia - 2.pol. 19.st.). Ďalším romantickou kompozíciou 

objektov bola aj Kolonáda v Karlových Varoch od Josefa Zítka. Občas sa architekt dal uniesť svojou 

fantáziou, ako John Nash pri neoindickom kráľovskom pavilóne v Brightone, kde kombinoval rozličné 

architektúry, čo nazývame eklektizmus. Takýmito stavbami sú aj parížska Opera alebo Rijksmuseum v 

Amsterdame.  

Príklady stavieb:  

 Vo svete: 

 Londýnsky parlament (1) 

 Parlament v Budapešti (2) 

 Katedrála sv. Patrika (New York) 
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 Viedenská radnica 

 Rijksmuseum v Amsterdame 

 Carcasson 

 Sacré-Coeur – Paríž (neobyzantský kostol Božského srdca) 

 Sainte Chapelle - Paríž 

 Zámok v Pierrefonds 

 Zámok vo Windsore 

 Kolínska katedrála 

 Burgtheater - Viedeň 

 V Česku: 

 Hrad Bouzov 

 Janohrad (3) 

 Katedrála svätého Václava, Olomouc 

 Katedrála svätého Víta, Praha  

 Kostol svätého Mikuláše, Ludgeřovice 

 Schwarzenberská hrobka 

 Zámok Hluboká nad Vltavou 

 Zámok Český Rudolec 

 Kostol svätého Pavla v Ostrave 

 Národné divadlo (4) 

 Národné múzeum (5) 

 Rudolfinum 

 Gröbeho vila 

 Múzeum hlavného mesta Prahy 

 Vinohradská vodárenská veža 

 Národní dom na Vinohradoch 

 Kostol sv. Václava na Smíchově 

 Mešťanská beseda v Plzni 

 Západočeské múzeum v Plzni 

 Liberecká radnice 

 Mlynská kolonáda v Karlových Varoch 

 Katedrála Božského Spasiteľa v Ostrave 

 Justičná akadémia v Kroměříži 

 Na Slovensku: 

 Veža dómu sv. Martina (6) 

 Kaštieľ v Galante (7) 

 Kaštieľ v Rusovciach  

 Pohrebná kaplnka vo Fričovciach  

 Kaštieľ Ivanka pri Dunaji - Grassalkovichovský kaštieľ (8) 

 Kaštieľ Lefantovce - Elefántyovský kaštieľ (9) 

 Neogotické maľby v interiéroch kostolov na celom Slovensku 
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