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Úvodem 

 

Cílem mé práce je interpretovat pravděpodobně nejsilnější fenomén, který lze  

v architektuře jako takové sledovat. A tím je bez pochyby klasický jazyk architektury. Jeho 

síla nepramení z množství staveb, které podle tohoto kánonu vznikly. Její podstata je ve faktu, 

že se jedná o ideál, který se po celá staletí, i přes svá poměrně striktní pravidla, dokázal 

přizpůsobit, ohýbat a pohybovat v čase kupředu a vzad, aniž by přišel o svou vlastní identitu. 

To je podle mého názoru kvalita, která se do dnešní a budoucí architektury, poznamenaných 

rozdělenou reprezentací a ztrátou společného rámce, jen stěží navrátí. Ostatně, Christian-

Norberg Schulz tvrdí, že „opravdovou zpřítomněnost, která „přibližuje“ svět, dokáže moderní 

architektura jen stěží pochopit“
1
.  

Základní inspirace ke způsobu interpretace tohoto fenoménu vychází z díla klasika Johna 

Summersona, konkrétně z publikace The Classical Language of Architecture, která je 

kompilací šesti přednášek, připravených pro rádio BBC v roce 1963. Metoda, kterou autor 

využívá k vysvětlení proměn architektury, vychází z vizuálního jazyka, který, i když není 

současnou praxí architektů, k nám do dnešních dní promlouvá ve většině městských prostředí. 

Autor ovšem pojednává tento vývoj v měřítku celé Západní architektury, umožňuje mi tak 

zaměřit se na regionální specifika, pro která z pochopitelných důvodů nebyl u Summersona 

prostor. 

Klasická architektura má tu výhodu, že její vývoj je možné pozorovat na velkém množství 

současných Západních měst. Některé z nich mohou být vhodnější, jiné méně. Z principu věci 

se nabízí Řím, Paříž nebo Vídeň. Já si ale vybral Prahu jakožto zrcadlo velké části evropských 

klasických tendencí. Praha a České země obecně měly ale i momenty, kdy specifické 

politicko-geografické podmínky zapříčinily invenční a originální odklon od stylových 

„módních vln“ pro Západní architekturu typických.  

„Středověké a klasické formy jsou zde transformovány tak, aby manifestovaly stejný 

lokální charakter; motivy ze slovanského východu, germánského severu, galského západu  

a latinského jihu se v Praze setkávají a mísí se do jedinečné syntézy.“
2
 

                                                           
1 Christian-Norberg Schulz, Genius Loci, s. 28 
2 Christian-Norberg Schulz, Genius Loci, s. 30 
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Jestliže ale lze klasický princip pozorovat tak hluboko do minulosti, proč jsem si vybral 

zrovna období od 2. poloviny 18. století do počátku 20. století? 

Právě začátek mnou vytyčeného období je momentem možná největší změny, koncem 

epochy a jak se často dočteme, obdobím uměleckého útlumu spojeného s dozníváním baroka. 

Mnohdy protikladné projevy v architektuře českých zemí, která už v této době „zaostávala“ za 

zbytkem Evropy, ale budou doufám dobře ilustrovat jednu z nejzásadnějších proměn klasické 

architektury vůbec. K orientaci v tomto nejednoznačném období, v české teoretické literatuře 

často opomíjeném, mi byla velmi nápomocna kniha Richarda Biegela Mezi barokem  

a klasicismem. Autor zde prakticky shrnuje bádání svých předchůdců a doplňuje jej o popis 

vývoje architektonického jazyka. Nezaměřuje se konkrétně na jazyk klasický, ovšem jeho 

citlivý výběr skutečně výmluvných staveb ovlivnil i mou selekci objektů a upozornil mě na 

mnohé detaily, které by bez nastudování této knihy zůstaly opomenuty. 

Architektonicky umírněnější 19. století se svým racionálním přístupem ke společnosti ale  

i architektuře pak skvěle demonstruje, jak se může tento v dějinách bezkonkurenčně 

nejpopulárnější fenomén již po několikáté stát po divoké, dynamické odmlce znovu 

symbolem nového smýšlení a moderní životní filozofie a očisty. V tomto období již není 

nouze o přehledové publikace, často ale bývají pojaty v šíři celého dobového uměleckého 

dění, tedy i malířství, sochařství a užitého umění. Encyklopedické pojetí mnohých z nich 

pomáhá k rychlé kategorizaci, pro pochopení architektonického vývoje jako dějin idejí byla 

však nepostradatelná sbírka devatenácti esejů Česká architektura na prahu moderní doby od 

Jindřicha Vybírala. 

Na konci 19. století ale kolážovité užití klasických forem signalizuje krizi klasického 

obsahu a klasického jazyka obecně, která nevyhnutelně vede ke konfrontaci s novým, 

moderním a technickým světem 20. století, který zplodí v reakci na tento klasický jazyk 

architekturu revoluční a zcela jinou. Lze tedy téměř s úplnou jistotou z pohledu 21. století 

prohlásit, že klasický jazyk se stal jazykem mrtvým. Stejně jako je pochopení latinské 

gramatiky a slovní zásoby nenahraditelné při osvojování si velké části cizích jazyků, je ale 

jeho pochopení nezbytné, pokud chceme porozumět tomu, co znamenal pro dějiny 

architektury a co z něj (nebo v opozici k němu) vzniklo. 
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Architektura klasická 

 

Práce se snaží v daných mantinelech interpretovat „vývoj klasického jazyka architektury“, 

a i když nelze v této kapitole obsáhnout celé dějiny tohoto složitého vývoje ve světě, je 

nezbytně nutné vystavět ucelený obraz toho, co vlastně je klasická architektura a jací autoři 

ovlivnili to, jak tento diskurz vnímáme nyní. Jedná se o kopie starověkých předloh? Je to 

jakákoli stavba, která disponuje některým z pěti řádů? Nakolik by se odpověď mohla zdát 

jednoduchá (a často se s těmito zjednodušeními setkávám), je potřeba jít hlouběji. Podstatu 

toho, co vlastně architekturu charakterizuje, se pokusil vymezit Nikolaus Pevsner dnes již 

legendárním tvrzením: 

„Přístřešek na kolo je stavbou, katedrála v Lincolnu je architektura. Téměř jakýkoli 

uzavřený prostor vhodný k lidské existenci je budova, pojem architektura je vhodný pouze na 

budovy navržené s ohledem na estetiku“
3
 

Doplněními tohoto tvrzení, o které se postarali například postmodernista Robert Venturi 

nebo teoretik Karsten Harries, se v kontextu této práce nyní nebudeme podrobněji zabývat. 

Značí ale, že i po 70-ti letech se jedná o živou charakteristiku. Přitom by se mohlo zdát, že je 

vlastně platná i pro vznešené principy klasické architektury. Přidaná estetická hodnota, 

reprezentovaná pouze dekorem nebo barvou ale není odpovědí. Estetická intence může být 

vyjádřena i jinak, například kompozicí a poměry. Kdy ale člověk, ať už vědomě nebo 

nevědomě, začal tvořit architekturu místo budov? A jsou tyto počátky podstatné pro naše 

téma? Domnívám se, že ano. 

Klasik všech klasiků Vitruvius může v mnohém povahu klasické architektury a její 

prapůvod v přírodě obecně vystihnout a většina autorů jím začíná (ostatně i my se mu budeme 

níže věnovat), pro „moderní“ teoretické a ideové ukotvení této hypotézy se i pro nedostatek 

takovýchto textů musíme ale uchýlit do doby osvícenství. V této době na počátku vědeckého 

přístupu k architektuře stojí Abbe Marc-Antonie Laugiér a jeho Teorie primitivní chýše, 

popsaná v Essai sur l'architecture (1753). V eseji představuje precedent v podobně ideální, 

veskrze dokonalé a krásné primitivní chýše. Ačkoli v žádném případě nevychází z žádné 

archeologicky doložené skutečnosti, její charakteristika je pro nás velmi důležitá. Jak je 

zjevné z vyobrazení níže (obr1), skládá se chýše ze sloupů, římsy a štítu. Kombinace těchto 

                                                           
3 Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture,  
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tří elementů pro Laugiéra ztělesňuje absolutní strukturální logiku architektury obecně. Každou 

charakteristiku této základní složky navíc doplňuje o nejčastější prohřešky a chyby, s kterými 

se v praxi lze setkat, a dosti energicky se proti nim vymezuje. Tyto chyby jsou podle Laugiéra 

zapříčiněny bezmyšlenkovitým kopírováním starověkého vzoru a takovéto chybné využití 

jednotlivých prvků pak vyznívá jako pouhý komentář k Vitruviovi. Jeho prvním pravidlem je, 

že sloup musí být kolmý k zemi a stát sám o sobě. Je to součást jeho přirozenosti, stejně tak 

jako to, že by měl mít tvar válce. Laugiér to zdůvodňuje jeho přírodní podstatou, vycházející  

z toho, že příroda netvoří kvádry. Stejně jako rostliny by se pak měl směrem k vrcholu 

zužovat a svým základem spočívat přímo na zemi. 

Na dobové praxi architektů pak vyzdvihuje řadu chyb, odporujících těmto pravidlům. 

Jakékoli zapojení sloupu do zdi znevažuje jeho podstatu a krásu, užití pilastru by se mělo 

dramaticky omezit a to i z důvodu, že ve většině případů je možné použít sloup. Ten by 

zároveň neměl stát na podstavci, protože by to bylo to samé, jako přidat pod jeden pár nohou 

pár druhý. 

Charakteristika římsy je pak taková, že římsa musí spočívat přímo na sloupech, jako 

překlad. Neměla by být žádným způsobem deformována. Chybou proti přirozenosti je 

jakákoli forma oblouku, která si vynucuje použití masivních podpůrných zdí a sloupů, ze 

kterých se stávají pilastry, a obecně vyžaduje od sloupů laterální podporu, i když sloupy mají 

poskytovat jen a pouze podporu vertikální. 

Štít by měl být trojhranného tvaru, jakékoli obloukové variace a přerušení jsou 

nepřípustné, stejně tak jako jeho umístění na delší stranu budovy. Vrstvení více štítů na sobě 

je samozřejmě také vyloučeno.  

Ve zbytku eseje se zabývá řadou pravidel o vhodnosti materiálů a stylistických formách 

vhodných pro určitý druh staveb. Věnuje se i charakteristice jednotlivých řádů, ovšem 

myšlenky by se daly shrnout tak, že podle Laugiéra je krása budov podmíněna třemi aspekty: 

přesností proporcí, elegancí formy a volbou ornamentů a jejich vyvážeností. Je nutné si ale 

připomenout, že Abbé Laugiér nebyl architektem. Dodnes je kritizován za nedostatek znalostí 

v oboru statiky a je pravdou, že prohřešky, za které považuje například oblouky, by nemohly 

být ve své době jinak technicky řešitelné. Musíme ale připustit, že už ve stejném desetiletí, 

kdy byla esej napsána, se začínají objevovat například technologie kovových výztuh, které 

tyto striktní klasické ideály reálně umožňují (například u St. Geneviéve od Jacques-Germain 

Soufflota v Paříži). 
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Předpokládejme tedy ideu jakési mystické primitivní chýše, prapůvodní ideál osvícence 

Laugiéra. Její důležitost spočívá i v tom, že indikuje potřebu vymezit se k dobovému trendu, 

který zahrnoval inspiraci a téměř mechanickou replikaci antických vzorů, vycházejících 

převážně z (oproti Laugierovi technicky kompetentnějšího) Vitruvia, a především pak jeho 

díla De Architectura, publikovaného pod názvem 10 knih o architektuře. Vitruviův vliv na 

Západní architekturu můžeme označit za klíčový. Přibližme si tedy, jaké části jeho díla ho činí 

takto důležitým.  

Bylo by jistě zjednodušením označit De Architectura za čistě teoretický spis zabývající se 

architekturou. Poslední tři knihy se soustřeďují na vodu (akvadukty, studně), hodinové stroje 

(souhvězdí, planety, astrologie) a čistou mechaniku (kladky, šrouby, katapulty), tedy na 

témata, která bychom v dnešním smyslu za architektonická rozhodně nepovažovali. Je třeba si 

ale uvědomit, že během prvního století před naším letopočtem Vitruviova všestranná 

expertíza jakožto inženýra (v dnešní terminologii v podstatě ženistu), zaměstnaného jak pod 

Juliem Casearem, tak pod Octavianem Augustem (jemuž je spis i věnován), byla 

samozřejmostí, a že řemeslo architekta tak, jak je vnímáno dnes, je jen zlomkem tehdejších 

předpokladů pro toto povolání. 

„Proto stavitelé, kteří se bez teoretického vědeckého vzdělání věnovali jenom výcviku  

v manuální obratnosti, nemohli dosáhnout plného docenění svých výkonů; ti, kteří se na druhé 

straně zase spolehli jen na teorie a na pouhé vzdělání vědecké, vypadají, jako by sledovali 

stín, a ne věc samu. Naproti tomu ti, kteří se dobře vyučili obojímu, dosáhli rychleji s uznáním 

vytyčeného cíle, jakoby vyzbrojeni všemi zbraněmi.“
4
 

Díky vojenskému charakteru jeho práce, a rozpínavosti Římského impéria procestoval 

tento pozoruhodný architekt Galii a pravděpodobně i Afriku. Vitruvius však, tak jako bylo  

v jeho době v intelektuálních vrstvách zvykem, vychází především z řeckých vzorů a díky 

jeho fascinaci pozdně helénistickým obdobím jeho dílo vypovídá (alespoň ve své teoretičtější 

části) spíše o realitě řecké, než té imperiální, římské. 

Pro naše téma a klasickou architekturu obecně je zásadních prvních 7 knih, soustředících 

se jak na teoretické, tak na stavební principy klasické architektury. Přitom způsob, jakým je 

text a myšlenky členěny se rozhodně nedá označit za polemiky s rozpitými východisky. To, 

co Vitruvius téměř celý svůj život tvořil, je jakýsi návod plný proporčních pouček  

                                                           
4 Vitruvius, O architektuře, s. 29 
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a praktických příkladů, ne nepodobných učebnici. Pojďme si z ní přiblížit ty pasáže z prvních 

4 knih, které jsou pro klasickou teorii nejdůležitější. 

Kniha I. 

V knize první jsou pro nás velmi důležité formulace fundamentálních základů architektury. 

Ty v jeho podání často prostupují jedna do druhé a jejich rozlišení není tak striktní, jak 

bychom možná chtěli. Stavitelství sestává z ideového usměrnění (ordinatio), jež se řecky 

jmenuje taxis, z rozvržení (dispositio), jemuž Řekové říkají diathesis, z eurythmie, ze 

symetrie, z ladnosti (decor) a z hospodářské rozvahy (distributio), jež se řecky jmenuje 

oikonomia.
5
 

Ideové usměrnění v tomto případě může být interpretováno jako řád, tedy nic jiného než 

uspořádání jednotlivých částí a celků, mající za cíl symetrii. Rozvržení bývá do angličtiny 

překládáno jako „design“, přičemž je podobné ideovému usměrnění, jen navíc zahrnuje 

samotnou schopnost umístění, například v praktickém rozložení elementů do půdorysu. 

Symetrie je samozřejmě pro Vitruvia klíčovým konceptem, vyznačuje se harmonií 

jednotlivostí mezi sebou a jednotlivostí s celkem. Jejím výsledkem je krása. Eurythmie je 

nejblíže charakterizována jako proporce, od symetrie se liší o něco málo exaktnějším pojetím 

a schopností být pojímána numerickými poměry a hodnotami. Zatímco hospodářská rozvaha, 

která zjednodušeně radí stát nohama na zemi, je poměrně přímočará, právě vysvětlení ladnosti 

vede k první klasifikaci třech řádů, a k poučkám o jejich správném užití. 

Ladnosti lze dosáhnout řádovou zákonitostí (thematismos), obvyklostí (consuetudo) nebo 

přirozenou povahou věcí (natura). Užití řádu je tedy determinováno především zvyklostí, 

vhodností a přirozeností pramenící z kultu, ke kterému je vztahován. Jeho fyzické proporce 

úzce souvisí s charakteristikou božstva, pro které je chrám určen. Uveďme si zde příklady, 

zmíněné v pátém oddílu: Dórský chrám je vhodný pro Minervu, Hérakla a Marta, tento řád 

svými proporcemi odráží mužské kvality a nezjemnělost, která jim je vlastní. Chrám 

Korintský je téměř protikladem, Venuše, Persefona, Flora a nymfy totiž zasluhují 

graciéznější, květnatá a listovím i volutami zdobená díla, která zvýší náležitý půvab těchto 

bohyní vzhledem k jejich jemnosti.
6
 Junoně, Dianě, otci Liberovi a podobným bohům náleží 

pak řád Iónský, který je vhodný díky svému středovému postavení, stylově vzdálené strohosti 

i jemnosti. 

                                                           
5 Vitruvius, s. 36 
6 Vitruvius, s. 39 
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Kniha II. 

Kniha druhá se zaobírá především materiály a jejich vhodným použitím. Vitruvius  

v souvislosti s materiály ale zmiňuje i počátky lidských obydlí, doplněné mnohými příklady, 

které opakovaně dokazují, jak moc po kontinentu během svého života cestoval. Potřeby 

prvního člověka a jeho cesta k primitivní chatrči a architektuře není nepodobná úvodu k teorii 

primitivní chýše Marc-Antoine Laugiéra, o které jsme hovořili výše. 

V jedné pasáži dokonce jde ještě dále: Byly-li předně tyto věci utvářeny takto a vybavila-li 

příroda národy nejen smysly jako ostatní živé tvory, nýbrž vybavila-li jejich ducha  

i schopnosti myslit a rozvažovat a podrobila-li ostatní živé tvory jejich moci, tu pak lidé 

postupovali od stavitelství znenáhla k dalším uměním a vědám a od divokého a hrubého života 

dospěli až k umírněné lidskosti.
7
Vitruvius tu jako zkulturňující faktor člověka uvádí 

stavitelství. Je ale pravda, že toto prohlášení má značnou sílu možná kvůli vytržení z kontextu 

celého díla. Přeci jenom ani on netvrdí, že je to vše podnětem ke zrodu architektury. 

Minimálně ale toto tvrzení dává nahlédnout, nakolik je pro něj směrodatný vývoj z přírodní 

přirozenosti při argumentaci materiálů a toho, co ve stavbě symbolizují. 

Kniha III. 

Symetrie proporcí je kvalita, na níž z velké části stojí nejen kniha třetí, ale celá klasická 

teorie. Vitruvius zde jako zdroj poměrů, vedoucí k dokonalosti, tedy symetrii, uvádí lidské 

tělo: Vytvořila-li tedy příroda lidské tělo tak, aby proporce jeho částí zachovávaly daný 

poměr k jeho celkovému útvaru, je zřejmé, že předci důvodně zavedli, aby se i při stavebních 

výtvorech zachovával přesný rozměrový soulad jejich jednotlivých částí v poměru ke vzhledu 

celkového útvaru. Zanechali-li proto řády všech stavebních děl, pak to byly zvláště řády 

chrámů božích, poněvadž vynikající provedení i nedostatky těchto děl trvají věčně
8
. 

Považujeme-li za střed člověka tedy jeho pupek, důkazem budiž kružnice lidskému tělu 

opsaná - ta má totiž střed právě zde. I z tohoto předpokladu vycházeli renesanční myslitelé,  

v čele samozřejmě s Leonardem da Vincim, jehož slavné proporční schéma člověka je 

založené na Vitruviově učení. V této části spisu neopomene podepřít argumenty skutečností, 

že v dějinách stavitelství byla míra ve většině případů odvozena právě od lidského těla (palec, 

pěst, stopa, loket), přičemž numerické označení celého čísla v řecké realitě znamená 

                                                           
7 Vitruvius, s. 65 
8 Vitruvius, s. 101 
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desítkovou soustavu nebo desítku (zmiňuje se o ní v této souvislosti i Platón), taktéž 

odvozenou od počtu prstů lidské ruky.  

Kniha IV. 

V knize čtvrté Vitruvius, jakoby si byl vědom toho, že utváří historický precedent, 

vysvětluje původ třech základních řádů. Činí tak ale takovým způsobem, že vzniká jakási 

mytologie klasické architektury, která i když v průběhu staletí, a především pod vlivem 

osvícenských idejí, ztrácí svou váhu, nesporně značí antropomorfní přístup Vitruvia  

k architektuře. Legendy velmi přesně kopírují proporční a praktická pravidla uvedená  

v předchozích knihách, zároveň ale obsahují „reálie“, a to jak osobnostní, tak geografické, 

které na konci vždy vedou k jmennému označení Dórského, Iónského a Korintského řádu. 

Tyto legendy zde nemá smysl převypravovat, ostatně i Vitruvius je pravděpodobně zařadil 

spíše jako populárně naučnou složku veskrze exaktního díla. Můžeme si ale velmi dobře 

představit, že napomohly jeho následovníkům a učňům konkretizovat abstraktní složky. 

Kanelury na dříku symbolizující drapérie na stolech vdaných žen nebo košíkem prorůstající 

listy akantu na území Korintu budiž toho důkazem. To, co ale v knize čtvrté Harry  

F. Mallgrave vyzdvihuje jako důležitý moment z hlediska vývoje klasické tradice  

v architektuře, je Vitruviovo „klopýtnutí“ v podobě uznání faktu, že Dórský a Iónský řád se 

„díky rozvoji vytříbenosti a delikátnosti“ časem mění.
9
 Mallgrave tvrdí, že tato časová 

proměnlivost proporcí u jednoho nebo více řádů byla Vitruviovi vyčítána renesančními 

humanisty, jako základní chyba v teorii. V reakci na toto „selhání“ se pak snažili nalézt 

pevná, neměnná proporční pravidla. Právě tento rozpor okolo proporční variability podle něj 

dovedl klasickou teorii do krize. 

Mohlo by se zdát, že nic jiného, než spis De Architectura, by starověký a středověký 

stavitel nemusel potřebovat. Důležitost spisu bychom ale neměli přeceňovat, a to především 

tváří tvář žido-křesťanskému vlivu, který již 300 let po jeho smrti v architektuře převládal,  

a to především ideově. Harry F. Mallgrave připomíná ve své antologii, že právě ve Starém 

zákoně se objevují jedny z prvních zmínek o architektuře (cca 6. stol. př.n.l). Konkrétně se 

jedná o 1. Knihu královskou, kde je ideál architektury, stejně jako u Vitruvia, soustředěn do 

chrámu, v tomto případě do Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Dozvídáme se zde  

i o vhodných materiálech, které byly použity, o technických parametrech, půdorysu, 

rozměrech a důležitosti poměrů, která symbolizuje podobnosti s řeckou tradicí, potažmo tou 

                                                           
9 Harry Francis Mallgrave , Architectural Theory Volume I: An Anthology from Vitruvius to 1870, s. 12 
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Vitruviovou. Je tedy evidentní, že Starému zákonu nemohl ve vlivu Vitruvius konkurovat  

a že většina monumentů, vzniklých právě v období středověku, byla výhradně inspirována 

křesťanskou tradicí. Vztah mezi klasickou tradicí a křesťanstvím napříč dějinami, alespoň  

z počátků, je nejednoznačný: „Na jednu stranu nesl klasicismus znaky pohanství, a tudíž se na 

jeho sekulární praktiky (jako například umění) nahlíželo s nedůvěrou. Na druhou stranu tu 

ale existoval reálný zájem o replikaci odkazů z takto hluboké minulosti. Například Vitruvius, 

jehož vliv na Římskou architekturu byl velmi malý, získal na důležitosti už v pátém století n.l. 

čehož budiž důkazem Listy od Sidonia Apollinariuse.“
10

. Okolnosti znovuobjevení 

Vitruviánské teorie jsou ale známy poměrně konkrétně. Ta totiž dostává nový život spolu  

s rozvojem renesančního myšlení v Itálii po nalezení manuskriptu tohoto spisu v klášteře ve 

švýcarském St. Gallenu. Díky tomu ovlivňuje i třetího stavitele a teoretika, o kterém bych se 

alespoň okrajově rád zmínil, a to Leona Batistu Albertiho.  

Wotton ho označil za „prvního učeného architekta“, Erwin Panofsky zase za proroka 

„nového, velkého stylu“. Jeho ambice, přinejmenším jako autora, byly nemalé a po vzoru 

Vitruvia napsal spis Deset knih o stavitelství (O stavitelství), spolu s O soše a O malířství.  

V mnoha ohledech technicky zdokonalené dílo s velkým vlivem, které se ale zabývá 

víceméně stejnými tématy. To, čím je pro nás zajímavý a ostatně stejně tak, jako celá 

Renesance, je způsob, jakým integroval Římský dialekt klasického jazyka do klasického 

(nebo klasicistního?) celku. Podle Johna Summersona je dokonalým příkladem Římský 

vítězný oblouk, přičemž za hlavní vzory lze považovat Konstantinův oblouk a oblouk 

Septima Severa (obr2.) Tento princip rozdělení oblouků sloupy na „úzkou, širokou, úzkou“  

u Konstantinova oblouku považuje za „Velmi zajímavé, kompaktní a harmonické uspořádání, 

které velmi dobře naplňuje jeho symbolickou funkci“
11

. V 15. století byl takovýto 

ceremoniální monument velmi přitažlivý pro všechny umělce. Díky tomu se z něj stal 

fenomén, jež se velmi často propisoval do celé struktury stavby. Užití takto pohanského 

symbolu na sakrálních stavbách v Itálii nám indikuje, jak musela být silná tato fascinace  

a nikde to není evidentnější než právě na díle Leona Batisty Albertiho. Jeho Sv. Andrea  

v Mantově se otevírá do náměstí působivým průčelím, inspirovaným právě tímto členěním. 

Co ale zásadněji demonstruje myšlenku je způsob, jakým se oblouk vpisuje i do interiéru a je 

mnohokrát citován (obr3). Pro mnohé je to první krok, který vede k velkým katedrálám 

Západního světa jako je sv. Petr v Římě nebo sv. Pavel v Londýně. Fascinace vším římským 

je pro 15. století typická.  

                                                           
10 Harry Francis Mallgrave, s. 5 
11 Summerson, The Cassical Language of Architecture, s. 17 
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Řády byly neochvějnou autoritou, stejně tak jako zde demonstrovaná jednoduchá 

představa, že vše římské je dokonalé. Na to, abychom v současnosti takovouto fascinaci 

pochopili, toho víme o Římě příliš mnoho a Summerson se právě proto domnívá, že tato 

absolutní víra byla největší slabinou celé myšlenky. Stačilo totiž, aby se kdokoli zeptal proč, 

aby pátral po původu a čisté esenci a jejímu správnému užití v moderním stavitelství. 

K tomu samozřejmě dříve nebo později dojde, možná trochu s podivem mimo Itálii, ve 

francouzském intelektuálním prostředí 17. století. Zásluhu za takovouto teoretickou „očistu“ 

řádů můžeme připisovat mimo již zmíněnému Laugiérovi i jeho předchůdci abbému 

Cordemoyovi. Jeho spis Noveau Traité de toute l' architecture je do současnosti ceněn jako 

jeden z praotců moderních funkcionalistických myšlenek, které jsou v jeho případě 

formulovány do architektonického stylu základních geometrických forem, s důrazem na 

pravoúhlost. Pro nás je ale důležitější jeho „zrovnoprávnění“ řeckého řádu s gotikou  

z pohledu krásy a funkčnosti (uvědomme si, že se stále nacházíme v tradičně gotickém, 

francouzském prostředí). Navrhne dokonce řecko-gotický ideál, představu, která v sobě 

snoubí gotickou stavbu v klasické formě. I když tuto teorii v praxi nemůžeme nikde spatřit, 

jeho vize očištění řádů do jejich přírodní přirozenosti byla velkou inspirací pro mnohé, 

především pak Laugiéra. Glorifikace Řecka ale nebyla pouze francouzskou výsadou. Její 

rozvoj ale úzce souvisel s archeologickými a cestovatelskými objevy, které umožnili reálně 

zhmotnit a „vědecky“ podložit a vyvrátit mnohé předpokládané skutečnosti. Geopolitická 

situace na území Řecka v podstatě neumožňovala osobní zkušenost s touto tradicí, a to 

především kvůli nadvládě Osmanské říše na tomto území, která trvá až do roku 1821. 

Nejednalo se tedy o bezpečnou destinaci pro tradičního Západního cestovatele. I tak se ale na 

konci 18. století do Anglie dostávají materiály, ve kterých jsou přesně obkresleny a změřeny 

proporce bájných staveb, jakou byl třeba i athénský Parthenón. Za autority zosobňující tento 

proces jsou považováni James Stuart a Nicolas Revett, kteří v 60. letech vydávají tyto 

skutečnosti knižně a pokládají základy fenoménu „Greek Revival“, tedy neoklasicismu 

založeném na čistě řeckých vzorech, přičemž symbolem síly této fascinace může být dodnes 

citlivé téma „Elginových mramorů“. Tyto originální Parthenonské vlisy a sochy z 5. století 

před naším letopočtem, dnes umístěné v Britském muzeu, jsou i v posledních několika letech 

citlivým diplomatickým tématem. O návrat těchto ukořistěných artefaktů usiluje konkrétně  

i řecké Museum Akropole, založené v roce 2009 mimo jiné i za účelem navrácení mramorů 

do vlasti. 
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Fenomén, označovaný v literatuře jako „Greek Revival“, je charakteristický využíváním 

především řecko-dórského řádu, na první pohled rozpoznatelného oproti do té doby hojně 

využívané verzi absencí patky, masivní stavbou a primitivní naturalistickou jednoduchostí, 

která rezonovala právě v autorech hledající přírodní, původní vzory. Nejdříve kuriózní 

muzeální styl, který reálnou funkčnost římského oblouku, klenby nebo patrového členění 

obětoval Helénistickému projevu, se ale šířil po Evropě a dále pak hlavně do Spojených států. 

Zde se stal na několik desetiletí dominantním stylem a především na východním pobřeží dal 

ráz mnoha institucím (například Second Bank of the United States ve Philadelphii)  

i soukromým stavbám. Dokonce otec zakladatel a třetí prezident Spojených států, Thomas 

Jefferson, byl propagátorem tohoto jazyka jako vhodného prostředku k zobrazení americké 

demokracie, více na toto téma ale později. Podle Summersona však takovéto užití klasického 

jazyka nikdy nemohlo být funkčně konkurence schopné a stalo se zátěží budov, které by jinak 

bez tohoto, často aditivního, vlivu mohly dodnes fungovat.
12

  

Až do této části jsem stále zmiňoval, jaká striktní stylistická pravidla s sebou nese, v určité 

dané období, klasický jazyk a jak mnoho bylo teoretických přístupů, kterých bylo potřeba se 

držet. Mohlo by se tedy zdát, že architekt už z principu věci nemohl mít žádnou svobodu 

volby nebo prostor pro invenci. Domnívám se však (a to nejen v architektuře), že v mnoha 

případech právě určitá forma omezení dokáže vytvořit podklad pro opravdu originální  

a osobité řešení a nejsem sám. Summerson tento proces ilustruje citací Sira Edwina Lutyense, 

britského klasicistního architekta z přelomu 19. a 20. století, kterého považuje za mistra 

tohoto žánru a její výmluvnost nenechává zbytí, nežli ji použít i zde: 

„Ten časem opotřebovaný Dórský řád, jaká to nádherná věc, že mám vůbec tu troufalost 

ho vzít za svůj. Není možné ho zkopírovat. Jediný způsob je chopit se ho a navrhnout ho od 

začátku…není možné ho kopírovat, když se o to pokusíte, selžete a zůstane jen zmatek. 

Znamená tvrdou práci, hluboké uvažování o každé linii jeho tří rozměrů. Žádný kámen nesmí 

být mimo. Jestliže se s tím takto poperete, Řád náleží vám a každá čára musí být mentálně 

zvládnuta s takovou básnickou a uměleckou energií, jakou vám Bůh přidělil. Stačí, abyste 

pozměnili jednu část (a to budete muset vždy učinit) a stejnou pozornost a invenci musíte 

věnovat všem ostatním. I díky tomu to není žádná hra, nebo tedy spíše hra, kterou byste mohli 

hrát lehkovážně.“ 

                                                           
12 Summerson, s. 39 
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Kopírování tedy není cestou, ovšem určitou pokoru k původnosti řádů Lutyense v jiném 

dopise projevuje: 

„ S Řády si nemůžete hrát na originalitu. Musí být tak dobře stravitelné, že po nich zbyde 

jen čirá esence. Když jsou provedeny správně, jsou nezvykle nádherné – neměnné, stejně jako 

rostlina ve své přirozenosti…. Perfektní Řád je mnohem blíže přírodě, než něčemu co vzniklo 

úmyslně, či náhodně.“
13

 

Takto básnicky vyjadřuje svůj stavitelský a autorský vztah ke klasickým řádům  

a domnívám se, že nakolik protichůdné by se na první pohled tyto názory mohly zdát,  

u správně provedeného řádu mohou fungovat obě teze vedle sebe velmi dobře. K autoritě řádu 

je potřeba mít respekt a dokonale ho znát, bez sebemenšího porušení pravidel by ale nemohla 

vzniknout žádná kvalitní klasická stavba. 

Značí tedy 19. století, charakteristický historizmy a volným (možná až lehkomyslným) 

užitím a kombinováním klasických výrazů konec klasického jazyka v architektuře? Fascinace 

historickými styly v mnoha případech vyústí v kombinace všeho se vším, uveďme jeden 

příklad za všechny, v podobě Ashmolean Museum v Oxfordu. Řecké chrámové ornamenty 

zkombinované se sloupy po vzoru Římských vítězných oblouků, doplněné barokní římsou po 

vzoru Vignoly a manýristickými prvky. To vše lze nalézt na budově jedné instituce. Budiž 

ospravedlněním fakt, že se jedná o museum umění a archeologie, ale podobný přístup  

k architektonické kompozici nalézáme v tomto období i na méně vhodných budovách. 

Podobný kolážový přístup nalezneme v menší míře ale také na budově Národního muzea  

v Praze, které se dále v této práci stane předmětem interpretace. 

Značí-li ale skutečně moderní hnutí konec klasického, zmizí s ním i nespočet tisíce let 

starých ideálů krásy a proporcí? Stejně jako Summerson se nedomnívám, že by tomu tak bylo. 

Abychom tedy mohli sledovat vliv klasické gramatiky v Západní architektuře v období této, 

na první pohled dramatické, změny na počátku 20. století, je nutné se zase na okamžik vrátit 

na začátek této teoretické části, a to k Abbému Laugiérovi. Jeho primitivní chatrč se dá 

považovat za čirou esenci architektury, rozhodně ale nemůžeme takovouto budovu bez zdí 

považovat za efektivní. Jeho přínosem je ale zcela jistě racionální přístup, který chatrč 

reprezentuje. Všechny prvky, očištěny od své „přírodnosti“, se jeví jako jednoduché 

geometrické tvary. A ideál harmonické kompozice jednoduchých geometrických tvarů je 

vlastní jak utopistickým návrhům 19. století tak i Le Corbusierovi. Vzpomeňme jeho slavnou 

                                                           
13 Summerson, s. 19-20 



18 

charakteristiku architektury, že „Architektura je dovedná, přesná a skvělá hra objemů 

nahromaděných pod světlem, je to harmonický rytmus ploch, světla a stínu," která může být 

považována jako blízká paralela klasického ideálu.  

Za dílo, které charakterizuje tento mezikrok směrem k moderní filozofii architektury, 

považuje Summerson, bezpochyby vrcholně klasicistní, Altes Museum v Berlíně od Karla 

Friedricha Schinkela (obr4). Jednoduchá pravoúhlá souhra hmot, které dominuje otevřená 

fasáda s 18-ti kanelovanými Iónskými sloupy, byla Le Corbusierovi inspirací při projektování 

vize Museé Mondial. A to především díky způsobu, jakým je ideově a fakticky pojat obsah 

muzea jako instituce. Sekvence místností, která chronologicky shromažďuje všechny školy 

Západního malířství, je koncentrována okolo klidného Pantheonu ve středu, který symbolizuje 

ahistorickou věčnost. Propustná fasáda, která funguje jako jakási membrána, pak představuje 

propojenost muzea s celkem města. Budova reprezentuje národní kulturní dědictví, a to jak 

obsahem, tak formou ve které je vyvedena, a je nositelem myšlenky kontinuálního vývoje 

kultury.
14

 Stále je ale klasický jazyk nejen přítomen, ale velmi dominantní složkou celé 

budovy. Ale i zde je vidět, že racionalita, která je moderní architektuře vlastní, pramení také  

z technologických řešeních konstrukčních otázek. To platí i pro jednoho ze zástupců první 

generace modernistů, Němce Petera Behrense. I ten se inspiroval Shinkelovým Altes 

Museem, a to více než jednou. V roce 1911 to bylo při přestavbě Německé ambasády  

v st. Petersburgu (obr5), kde má fasáda stejné výrazové prostředky jako zmíněné muzeum, 

ovšem sloupy už jsou očištěny od veškerého dekoru a stylu. Z našeho pohledu radikálnějším 

dílem, kde se klasická tradice interpretuje ještě o něco složitěji, je ale tovární hala A.E.G.  

v Berlíně (obr6), která sloužila jako montovací linka turbín. Účelově tedy čistě moderní 

stavba zde cituje klasický chrám, ale veškeré stylistické prvky jsou zahlazeny nebo 

přepracovány tak, že budova působí velmi minimalistickým dojmem. Zatímco stále dodržuje 

Vitruviánská proporční pravidla, činí tak za použití moderních technologických prostředků. 

Kolonáda je tvořena nosnými traverzami z oceli, portikus reprezentuje velké několikaprvkové 

zasklené okno a klasický trojhranný štít je nahrazen několikaúhelníkovým obloukem 

zakončující klenbu, která se táhne po celé délce haly.  

Tato budova je důkazem, že i když můžeme Behrense považovat za modernistu, stále 

vědomě tvořil v rámci klasického systému, který znal a postupně modernizoval. Stejně jako 

Perret tak činil v reakci na chaos, který pro klasického architekta symbolizoval nový důraz na 

empirické inženýrství, technologie a industrialismus. Jeho dílo je pro nás zajímavé pravě 

                                                           
14 Anthony Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, s. 96 



19 

kvůli tomu, že se jedná o velmi dobře zvládnutý mezikrok k nevyhnutelnému zániku 

klasického jazyka jako takového. 

Le Corbusier tento systém zcela zavrhl a nechal industriální formy promlouvat svým 

vlastním, doslovným jazykem. Kladl ale zároveň veliký důraz na to, že harmonický vztah  

v architektuře může být dosažen pouze pokud tvary místností, průhledy stěnou a vlastně 

všechny prvky jsou svázány poměry, které jsou úzce propojeny se všemi ostatními poměry  

v celé budově. Poukazuje na to ve svém konceptu „tracés regulateurs“, tedy „kompoziční 

poměrové čáry“, který je podle něj zastoupen v historii architektury, a to u Pařížského Notre-

Dame, Římského Kapitolu nebo třeba u dokonale klasického Malého Trianonu. Ve všech 

těchto stavbách jsou poměrové linky odvozeny od hlavního objemu a formují racionální 

umístění ostatních prvků budovy. Tímto způsobem je řád, funkce a objem prostoru po lince 

sveden do jednoho architektonického momentu. Le Corbusier tvrdí, že tato metoda napomáhá 

k intuitivní estetice a integraci lidských proporcí. Sám tento koncept demonstruje u švýcarské 

vily Schwob už v roce 1916. 

Viditelná harmonie jednotlivých částí je ale stejně tak hlavní přirozeností klasické 

architektury a řády k dosažení této harmonie bezpochyby přispívají.
15

 To, co tedy Summerson 

považuje za odkaz mrtvého, klasického jazyka, který je patrný v moderní architektuře, je 

nikoli tradice, ale „racionální přístup“. Ten byl, je a vždy bude nutnou složkou každého 

architektonického pokroku bez ohledu na styl: 

Perrault tvrdil že Antika je zdrojem racionality; Lodoli evidentně považoval za jediný 

původ racionality primitivní starověk; Durand souhlasil s Laugiérem, že racionalizace 

znamená hospodárnost; Pugin se odvrací od starověku, pro něj je racionální jedině Gotika; 

stejně tak Viollet-le-Duc považuje Gotiku za prototyp racionality. Nakonec byla každému ze 

stylů přisuzována tato kvalita, a jestli je racionalita opravdu to co vyžadujete, vztyčte sýpky 

na obilí a hle, jaká je to krása!
16

 

 

  

                                                           
15 Summerson 46 
16 Summerson, „The Case for Theory od Modern Architecture“ s. 230 
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Klasický jazyk 

 

Pro většinu z nás je nabíledni, že Letohrádek Kinských na Smíchově je klasická stavba, 

přičemž Letohrádek Hvězda jí rozhodně není. Klasická budova je totiž ta stavba, jejíž 

dekorativní prvky přímo nebo nepřímo vycházejí z architektonického slovníku antického 

prostředí. Jedná se o jakýsi standart, který je vizuálně srozumitelný za pomoci 

standardizovaných elementů, například sloupu, který cituje jeden z pěti řádů nebo tvaru štítu. 

Na základě této Summersonovy jednoduché deskripce je možné rozlišit formu, kterou 

můžeme bezpečně nazývat klasickou, ačkoli pochopit jak tato souhra prvků funguje jako 

systém je o něco složitější. 

Řekněme zde, že i na základě výše zmíněných teorií můžeme předpokládat existenci 

jakéhosi systému dřevěné konstrukce v několik tisíc let vzdálené minulosti. I když to 

nemůžeme tvrdit s jistotou, kterou by nám přinášel reálný archeologický důkaz, například 

fragment této konstrukce, víme, že byla zkopírována v kameni, až vykrystalizovala  

v jazykový prostředek, který Vitruvius stejně jako my znal jako Dórský řád. Summerson 

tvrdí, že tento proces krystalizace má zjevnou paralelu v jazyce. „Slova, výrazy, gramatické 

konstrukce, všechny musely být někdy vynalezeny tak, aby splňovaly určité potřeby pro 

komunikaci. Tyto potřeby mohou být nyní již dávno zapomenuty, ale slova a jejich 

uspořádání stále utváří jazyk, který užíváme k tisícům účelů – včetně poezie. A stejně tak je to 

i s pěti řády v architektuře.“
17

 

Toto uspořádání je ve většině případů určeno k reprezentaci autority těch, kdo dali 

konkrétní budovu vystavět a to je tradice, která není v žádném případě pouze Západní 

výsadou. Princip uspořádání těchto prvků je podle amerického teoretika klasické architektury 

C.W. Westfalla nositelem významu, kterou stavitel chce vyjádřit. Nebýt této „řeči“, a nemusí 

jít pouze o tu klasickou, stěží bychom podle něj mohli hovořit o architektuře jako takové.  

V 19. století, kdy „kontrola architektonických dějin přešla z architektů na historiky“
18

 si 

architekt již vybíral mezi styly, které k sobě poutaly požadovaný význam. Příkladem může 

být středověká gotická budova, která evokuje exotiku, náboženskou sentimentalitu nebo 

romantickou melancholii a touhu po etickém životě. 

                                                           
17 Summerson s. 12 
18 C.W. Westfall, American Arts Quarterly, Winter 2010, Volume 27, Number 1, s. 2 
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V tom samém období je pak zajímavý svou teorií architektonického jazyka osvícenský 

teoretik umění Quatremère de Quincy. Ten navrhl, podobně jako Summerson, systém 

fungující na principu analogie mezi jazykem a architekturou, založený na mezikulturní 

gramatice. Ta se kombinuje se specifickou syntaxí tak, aby byly architektonické formy 

srozumitelné. Styl je podle něj jen jeden ze tří syntaktických komponentů gramatiky, přičemž 

ty další jsou druh a charakter. Stejně tak jako v mluveném jazyce, také v architektuře 

elementy tohoto jazyka (ať už slova nebo architektonické prvky) a syntax vycházejí  

z konvencí, které určuje tradice. Ve Francouzském jazyce a (klasicizujících) budovách jsou 

považovány za syntaktické formy sloupy, překlady, oblouky, římsy, stěny a střechy, které lze 

datovat zpět k Řecké tradici. Kdekoli jinde, řekněme například v Číně, tvoří podobně 

„gramatické“ budovy s tím, že odlišné tradice forem a syntaxe utváří odlišné budovy. Pokud 

zde není pro publikum srozumitelné pojítko odvozené od tradice, hovoří architektura stále 

svým jazykem, ale pro pozorovatele jazykem cizím. 

Tradice zkrátka v současnosti zachází s elementem z minulosti tak, aby mohl být užit 

znova v budoucnosti a tak to funguje i u stylových projevů v architektuře. Ty mají funkci 

přídavných jmen, charakteristik, které je řadí do historického kontextu. Slovo a zároveň  

i element, který je „klasický“, v tomto případě s sebou nese i význam nadřazenosti, a to 

především proto, že se prezentuje jako styl, který je synonymem rozumu. Tento rozum, který 

klasická architektura reprezentuje, je podle C.W.Westfalla silným prostředkem komunikace 

směrem ven, k divákovi. 

Jazyk, kterým architektura promlouvá, lze vnímat ale také politicky, jako jazyk autorit. 

Nemusí vyjadřovat čistě politický program zadavatele, ale rozhodně vypovídá o organizační 

struktuře a o vztazích lidí ve společnosti. To je důležité si uvědomit i v případě geografické 

reality střední Evropy a Prahy, která je středobodem našeho zájmu, možná nejjasněji je ale 

tento fenomén viditelný ve Spojených Státech na přelomu 19. a 20. století. A to především 

díky silnému vlivu zásadní osobnosti Amerických dějin na počátku 19. století. Nestává se 

často, že by prezident, politik a spoluzakladatel státu byl zároveň teoretikem klasické 

architektury. V případě již výše zmíněného Thomase Jeffersona je tomu ale skutečně tak. Jeho 

hlavní inspirací byli klasici jako Palladio (především dílo Čtyři knihy o architektuře) a je 

hlavním propagátorem stylu „Greek revival“ na kontinentu, jehož odkaz byl silný ještě  

v první polovině 20. století, čehož budiž důkazem budova Nejvyššího soudu ve Washingtonu 

od Casse Gilberta z roku 1935, ale i současná výstavba univerzitních kampusů. Jazykové 

prostředky, kterými působí právě tento styl, jsou srozumitelné pro široké laické publikum, 
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které vnímá zvláště u institucionálních staveb tradiční složku velmi intenzivně a preferuje ji 

(alespoň v tomto období) oproti sofistikovanější, moderní alternativě, a to i v případě, že se 

jedná o tradici minimálně geograficky zcela nepůvodní (hovoříme-li o USA). Uniforma, která 

srozumitelně promlouvá o funkci budovy, je samozřejmě vlastní i Evropskému prostředí; 

jasným příkladem budiž budova Říšské rady ve Vídni (nyní parlament) od Theophila von 

Hansena.  

Le Corbusier řekl, že dům je pouhý stroj na bydlení. Z úst mnoha klasiků ale zní, že 

architektura je příliš důležitá na to, aby byla němá. A klasická architektura rozhodně není 

němá ani nesrozumitelná. Je potřeba o jejích částech přemýšlet jako o slovech, o principech 

jako o gramatice a o stavbách jako o celých větách. Tyto rozumem spojené elementy utváří 

architekturu, která je stejná jako řeč samotná. Jestliže pouze její kompozice dává za pravdu 

klasickým principům, ale sama o sobě neodívá „stejnokroj“ a nebo jestliže ho odívá, ale bez 

důrazu na kompozici a nebo správné užití dekoru, stává se z ní pouhé nesrozumitelné 

blábolení. 
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Časoprostorová situace 

 

Síla architektonického fenoménu, který je ve středu naší pozornosti, je taková, že bychom 

jej mohli lépe nebo hůře demonstrovat na jakémkoli období Pražských dějin od vrcholného 

středověku dále. Pozice tohoto města jako kulturního centra regionu byla silná, a to  

i v období, které je v tradiční literatuře zabývající se dějinami architektury považováno za čas 

útlumu, ale zároveň se jedná o období pro naše téma klíčové. Doba vlády Marie Terezie  

a Josefa II., tedy druhá polovina 18. století, stojí ve stínu vrcholného baroka, jehož tradice je 

zcela jistě v tomto období, co se týče stavitelství, faktorem nejsilnějším. Charakteristický je 

pro něj společensko-kulturní rozpor v uměleckém projevu, jenž chtěl na jedné straně 

odmítnout a vlastně zavrhnout vše staré, ale zároveň nedokázal ještě vytvořit nové.
19

 Umění, 

které vycházelo z dlouhé barokní tradice, muselo postupně ustoupit, aby vznikl prostor pro 

nový způsob uměleckého vyjadřování, který v sobě zrcadlil sociálně-politické změny 

charakteristické osvícenskou snahou o zjednodušení forem a důraz na přirozenou 

jednoduchost. Přesto se často setkáme v literatuře s názorem, že doba post-barokní ve stínu 

monumentality předešlé epochy má často roztříštěný a nejistý charakter. Možná, že právě 

ztráta jednoty společně se společenskými změnami vytvořila půdu pro etablování stylisticky 

rigidního a jazykově mnohem srozumitelnějšího architektonického jazyka, a to jazyka 

klasického ve své ryzí formě, tedy klasicismu. Vlček tvrdí, že nic neilustruje tento 

ideologický přerod v architektuře a životě lépe než náhrobky Marie Terezie a jejího 

následovníka Josefa II. Zatímco hrob císařovny je charakteristický barokně dynamickým  

a dramatickým projevem epického charakteru, náhrobek Josefa II. je ve svém pojetí okázale 

minimalistický. A přitom je od sebe dělí pouze 10 let. 

Tento příklad nás přivádí k důležitému uvědomění časoprostorové relativity, se kterou se 

budeme potýkat při rozboru slohového a stylového ukotvení jednotlivých staveb. Z hlediska 

dějin umění je standartní užití obecných zastřešujících pojmů stylové posloupnosti jako je 

Renesance, Baroko a Gotika vhodnou periodizační pomůckou, její nedostatky ale vyplavou na 

povrch právě v obdobích jako je to, kterým začíná náš zájem o klasické téma v architektuře, 

tedy druhá polovina 18. století. Je to důkaz, že „existují umělecké epochy a fenomény, které se 

jejich důslednou aplikací spíše zamlžují či zkreslují...Pokud se nám nedaří jejich pomocí 

dosadit fenomén do smysluplného obrazu, není rozhodně na vině zkoumaný problém, ale spíše 

                                                           
19 Pavel Vlček;Josef Jager a jeho doba, s. 7, citace v: Biegel, Mezi barokem a klasicismem. 
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šablona, kterou se mu snažíme proti jeho vůli vnutit.“
20

 Dále Biegel zmiňuje, že oproti této 

domácí tradici je možné postavit koncept paralelních výrazových a stylových tendencí, která 

se obejde bez pevných „zlomů“, který reprezentuje mimo jiné i již citovaný klasik Christian 

Norberg-Schulz. Tato strategie bude v mnoha ohledech vhodnější pro naše téma, které se 

nezabývá tolik časově přísnou slohovou kategorizací, ale spíše interpretací klasických prvků  

v rámci dobových stylových tendencí. 

Dalším problémem bránícím ve stylové generalizaci zkoumaných fenoménů pak pro nás 

bude politicko-geografická situace v období 18. a 19. století. Je třeba si uvědomit, že politické 

hranice a česká moderní národní identita je otázkou až bouřlivé poloviny 19. století  

a vzhledem k fungování Rakousko-Uherského aparátu stěží můžeme hovořit o české 

architektuře. Do podoby civilního architektonického jazyka značně zasáhly politické vlivy, 

pro klasicismus jsou zásadní konkrétně josefínské reformy. V osmdesátých letech 18. století 

vypracoval vídeňský dvorský architekt Franz Anton Hillebrandt „návrh na centralizaci 

stavebnictví ve všech korunních zemích monarchie“ a zřízením pražského stavebního úřadu 

jako byrokratického aparátu podléhajícího Generálnímu stavebnímu ředitelství ve Vídni pak 

Čechy, podle Petrasové, přichází o svou vlastní architektonickou identitu, protože  

v centrálním vídeňském úřadě byly navrhovány v provinciích všechny potřebné budovy. Tato 

centralizovaná iniciativa je dalším symbolem racionalizace, která je patrná i na vývoji 

uměleckého diskurzu: „Vzrůstající význam teoretické literatury a s ní související dobové 

diskuze paradoxně demonstruje na její absenci v případě pozoruhodného domácího fenoménu 

radikálně barokní architektury, kterou nezastavila ani tak kritika mystického šerosvitu, ani 

dobová náklonnost k typizaci a normalizaci, jako spíše fakt, že se o něm v éře jeho vzepětí 

nerozproudila souvislejší debata, jež by udržela zájem o tento styl v širších objednavatelských 

vrstvách.“
21

 Architekti i odborná veřejnost a potencionální zadavatelé se učili rozumět 

stavbám na základě teoretických textů a radikální barok žádný z mistrů literárně nepojednal, 

zatímco francouzské literatury bylo dostatek.  

19. století je v Praze v porovnání s koncem předchozího století co se týče změn 

architektonické výrazovosti klidnější, i v něm jsou ale evidentní tendence, které svědčí o tom, 

že se architektura stává prostředkem k prosazení nových etických zásad. V Praze se v roce 

1844 uskutečnil třetí výroční sjezd německých architektů, a ve středu dění byla otázka, zdali 

se má stavět řecky nebo goticky. A tato otázka nebyla myšlena pouze symbolicky: „Začínalo 

                                                           
20 Richard Biegel, Mezi barokem a klasicismem, s 12 
21 Rostislav Švácha, Dohasínání baroka a nástup klasicismu, s. 506 
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být totiž stále zřejmější, že „kasárenský styl pozdního neoklasicismu (opovrhovaný mnohými, 

stejně jako státní absolutismus), ani „feudální“ anglicizující nebo sakrální neogotika 

nemohou pokrýt celou škálu aktuální společenské objednávky.“
22

 A při pohledu na hlavní 

město zemí Koruny české je evidentní, že architektonickým východiskem byl historismus, pro 

který je charakteristické stylové mísení, objevování dosud nevyčerpaných slohových 

možností a výrazová dramatizace. Ta měla velmi často podobu ovlivněnou imperiálními 

ambicemi, tedy podobu, pro kterou jsou nejvhodnější antikizující motivy, většinová výstavba, 

ale i solitéry jsou pak díky tomu typické kolážovitým užitím různých stylů. 

Dalším faktorem, který dramaticky změnil tvář Prahy 19. století je změna vztahu ke 

středověkým památkám a jejich ochraně. Císařské rozhodnutí v roce 1850 vyústilo v sestavení 

„Ústřední komise pro výzkum a zachování stavebních památek“, které pak konečně byly pod 

právní ochranou. Je zároveň nutné si uvědomit, že tato změna nastává nepochybně  

i v souvislosti s obnovou katolického hnutí a se zesílením vlivu církve na politickém poli po 

„racionalitě“ josefínského období. Logickým nástrojem při pátráni po kontinuitě, která by 

napomohla v boji proti krizi náboženského vědomí, je podporování restaurace a dostavování 

středověkých sakrálních památek: „Zatímco na pražské nábřeží jsou zasazovány 

neorenesanční dominanty kulturních staveb, obě pražské výšiny začínají ovládat neogotické 

chrámové věže.“
23

 Obě Zatloukalem zmíněné dominanty jsou samozřejmě dokončovaná 

Katedrála sv. Víta a neogoticky přestavovaná barokní citadela na Vyšehradě. Bez dalšího 

otálení se ale obraťme na interpretaci klasického jazyka další s dominant pražského 

panoramatu, kostel sv. Mikuláše na Malé straně. 

  

                                                           
22 Pavel Zatloukal, Architektura 19. Století, s. 18 
23 Pavel Zatloukal, s. 27 
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Dynamický konec epochy 
 

sv. Mikuláš na Malé Straně 

 

„Pražské složitosti jsou fenoménem, který je nutné respektovat. Pro správný způsob 

zdejšího stavění a plánování je zapotřebí vědět, že Praha má svůj tajný kód; je dobré jej 

vnímat a postupovat podle něj....Tento kód nejfamózněji rozklíčovali a ve své tvorbě použili 

Kryštof a Kilián Ignác Diezenhoferové v případě chrámu sv. Mikuláše na Malé straně. 

Všechny složitosti kontextu byly do stavby promítnuty. Proto je sv. Mikuláš exemplárním 

příkladem stavby pražské – pražsky jedinečné. Ano, o tento druh pražské výjimečnosti by nám 

mělo jít.“
24

 

 

Abychom mohli pochopit změnu, kterou klasický jazyk na území Prahy prodělal na konci 

18. století, musíme začít stavbou, která svou složitostí a komplexností stojí v opozici všemu 

střídmému, co architektura následujícího století nabízí, a to vrcholně barokním a dynamickým 

jezuitským kostelem sv. Mikuláše na Malé Straně. Kostel byl ve výstavbě v letech 1703 - 

1711 pod vedením Kryštofa Dientzenhofera, jeho dokončení je připisováno jeho synovi 

Kiliánovi Ignáci Dientzehoferovi, přičemž započalo roku 1737 a skončilo v roce 1752. Při 

osobní konfrontaci s měřítkem stavby je pochopitelné, že stavba probíhala téměř půl století; 

důvodem byla nákladnost a nedostupnost materiálů, což demonstruje například i extenzivní 

užití umělých mramorů. Nebudeme zabíhat do detailního popisu kostela jako takového,  

o němž bylo již napsáno mnoho, s ohledem na naše téma nás bude zajímat především 

prostorové uspořádání, prohřešky proti tektonice a specifická citace jednotlivých klasických 

prvků. Jeho symbolický význam tkví ale i v tom, že smrt Kiliána Ignáce Dientzenhofera  

v roce 1751, tedy v době dokončování stavby, je podle mnoha českých historiků umění, 

například Emanuela Pocheho a Richarda Biegela, symbolickým koncem velkého baroka  

v Čechách, nerozlučně spojeného s výsostným postavením Prahy jako tvůrčího 

středoevropského centra. Svébytná česká sakrální architektura vděčí v mnohém Kiliánu Ignáci 

Dientzenhoferovi, jehož slohotvorná syntéza ustálila její kompoziční i tvaroslovný rejstřík na 

několik příštích desetiletí a její rezidua se objevují až do sklonku 18. století.
25

 

                                                           
24 Josef Pleskot v: Tvary, formy, ideje, s. 170 
25 Horyna-Kučera, Dientzenhoferové, s. 111-149 
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Prostorové uspořádání 

Při leteckém pohledu na blok jezuitských kolejí, který je doplněn z jedné strany kostelem 

sv. Mikuláše, se jeví obdélníkový půdorys konvenčně, ale stejně tak, jak je tomu u mnoha 

jiných vrcholně barokních staveb, jedná se o iluzi, kterou vytváří dvouplášťové uspořádání 

(obr7). Venkovní půdorys se tedy nevpisuje do interiéru kostela a nabízí se tady často 

uváděná paralela mezi divadelními kulisami a výrazem vnitřku v poměru k exteriéru. V tomto 

případě se nejedná o samoúčelnou hru, ale o složitý princip vedoucí u hlavní lodi od Kryštofa 

Dientzenhofera k dynamickému vnitřnímu prostoru, který je zcela v opozici k střídmým 

pravoúhlým tvarům a poměrům, které jsou podle Vitruvia vhodné k chrámovému použití  

a přitom geometrie a racionality je zde ve hře více, než by se mohlo zdát. 

Dynamické, radikální baroko v podání Dientzenhoferů v mnoha ohledech principálně 

vychází z díla italského matematika, filozofa a především barokního architekta Guarina 

Guariniho. A to ne ve smyslu „stylistické nebo formální stránky, ale především vnitřní 

strukturou prostoru a jeho specifickou roli při artikulaci inteligibilní (božské) skutečnosti 

jakožto vtělené součásti lidského světa.“
26

 Nekonečno byl problém, kterým se zabýval 

starověk, středověk i renesance, vždy ale v souvislosti s podstatou božského. Na začátku  

17. století se situace ale mění a důkazem uvažovaní nad nekonečnem aktuálním jsou právě 

Guariniho geometrické proporce, vycházející z posloupnosti směřující k nekonečnu, viditelné 

například na kapli Turínské katedrály (obr8). Bylo by naivním přeceněním tvrdit, že stejné 

metafyzické myšlení inspirované Kusánským ovlivnilo takovýmto způsobem i interiér  

sv. Mikuláše. Nanejvýš ale souhlasím s tvrzením, že „napětí mezi lidskou a božskou rovinou 

skutečnosti bylo vyjadřováno a do jisté míry i zprostředkováno perspektivními vlastnostmi 

kuželoseček, které se podílejí jak na přímce, tak na křivce dokonalého kruhu. To zčásti 

vysvětluje roli křivky v barokní kultuře, fenomén obvykle označovaný jako barokní 

dynamismus.“
27

 Půdorys lodě sv. Mikuláše je pak v souladu s touto poučkou vytvořen  

z několika vzájemně prostupujících se oválů posunutých vždy o polovinu kratší osy. Za 

vnitřním uspořádáním tedy stojí mnohem více matematického a metafyzického uvažování, 

než by se na první pohled mohlo zdát. 

                                                           
26 Dalibor Veselý, Architektura ve věku rozdělené reprezentace, s. 145 
27 Dalibor Veselý, s. 147 
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Prohřešky vůči tektonice a citace klasických prvků 

Kostel byl vystaven podle jezuitského vzoru, Římského kostela Il Gesú (obr9), a chceme-li 

si, pokud možno co nejjasněji, ilustrovat tektonické prohřešky a dynamické prvky exteriéru 

sv. Mikuláše, stačí nám postavit si kostely jeden vedle druhého. Předloha z 16. století 

členěním svého průčelí vzdáleně cituje podle Summersona jeden z nejvlivnějších klasických 

vzorů, a to dvoupatrový vítězný oblouk svými poměry 1-2-1. Nahoře je zakončeno klasickým 

štítem s postranními volutami. A právě zde podobnosti s objektem našeho zájmu končí. 

Západní průčelí (obr10) je nejtypičtější mohutnou vlnivou modelací konvexně-konkávního 

typu. Tomuto tektonickému „nesmyslu“ jsou pak přizpůsobeny všechny elementy průčelí. 

Dva páry Korintských sloupů jsou jako jediné tak, jak si Laugiér představoval, samy o sobě 

stojící a oddělené od fasády. S jejich natočením ve směru zvlněnosti římsy by nejspíše ale 

spokojen nebyl. Stejně tak, jako s přerušeným kladím a oblými štíty, které je možné spatřit ve 

všech úrovních stavby, stejně tak jako korintské pilastry. Ty jsou u obou bočních vstupů 

doplněny otevřenými frontony, které působí svou okřídleností téměř ironicky. Zvlněné jsou  

i oblé „vznášející se“ suprafenestry, stejně tak jako voluty na štítu, které jsou zdeformované 

směrem k pozorovateli. 

I když tyto další exteriérové stavební prvky nejsou vzhledem k našemu tématu dostatečně 

výmluvné, z urbanisticky kompozičního pohledu stojí za povšimnutí určitě kupole a zvonice 

kostela (která je dílem Kiliána Ignáce, ale i tak bychom ji stěží mohli označit za 

nedynamickou), které jsou „pozoruhodným architektonickým výkonem v několika ohledech. 

Exteriér sestavy vysoké, štíhlé zvonice a hmotné kupole vytvořil těžištní, středovou 

dominantu celého složitého prostoru Malé Strany pod Pražským hradem a stal se tak jednou 

ze základních komponent skvělého obrazu historické Prahy.“
28

 

I v interiéru nalezneme dramatické prohřešky vůči klasickému jazyku, a to především  

v hlavní lodi od Kryštofa Dientzenhofera. Zde dominuje vzorec klenby, vycházející  

z představy ovoidních bání nad půdorysnými ovály, které však jsou v kontaktu s širokými 

sedly valené klenby. V ose každého pole se klenební pasy, které jsou v půdorysném průmětu 

segmentové, stýkají ve svém vrcholu
29

. Celá tato složitá konstrukce je ale vyhlazena 

zazděním a štukem tak, aby vznikl podklad velké fresky. Vzniká zde tak abstraktní tvar, 

maskující svou tektonickou podstatu a klenba tak hraje vlastními abstraktními objemy a je 

opravdu mistrovským dílem sama o sobě. Díky ní a iluzornímu vyobrazení Apoteózy  

                                                           
28 Horyna-Kučera, s. 123 
29 Horyna-Kučera, s. 66 
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sv. Mikuláše od Jana Lukáše Krackera z roku 1760 vzniká prostor, který jako by byl 

vymodelován působením několika vnitřních sil. Pilíře haly, které vynáší skryté klenební pasy 

vedené na hranách proniku klenebních forem báňového a valeného typu, jsou pak bez 

tektonického pojítka „nelogicky“ natočeny nakoso (obr11). Tato řádová citace oděna do 

korintských pilastrů pro pozorovatele podtrhuje okázale dynamické pojetí hlavního prostoru 

tohoto chrámu a představuje jednu z největších řádových „deviací“ na území Prahy. 
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Stylová nerozhodnost Českého klasicismu  

 

„Nástup nové uměnovědné generace a porevoluční rozšíření do té doby národně 

omezeného záběru na celou střední Evropu přinesly nečekaný, avšak ze zpětného pohledu 

nutný střet domácích uměleckohistorických koncepcí nejen s novým materiálem, ale i se 

současným evropským pojmoslovím a jazykem.“
30

 

 

Strahovská knihovna (průčelí) 

 

Průčelí Strahovské knihovny (obr12), realizované v letech 1793 - 1795, je svou, i pro 

experta, matoucí stylovou nejednoznačností velmi důležitým článkem ve vývoji klasického 

jazyka, a to nejen v Praze, ale ve střední Evropě obecně. Jejím autorem je Ignác Jan Nepomuk 

Palliardi, stavitel, kterého Biegel označuje za posledního a velmi důsledného dědice velkého 

Dientzenhoferovského monumentálního slohu a i díky němu má tento styl v pražské palácové 

architektuře přesah i do 19. století. Tato barokní zkušenost ale Palliardimu nebránila tuto 

mimořádně silnou tradici promítnout do díla, které zároveň v sobě snoubí nové ideje 

klasicistního ražení. Úkolem této architektonické zakázky byla přestavba sýpky 

premonstrátského Strahovského kláštera na veřejnou klášterní knihovnu. V rámci omezených 

prostorových možností tedy jediným způsobem, jak mohl architekt dát budově reprezentativní 

výraz, bylo otevřít knihovnu do strahovského nádvoří monumentálním průčelím. Z principu 

stavby nám tedy v tomto případě nepůjde o prostorové dispozice a jejich klasické proporce, 

ale především o využití klasických prvků na samotné fasádě průčelí. O důvodech, proč 

Palliardi zvolil na průčelí takto atypické uspořádání, které lze připisovat i vídeňskému vlivu, 

můžeme spekulovat, zajímavým poznatkem, který by ale mohl být odpovědí, je možná 

inspirace nerealizovaným návrhem středního rizalitu průčelí kláštera Klosterneuburg z roku 

1730 od Donata Felice d Allia (obr13). Je zde patrná analogie vzorování jako u Il Gesú  

a Sv. Mikuláše s tím opakem, že dynamická fasáda vídeňské předlohy je u Palliardiho 

zklidněna do relativně jednoduché roviny. Pojďme se ale s ohledem na téma práce zaměřit na 

stylový jazyk patrný na této stavbě. 

                                                           
30 Biegel, s. 51 
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Stylová protichůdnost 

Pokud stojíme před Palliardiho průčelím, nemůžeme si být jisti, zdali pozorujeme barokní 

nebo klasicizující objekt. To je způsobeno dojmem kompilace prvků, které se jeví barokně, 

detaily, které převažují, jsou ale již klasicistními. Podobným dojmem ale působí také ještě  

o deset let starší stavba, a to palác Kounických v Mostecké ulici od Antonína Schmidta. 

Expert barokního sochařství O.J. Blažíček v členění paláce akcentuje prvky francouzské 

ornamentiky ve stylu Ludvíka XVI. ve štukové výzdobě, nejpřekvapivěji zastoupené  

v dobovém prostředí atypickými festony a mělkým reliéfem v tympanonu zobrazující 

antickou tématiku. V případě Palliardiho knihovny je celý prostor rozvržen vysokým řádem 

římsko-dórských
31

 pilastrů, v té době už několik stovek let zaběhnutou, monumentální 

interpretací klasického sloupového řádu rozpínající se přes několik podlaží, která je typická 

pro Palladianismus i baroko a prvek, který asi nejmistrněji využil Michelangelo na římském 

Kapitolu. Vysoký řád vynáší kladí a velký štít ve tvaru stlačeného segmentu. Uvnitř něj se ale 

nachází ryzí klasicistní prvek, a to figurální scéna členící vpadlé pole štítu doplněná vprostřed 

medailónem. Hlavní portál s oválným oknem, rozeklaným frontonem a vertikálně 

orientovanou supraportou pak zase působí ryze barokním dojmem. Za stylovou inspiraci celé 

řady detailů Líbal považuje tvorbu obou francouzských Ludvíků. Stavba jako celek pak tím 

pádem „odráží stálý problém stylové nerozhodnosti českého klasicismu, daný malou možností 

vypracovat si při nečetných zakázkách vlastní rukopis.“
32

 

Podle tohoto popisu protichůdných výrazů by se mohlo zdát, že se jedná o nesourodý celek 

jednotlivostí vytržených z kontextu, tedy problém, který je tolik kritizován u historismů konce 

19. století. Přitom je ale opak pravdou. Celá kompozice je zdařilou snahou o implementaci 

monumentálního „řeckého vkusu“, který nabíral na popularitě v tomto období do regionálně 

konzervativnějšího rámce pozdního baroka. Tento antikizující vkus byl již osvědčeným 

výrazovým prostředkem ve Vídni, přičemž důkazem nám může být budova z dvacátých let, 

která ideově Palliardiho teoreticky mohla ovlivnit, a to knihovna Vídeňského Hofburgu od 

Fishera von Erlachta (obr14). 

 

                                                           
31 pozn. autora: Líbal zde hovoří o Toskánském řádu, já ale zde dávám za pravdu spíše Biegelovi. Jeho interpretaci 

demonstruje překlad s triglify, tedy jednoznačně dórský prvek a patky sloupů odkazující k Římské provenienci. 
32 Petrasová, Architektura státního klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu; Dějiny 

českého výtvárného umění 2001; s. 35, citace v: Biegel 
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Nosticovo divadlo 
 

Nosticovo, poté Tylovo a nyní Stavovské divadlo (obr15), vystavěné mezi lety 1781  

a 1783 Antonínem Haffeneckerem, působí jako monolit, a to nejen svým atypickým 

centrálním postavením na někdejším Havelském tržišti. Jeho ojedinělost tkví v jeho 

architektonickém jazyce, který působil ve své době v Pražském, ale i regionálním prostředí 

jako výrazný solitér: „Divadlo ve své původní podobě
33

 bylo nejznamenitějším projevem 

klasicistní architektury v Praze, ryzí příklad uměleckého importu, bez vztahu k domácímu 

výtvarnému prostředí.“
34

Jedno z prvních veřejných divadel bychom tak jednoduše mohli 

považovat za čistě klasicistní a dále ho takto interpretovat. Díky jedinečné syntéze vlivů,  

o které hovoří Christian-Norberg Schulz, která je typická pro Prahu, ale přece jenom 

nalezneme na stavbě rezidua předešlých stylových tradic, a proto je pro nás stavba důležitá 

jako další stupeň zkoumaného klasického tvarosloví. 

První zástupce klasicismu v Praze? 

„Rozum a archeologie, to jsou dva doplňující se elementy, které dělají klasicismus 

klasicismem, jsou to kvality, které jej odlišují od baroka. Je tomu ale skutečně tak?“
35

 

Tato Summersonova charakteristika vypadá, že by tváří v tvář Nosticovu divadlu mohla 

obstát. Jeden z nejvíce určujících slohových elementů – hmotová skladba – se zde opravdu na 

první pohled řídí rozumem a oproti místní tradici vstupuje do prostoru jako blokové těleso. 

Tato slohová proměna, i když předběhla v Praze svou dobu, byla nevyhnutelná podle Vlčka  

z důvodu, že ke konci století předchozí sloh „ztrácel jasnou strukturu, základní tektonickou 

vazbu a bohužel i vnitřní logiku.“
36

 Racionální Haffeneckerovo pojetí pak spočívá  

v jednoduchém protáhlém obdélníkovém půdorysu. Vliv „archeologické“ inspirace pak může 

být patrný na vstupním portiku atypicky umístěném na úzkém čele budovy, kterému dominují 

dva páry kompozitních sloupů a které doplňují stylově shodné pilastry po obou stranách.  

I když právě toto umístění portiku na kratším průčelí ctí Vitruviův princip řeckého chrámu 

Parthenonského typu a o hledání skutečné inspirace, předlohy nebo díla, které by vzhled 

divadla ovlivnilo, se pokoušeli mnozí, definitivní výsledek nemělo žádné bádání. 

Nejpravděpodobnější inspirací je podle Biegela berlínská opera postavená v letech 1741 - 

                                                           
33 Současný stav, je výsledkem přestavby, text vychází z archivních vyobrazení. 
34 Praha národního probuzení; Líbal, s. 38 
35 Summerson, s. 37 
36 Pavel Vlček;Josef Jager a jeho doba, s. 7, citace v: Biegel 
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1743 Georgem Wenceslausem von Knobeldsdorffem (obr16). I když je tato předloha strohostí 

mnohem blíže Laugiérově ideálu, svou kompozicí není nepodobná. Dalším důkazem je pro 

něj podobnost v koncepci vysokých obdélníkových oken. Je pravděpodobné, že mohl mít 

Heffenecker k dispozici plán, který ho s ohledem na absenci podobných vzorů v domovině 

nějakým způsobem ovlivnil. Pokud by nás jako vzor neuspokojila berlínská opera, Rostislav 

Švácha navrhuje další alternativu v podobě průčelí zámečku Chateau de la Gayeté, zobrazené 

na kresbě z roku 1744. Tam je mimo jiné shodným faktorem pro francouzské pojetí zcela 

atypické italské okno se šambránou a sloupová edikula. Pravděpodobnost, že by ale bylo 

divadlo inspirováno touto relativně neznámou stavbou, je velmi malá, pravděpodobnější je 

tedy spíše berlínská varianta.
37

 Ta by však byla ale svou palladiánskou strohostí pro české 

publikum pravděpodobně nesrozumitelná, a to může být důvodem, proč se na Nosticovo 

divadle objevují pozoruhodné, neklasicistní detaily. 

Barokní residua 

Pozůstatky barokních principů na Nosticovo divadle jsou velmi dobrým příkladem toho, že 

Summersonova analogie výrazovosti architektonických prvků s jazykem je uplatnitelná  

i v Pražské praxi. Jestliže byla předlohou klasicistní budova francouzského nebo třeba 

vídeňského typu, to, jakým způsobem byla jejich idea zhmotněna v naší realitě, je podobné 

způsobu překladu cizojazyčných textů. Při překladu do domácího jazyka velmi jednoduše 

může dojít k „počeštění“ kvůli vnímání jazykových kategorií z perspektivy mateřského 

jazyka. A ať už je to jev pozitivní či negativní, záměrný či podvědomý, něco podobného se 

stalo i v případě Nosticovo divadla.  

Z tohoto pohledu je nejzajímavějším prvkem budovy dynamicky působící zakončení 

hlavního portiku s konkávně probranými stranami (obr17). Ta tak zjemňuje jinak veskrze 

klasický portikus, který funkčně skrývá arkádu, která sloužila k zajíždění kočárů 

privilegovaných návštěvníků divadla. Biegel uvádí, že toto „probrání“ stěn u kočárového 

portiku je veskrze běžný prvek, viditelný například U Luragovo Černínského paláce, ten byl 

ale vystavěn na konci 17. století v ranně barokním stylu. Haffenecker dosáhl ale ještě 

radikálnějšího efektu tím, že konkávně prohnutou stěnu nenapojil plynule na portikus a hlavní 

masu budovy, ale v lince římsy, která se propisuje do celého tvaru, vytvořil zrcadlový „zásek“ 

(obr17). To zcela popřelo aditivní charakter hlavního portiku a půdorysu celé stavby dodalo 
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dynamický, barokní nádech. Dalším prvkem evokující barokní tradici je střídání vertikál 

okenních os a meziokenních polí, která slouží k vyrovnání nepravidelnosti celé kompozice.
38

 

I když se autor za pomoci této zdařilé výtvarně symbolické syntézy stylových výrazů 

snažil o lepší srozumitelnost pro lokální publikum, stavba zůstala na dlouhou dobu ojedinělou 

a bez odpovědi, a v kontextu rigidnějšího státního klasicismu, který ji následoval, zůstává 

osamocena až do dneška. 

 

  

                                                           
38 Biegel, s. 298 
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Klasicismus jako věc veřejná  

 

„Klasicismus se zdá být „stylem lží“, neboť lidé mohou požívat úcty jen pokud slouží 

pravdě nebo vytvářejí něco nového; kdykoli se cítí být jisti sami sebou, musíme jejich stav 

považovat za podezřelý, protože pak znají něco absolutně, což znamená, že něco, co zde již je, 

má být pouze znovu využito a opakovaně aplikováno.”
39

 

 

Lichtenštejnský palác 

 

Josefínské reformy měly za důsledek radikální změny v životním stylu české šlechty, 

rentabilita šlechtické půdy klesala a velmi často byla šlechta připoutána k dvorským a státně 

úřednickým povinnostem. To mělo za výsledek i změnu architektonického jazyka paláců  

a jiných reprezentačních budov, které na území Prahy byly ve většině případů výsledkem 

klasicizujících přestaveb. Petrasová za nejcharakterističtější pokus o nalezení nové 

monumentality bez dřívější nádhery a zbytečnosti považuje palác, který stojí tváří tvář esenci 

všeho, co mělo být zapomenuto, kostelu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, a to palác 

Lichtenštejnský (obr18). 

Přestavbou původně velmi různorodého barokního paláce, vytvořeného spojením šesti 

měšťanských domů, byl pověřen roku 1791 původem vídeňský architekt, Matěj Hummel. 

Hnán ideou státního rakouského klasicismu sjednotil průčelí, přičemž je ale dodnes pořád 

patrný mimořádně složitý vnitřní organismus paláce, který více než z něčeho jiného vychází 

ze složitého historického uspořádání parcely. I tak se mu podařilo dát horizontálně 

orientovanému třípatrovému průčelí sjednoceného 29 okenními osami požadovaný „moderní“ 

výraz. Členění v tomto případě nenapomáhá žádná forma sloupového řádu, antický odkaz je 

citován pouze konzervativními suprafenestrami. Rytmizaci napomáhají pouze tři mělké 

rizality, zvýrazněné v celé výši pásovou bosáží
40

. Dominantou fasády je předsazený tříosý 

portikus. Ten je po vzoru pevnostních staveb státního klasicismu zcela nezdoben, členěný 

plastickou bosáží, a evokuje v mnoha ohledech Terezínskou pevnost. Jediným barokním 

pozůstatkem jsou dodnes viditelná kruhová okna nadsazená nad atikové patro. 

                                                           
39 Schinkel, citováno v Architektura ve věku rozdělené reprezentace, Dalibor Veselý, s. 180 
40 Líbal, s. 45 
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Reprezentativní, vojenský výraz stavby spojený s revolučními událostmi roku 1848 pak 

zapříčinil přesun vojenského velitelství do těchto prostor, které pak dlouho byly tváří 

vojenské autority Habsburské monarchie v Praze. 

 

Kostel sv. Kříže 

 

Generální stavební ředitelství jako nástroj centralizace značně utlumil počátkem 19. století 

novou produkci sakrálních staveb v Praze. Na pořadu dne byly spíše utilitární přestavby 

klášterů a kostelů k novým účelům. Bylo tomu tak i navzdory vlivu dekretu Josefa II., 

vydaného v roce 1782, který měl za cíl „zřizování nových farností kvůli zahuštění duchovní 

správy, jež měla nadále sloužit jako prostředek k zveřejňování císařských dekretů a nařízení. 

Na dekret navazovaly návrhy vzorových kostelů, far a škol, které mělo v kompetenci právě 

generální stavební ředitelství.“
41

 Když se tedy v centrálním pražském prostředí snažíme nalézt 

příklad kostela, který by na první pohled zrcadlil ideály jazyka úřednického klasicismu, 

nestojíme před jednoduchým úkolem. Jedinou takovou stavbou je dle mého názoru kostel sv. 

Kříže na Příkopech (obr19).  

Tento piaristický kostel byl vystavěn spolu s areálem gymnázia v ulici Panská v letech 

1819 - 1823. Jejím autorem je přednosta stavebního ředitelství českého gubernia Georg 

Fisher, architekt, který se po zřízení pražské polytechniky císařským dekretem roku 1803 zde 

stal prvním profesorem stavitelství. Dobroslav Líbal tento nenápadný kostel označuje za 

„první klasicistní kultovní stavbu na půdě historické Prahy“
42

 a stylovou inspiraci připisuje 

pruskému klasicismu. Podle toho vypadá i masivní edikula, která je nepochybně 

nejdominantnějším prvkem. V jejích rozích stojí podle něj „sloupy s ionizujícími hlavicemi“, 

které bych označil za klasicky iónské, i když se provedením například chrámu Portunus  

v Římě díky své strohosti téměř nepodobají. Stejně tak je tomu ale i u vily La Rotonda od 

Palladia, která využívá v podstatě identické sloupy a překlad s třikrát odstupňovaným 

architrávem a domnívám se, že nikdo si nedovolí pochybovat nad tím, že zde jsou všechny 

náležitosti iónského řádu naplněny. Blízké spárování sloupu s pilastrem zcela jistě 

neodpovídá Laugiérově ideji o samostatně stojícím sloupu a spolu s absencí štítu představuje 

                                                           
41 Biegel, s. 45 
42 Líbal, s. 72 
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menší prohřešek vůči fundamentálním zákonům klasického jazyka. Celek si ale drží střídmý 

klasicizující výraz a zcela jistě nešokuje. 

Interiér je jednolodní, s jednoduchým obdélníkovým půdorysem zakončený kněžištěm  

v podkovovitém závěru. To je od hlavní lodi odděleno nanejvýš klasickým prvkem, který 

Summerson označuje za exemplární příklad historicko-kulturní integrace v sakrální 

architektuře, a to vítězným obloukem. Ten v tomto konkrétním případě spočívá na dvojici 

iónských sloupů a je zdeformován podle podélných a příčných os lodi, zároveň je pak 

propojen s klenbou, která je v případě kostela sv. Kříže tvořena čtyřmi obdélnými plackami. 

Stěny Líbal označuje za „dynamicky rytmizované sdruženými pilastry“ a opravdu, atmosféra 

vnitřního prostoru se může jevit barokně. Značí tedy sílu tradice, která ať už vědomě či 

podvědomě o sobě dávala vědět i hluboko v klasicistním období. 
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Soukromý klasicismus  

Vila Lanna 

Vila jako nositel moderního klasicismu 

Už na konci první poloviny 19. století se Západní architektura dostává do situace, kdy není 

předem dáno, jak stavět. Tato nejistota vedla k tomu, že „v Evropě zdomácněla myšlenka, že 

podobu architektury neurčuje míra konformity s dobovou normou, ale volba stavebníka. Ten 

má touto volbou vyjádřit svůj specifický životní postoj, architektura je tedy něco na způsob 

obleku...“
43

. Tento skutečný přerod architektury do něčeho soukromého stojí v protikladu  

k centrálně plánovanému, státnímu klasicismu a umožňuje další vývoj klasického jazyka. 

Někdo by mohl namítat, že šlechtické paláce byly také soukromou záležitostí jednotlivých 

stavitelů, a že se tedy nejedná o jev žádným způsobem nový. Vkus šlechty byl ale vždy věcí 

veřejnou, věcí tradice a na konci 18. století byl v českých zemích přímo spojen s loajalitou  

k habsburskému domu a vykonávané funkci. Již od Palladia se vila odlišovala od 

monumentálních veřejných staveb hravostí a mnohem svobodnějším přístupem k tradičním 

motivům a formulím. Z tohoto pohledu je fenomén vily daleko zajímavějším odrazem 

skutečně moderního a svobodného užití klasicismu v tomto období. Jestliže ale byla svobodná 

volba hlavní charakteristikou vily, můžeme vůbec generalizovat její formu v pražském 

prostředí? Jan Bažant se domnívá, že ano
44

. Vychází z toho, že u prvních vil pražských 

podnikatelů a finančníků lze vzhledem k jejich podobnému politickému a kulturnímu 

přesvědčení pozorovat společný ideový program, a to, i když nebyl nikdy explicitně 

formulován. A právě vila v Bubenči, kterou si nechal vystavět stavební podnikatel  

a průmyslník zodpovědný za základ železniční sítě v Čechách, Adalbert rytíř Lanna bude 

první a zároveň vzorovou stavbou pražské buržoazie. 

Ještě nežli se pustíme do interpretace samotné vily, je důležité pochopit, proč byl zrovna 

vzor antické vily v Evropě tohoto období populární. Podle Gottfrieda Sempera 

architektonický vývoj, a tím pádem i vývoj klasického jazyka v architektuře, není proces, 

který by se děl sám od sebe bez ohledu na stavitele. Domnívá se, že citace v kombinaci  

s vědomou volbou je samou podstatou architektonického vývoje, tedy že součástí této 

svobodné volby v architektuře je vždy citace starších forem, kterým je dáván nový smysl.  

A protože se teoreticky na rozdíl od Laugiéra domnívá, že původ architektury je ve stanu, 

                                                           
43 Jan Bažant ,Pražské vily pod křídly Mílka , s. 31 
44 Bažant, s. 7 
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„musí architektonická forma, jestliže chce zobrazovat svou podstatu, tuto „stanovost“ přiznat. 

Obdobně je tomu s konkrétními případy: jelikož reprezentační předměstské sídlo 19. století 

má původ v italské vile, jež je pokračováním tradice vily antického Říma, musí zobrazit svou 

podstatu přiznáním této etymologie.“
45

 Semper tak teoreticky odůvodňuje současnou praxi  

a vysvětluje tak, proč mají vily blíže k renesanci, nežli třeba ke gotice. V pražském prostředí 

antická vila samozřejmě nevycházela z žádných místních tradic, nesmíme zapomínat, že 

klasický jazyk byl pro celé naše prostředí vždy importem. Uctívání antického umění bylo ale 

v tomto období, ostatně stejně jako vždy předtím, důsledkem pocitu méněcennosti moderní 

doby vůči minulosti. V Čechách ale vrstva, která nechala vily stavět, brala antiku pouze jako 

jednu z mnoha dimenzí evropské civilizace, jejíž hierarchické postavení pro ně nehrálo větší 

roli. Díky takovémuto nadhledu se pražské antické vily staly důstojným protějškem veřejných 

budov a podařilo se jim na rozdíl od nich „uvést antické kulturní ideály v soulad s moderní 

civilizací.“
46

  

Lannův vkus 

Vila Lanna (obr20) byla vybudována na rozsáhlém pozemku v pražské Bubenči, který byl 

v místě aktivního volnočasového nedělního dění, parcela byla tedy vybrána tak, aby svou 

presencí vila podněcovala zájem a všeobecnou diskuzi. Domnívám se, že to je pro pochopení 

stavby velmi důležité. Výstavba započala roku 1869, trvala dva roky a byl jí pověřen věhlasný 

architekt Ignác Vojtěch Ullmann
47

. Vila neskrývá svou jasnou inspiraci Palladiovým dílem, 

předlohou pak byla Ullmannovi villa Pisani v Montagnaně (obr21). Na první pohled 

zásadním rozdílem oproti renesančnímu vzoru je nesouměrnost dvoupatrového objektu, 

kterému dominuje několik částí propůjčujících mu reprezentativní výraz. Jedním z nich je 

asymetricky umístěná nízká hranolová věž s vyhlídkovou terasou, tedy prvek, který se také 

může zdát v případě italské vily bezprecedentní, vzorem tohoto stavebního prvku ale byla 

pravděpodobně věž vatikánské vily Pia z 16. století. Celá stěna je členěna bosovanými 

pilastry a jsou v nich usazena okna palladiánského typu. Nejdominantnějším prvkem stavby je 

pak sloupový portikus provedený v předpisovém toskánském řádu. Ten je doslovnou citací 

portálu zmíněné vily Pisani, jen je předsunut a vzniká tak impozantní lodžie s výhledem do 

zahrady. Exteriér je zdoben v podstatě pouze stavebními prvky, jedinou výjimku tvoří panely 

v horním patře zahradního průčelí, které alegoricky vyobrazují Lannovy zájmy a tento akcent 
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interiérové malby Antonínu Viktorovi Barvitovi. Možná je zároveň i spolupráce obou umělců, pro zjednodušení užívám 

jméno, které se objevuje v literatuře nejčastěji. 
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manifestuje teorii C.W Westfalla, že budova reprezentuje autoritu stavitele, i když v tomto 

případě možná až příliš doslovně. 

Interiér vily je nákladně zdoben a to do posledního detailu, přičemž převažují imitace 

pompejánských motivů, Barvitiem individuálně pojaty s ohledem na osobnost zadavatele.  

I když vila zcela jistě i v interiéru promlouvá klasickým jazykem a jistě si zaslouží 

kunsthistorickou interpretaci, nedomnívám se, že je jakýmkoli způsobem pozoruhodná  

z pohledu jazyka architektury. I tak ale fotografie z interiéru (obr22) velmi dobře dokreslují 

celkovou ideu individuálního vkusu, na které je tato vila založena. 
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Národní historismus? 

Národní muzeum 

 

„Mnohoznačnost kterou velmi často cítíme tváří v tvář pozdně neoklasicistní nebo raně 

historizující stavbě, můžeme podle mého názoru do značné míry přičíst na vrub proměny 

architektonické fyziognomie a významu v abstraktní formu spirituality, jež nakonec získala 

podobné rysy jako výsledek vědecké formalizace.....Taková proměna je charakteristická nejen 

pro eklekticismus, ale i pro všechny moderní formy klasicismu, které navzdory opačným 

prohlášením jsou matnými připomínkami a vzdálenými ozvěnami monumentalismu z počátku 

19. století.“
48

 

 

Konec 19. století v české architektuře je skutečně, jak demonstruje citace Dalibora 

Veselého, často vnímáno jako období vyprázdněného klasicismu a samoúčelného 

dekorativismu. Přitom ale budova, která je dodnes jednou z největších dominant města 

Pražského, Národní muzeum, měla za cíl naplnit, podle mnohých v té době již ztracenou, 

monumentalitu. Domnívám se, že se jí to podařilo, a i když stavba má za cíl především 

demonstraci národní hrdosti, demonstruje i tuto architektonickou monumentalitu, a to 

především díky aplikaci některých Západních kompozičních principů, které se v budově 

Národního muzea pokusím rozklíčovat. 

Odkaz skrytý v půdorysu 

Český historik a kritik umění K.B. Mádl s ohledem na vítězný návrh Josefa Schulze v roce 

1884 pochvalně konstatoval, že hmota stavby má „veliké a vpravdě vznešené linie, a že  

v půdorysu se nachází vzácný smysl pro velké a praktické řešení“. Chválu projektu, který byl 

vybrán jednomyslně z 27 přihlášených, dokončuje ve smyslu, že dokončená stavba bude 

„korunovat Václavské náměstí způsobem v pravdě monumentálním.“
49

Ono propojení v prvé 

řadě praktického s monumentálním je u takovéto veřejné stavby, z pohledu klasického jazyka 

relativně nového typu, klíčové. Abychom při pohledu na půdorys (obr23), který se jistě drží 

klasických proporcí, pochopili, z čeho Schulz a mnozí ostatní architekti vycházeli, musíme si 

zde udělat malý exkurz do porevoluční Francie konce 18. století.  
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Zde architekt Jean-Nicolas-Louis Durand, s ohledem na striktní ekonomické požadavky 

režimu na novou architekturu, formuluje při svých kurzech studentům na Ecole Royale 

Polytechnique svou novou kompoziční normu. Ta vychází ve fázi plánování z nákresu do 

mřížky, tedy z praxe, která se stala normou na dalších 200 let. Do mřížky student nebo 

architekt zakresluje elementy připravených typových fasád, vestibulů, schodišť nebo třeba 

tvary střech. Zároveň pak Durand v tomto duchu připravil typové stavby knihoven, 

ministerstev, muzeí, univerzit a nemocnic. Nikdy předtím nebyla architektura takto 

redukována do uzavřeného, syntaktického systému, který by byl oproštěn od stylových  

a historických zájmů.
50

 Z pohledu na Durandovy plány (obr24) je jasné, že takto vznikl 

modulární systém, který se mohl efektivně prostorově přizpůsobit požadavkům stavitele  

a velikosti rozpočtu. Ruku v ruce s tímto praktickým řešením ale Durand, vyučený jako 

klasicista, redefinuje podstatu klasické architektury stojíc v opozici k Quatreme`rovi de 

Quincimu a Laugiérově primitivní chýši. Staví se proti zažitému principu, že uspokojení  

v architektuře vychází z nádhery ornamentu a jeho rétorika je ve své podstatě veskrze 

funkcionalisticky zabarvena. I když ve své době funkční i teoretické poznámky nevzbudily 

velký ohlas, v první polovině 19. století již byly hojně využívány. Podíváme-li se tedy na 

plány Národního muzea a jeho nákresy vedle sebe pochopíme, že striktně symetrický systém 

modulové typologie vycházející (na rozdíl třeba od baroka) z jednoduchých geometrických 

tvarů je patrný u obou, stejně tak jako Durandův přísný důraz na osovou symetrii. Vliv 

Duranda je patrný ale i u jiných evropských staveb, například i u ikonického Schinkelova 

Altes Muzea v Berlíně a stavby která přímo Schulze pravděpodobně nejvíce ovlivnila, a to 

vídeňské Kunsthistorisches Museum od Gottfrieda Sempera. 

Interpretace koláže 

Josef Schulz byl během svých studijních pobytů v Curychu značně ovlivněn pozdními 

teoriemi Gottfrieda Sempera, díky tomu mu již před projektováním stavby dával za pravdu, že 

„sloh římského císařství (v našem případě vyjádřený neorenesančně) je přiměřený pro 

soudobou velkoměstskou architekturu“
51

. Celkový architektonický výraz symbolu národní 

hrdosti, Národního muzea (obr25), je tak možná trochu ironicky převzat z Vídeňského 

Kunsthistorisches Museum (obr26), na kterém dle Semperových plánů pracoval i Karl von 

Hasenauer. I když měřítko stavby je v pražské realizaci skromnější, některá dispoziční 

schémata byla přejata téměř doslovně. Podíváme-li se znovu na půdorys Národního muzea 
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vedle půdorysu vídeňské předlohy (obr27) je evidentní, že schéma bloku se středním křídlem 

mezi dvěma dvory je identické, v případě Národního muzea je ale z praktických důvodů 

celková dispozice menší a má spíše čtvercový charakter. I díky tomu budova, která v Praze 

působí dominantní horizontálou se v přímém porovnání s Kunsthistorisches Musem jeví 

poněkud „vytáhleji“. Další podobností je hlavní reprezentační prostor Pantheonu pod 

centrálně umístěnou dominantní kopulí, tedy prvek, který podle Zatloukala činí z muzea 

skutečně sakrální objekt novodobého typu. Posledním výrazovým prvkem, který je téměř 

identický, je monumentální korintský sloupový řád na průčelí obou hlavních křídel. Tento 

vznešený motiv, který člení celé průčelí, je jasným odkazem k francouzskému klasicismu, 

konkrétně uvádí většina autorů Perraultovu kolonádu etablované muzejní instituce Louvru. 

Schulz ale přes všechny podobnosti stále dokázal zejména hlavním průčelím osobitě vyjádřit 

jakousi esenci symbolické a alegorické mluvy 19. století.
52

 Promluvu masivního bosovaného 

soklu lze interpretovat, stejně jako u většiny staveb, jako výraz pevnosti a nedobytnosti. 

Rohově umístěné pavilony, které jsou na rozdíl od Kunsthistorische muzea zakončeny 

osmibokými kopulemi, skutečně evokují opevněnou stavbu, přičemž atypická, osově 

souměrná rampa se schodištěm svou umělou elevací zdůrazňují vertikálu, tedy symbolicky 

vzrůstající tendenci instituce. Dominantním kompozičním obrazcem je pro Schulze čtverec, 

symbol stálosti a statičnosti již v antice vnímaný jako dokonalý tvar. Ten se vpisuje jak do 

rizalitů, tak třeba do tvaru reprezentačních prostor. Je patrný i u nejdominantnějšího elementu 

a to u předsazeného antikizujícího chrámového průčelí, které již z exteriéru dává tušit 

existenci Pantheonu za ním umístěného, tedy prvku, který pravděpodobně porotu 

architektonické soutěže vedl k vybrání Schulzova návrhu. Průčelí je vyvedeno v ukázkovém 

korintském řádu a doplněno ve svém okolí o bohatou sochařskou alegorii, která je vměstnána 

velmi plastickým způsobem i do tympanonu. 

Interiér se nese v duchu univerzálního tvarového repertoáru neorenesanční architektury, 

obohaceného prvky domácího původu. Universálnost a vhodnost neorenesance oproti jiným 

stylovým modům historismu zdůvodňuje historik Zdeněk Wirth tím, že se jedná o „stavební 

systém, jenž neznamená jen užití nových zdobných prvků, nýbrž nové, důsledné a logické 

ustrojení budovy od podvalu po krov.
53

 Při realizaci hlavního schodiště se ale přece jenom 

Schulz obrací zády k logice a racionalismu Gottfrieda Sempera tím, že je jejich dispozice čistě 

reprezentační a zatlačuje praktické potřeby expozic, kanceláří a depozitář do pozadí. 

Schodišťová hala je lemována arkádovými chodbami po obvodu, které jsou vystavěny stejně 
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jako zbytek v honosném, Korintském řádu. Největší dominantou interiéru je pak již 

zmiňovaný Panthenon, tyčící se do výšky dvou pater. Tento prostor proporčně a emočně 

působí téměř sakrálně a na vyobrazeních jsou zaznamenány význačné události a osobnosti 

české vědy, kultury a umění. V literatuře je často upozorňováno na značnou podobnost 

Pantheonu Národního musea s hlavní halou vídeňského arzenálu (obr28), na jehož projektu se 

v době svých vídeňských studií pod vedením Ludwiga von Foerstera Schulz podílel. Je to 

tedy další z vlivů, který demonstruje dikci rakouského klasicismu při vyjádření České národní 

myšlenky, tedy problém, který v dalších desetiletí vedl k dalším snahám o naplnění 

skutečného národního architektonického stylu.  
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Národní styl jako konec klasického jazyka 

Legiobanka a Palác Adria 

 

„Úhrnem vzato, (česká architektura) nenalezla nikde svojí cesty zvláštní, neobjevily se tu 

nikdy směry a snahy jiné povahy, nežli jaké předtím vynořily se buď v Němcích, buď ve 

Vídni.“
54

 

 

Ani na přelomu století stále nebylo jasné, který historický styl má být východiskem pro 

českou architekturu v moderní době. Pokusy o ideové navázání na přerušenou tradici českého 

baroku nebo gotiky nebyly plodné a pro současníky se určitou jistotou stala česká 

neorenesance, v Praze mimo jiné reprezentována Wiehlovým domem na Václavském náměstí 

z roku 1896, od stejnojmenného autora. I když propagátoři tohoto stylu považovali tento 

klasický výraz za národní, našli se i tací, kteří si již v ten okamžik byli vědomi skutečnosti, 

která je teoretiky vnímána dodnes, a to toho, že se tato neorenesance utvářela pouze  

v negativní vazbě vůči kultuře německé, za pomoci počešťování a poslovanšťování jejich 

podnětů. Díky tomu osobnosti jako Josef Gočár a Pavel Janák tento fenomén nevnímali jako 

správnou politickou manifestaci ani cestu kupředu. Předválečné období, válka a vznik 

Československa si pak žádaly jiná koncepční východiska architektury, která skvěle shrnuje 

Pavel Janák v bilančním textu z roku 1940: „rok 1918 byl i tu předělem a obratem k lidovosti 

a sepětí se širokým životem. Byla to především reakce na artismus před 1918. Nyní architekt 

hledal formy, které by vycházely vstříc obecnému lidovému chápání. Tu se již i v něm samém 

počíná velký obrat od osobité uměleckosti k poslání široké obecné pochopitelnosti  

i užitečnosti i za ceny výrazového sestupu.“
55

 

I kdybychom přijali fakt, že tento nový styl vychází vstříc obecnému lidovému chápání, 

pochopení způsobu, jakým promlouvá klasickým jazykem architektury, není vůbec 

jednoduché a někdo by mohl namítat, že se jedná o vzdálený odkaz, který je patrný  

v jakémkoli architektonickém stylu až do současnosti. Domnívám se však, že u budov 

Legiobanky a Paláce Adria lze stále vystopovat klasické citace, i když jsou za závojem 

národní originality na první pohled nezřetelné. 
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55 Pavel Janák, Čtyřicet let nové architektury za námi – pohled zpět, s. 129-132 
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Sloh Legiobanky 

Vyhlášení samostatného Československa znamenalo vznik nového kulturního prostředí, do 

kterého v roce 1921 v Praze vstupuje Josef Gočár s budovou Banky Československých Legií 

(obr29) a stylem, kterému se v dějinách architektury dalo mnoho jmen: české art deco, sloh 

Legiobanky, národní styl, národní dekorativismus, obloučkový kubismus, rondokubismus 

nebo třeba označení Rostislava Šváchy, třetí kubistický styl. Nejednoznačnost v pojmenování 

tohoto fenoménu značí jeho rozporuplnost z pohledu československé kunsthistorie, kde 

některá označení nesou negativní konotaci, a to především proto, že za nimi stojí 

modernističtí historici a teoretici. Gočár každopádně vytvořil stavbu, která je charakteristická 

rysy novodobého národního umění, tedy slovanskou ornamentálností, lyričností a svébytným 

rozvojem folkloristické tradice.  

Výsledkem je v zásadě standartní pětipatrová budova s mansardou a výrazně plastickou 

pěti osou fasádou tvořenou dekorativním pláštěm. K reliéfnímu členění napomáhá skladba 

válců, polokoulí a kruhů, nahoře je pak budova zakončena masivní naddimenzovanou římsou, 

kterou tyto citace sloupů nebo pilastrů podepírají a vpisují se pravoúhlým zalomením i do její 

spodní části. Nejsem jediný, kdo tyto elementy považuje za residua klasického sloupu  

a římsy, tedy gramatiky klasického jazyka architektury. V negativním slova smyslu si toho 

všímá i člen Devětsilu, architekt zodpovědný za Poláčkův dům na Babě Jan E. Koula, který 

nový Gočárův styl označuje za „pouhé fasádnictví. Je to vlastně krok k historismu XIX. 

Století...K výzdobě průčelí – neboť jiný úkol tyto stavby nemají – jest užito velkorysých forem, 

ale analyzujeme-li je blíže...jsou to surrogáty klasických tvarů sloupů, pilastrů, říms etc.“ 
56

 

Zpětně nahlížíme na banku přívětivěji a je nám jasné, že povrchový dekorativismus vychází 

ze samotné podstaty stylu. Ačkoli je často označována za rondokubistickou, Zdeněk Wirth se 

domnívá, že ke kubismu má vztah protikladný. Ten se v architektuře projevuje uměleckým 

formováním z jádra hmoty ven na povrch, zatímco východiskem poválečného národního stylu 

se stal povrch samotný. A při aplikaci prvků na fasádu je potřeba si uvědomit, že ani tato 

budova nevznikala v časoprostorovém vakuu. Stejně jako na mnoha výše zmíněných 

stavbách, i zde je do její struktury nevtíravě zakomponován nanejvýš klasický motiv 

triumfálního oblouku
57

, oblouky nad okny prvního a čtvrtého patra jsou pak zároveň jen 

moderními variacemi klasických suprafenester. Pokud bychom se dále zaměřili na členění 

fasádního celku musíme konstatovat, že v něm lze spatřit klasickou vertikální tendenci. Ta 
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není zdaleka doslovná, tedy není rozdělena na bosáž dole, rustiku, pak předěl a nad ním 

například vysoký řád až k vrchní římse. Dole však masivní přízemí a mezanin tektonicky 

simulují bosáž s rustikou, jako předěl můžeme vnímat velký zdobený vlys, a sekvenci na sebe 

navazujících válců zakončenou navrchu korunní římsou lze interpretovat jako moderní 

vysoký řád. I když to nemusí být patrné přímo z budovy Legiobanky, stavba v národním stylu 

může klasicky promlouvat i svou půdorysnou dispozicí. Příkladem může být Janákovo 

krematorium v Pardubicích, které je uspořádáno podle schématu antického chrámu 

peripteros.
58

 Zároveň otevírá tento styl prostor pro téma barevnosti architektury, a to 

především svým výrazným užitím trikolory. Barevnost, nakolik se mohla jevit výstřední, 

vychází z folklórních tradic a je spolu s figurativní „rozpohybovanou“ reliéfní výzdobou 

srozumitelným nositelem národní ideje, přičemž toto tvarosloví se zdařile přenáší i dále do 

intenzivně zdobeného interiéru, který bychom z pohledu našeho tématu nejspíše ale 

interpretovali bez úspěchu. 

Nesrozumitelnost paláce Adria 

Reprezentační palác italské pojišťovací společnosti Riunione Adriatica di Sicurta (obr30) 

byl vystaven na Jungmanově náměstí v letech 1923 a 1924 podle plánu hlavního architekta, 

německy hovořícího Josefa Zascha. Plášť budovy a exteriér měl na starost Pavel Janák. 

Pětipatrová budova otevřená do Národní třídy stupňovitým průčelím je pro nás zajímavá díky 

podobným citačním, rondokubistickým postupům jako Legiobanka, zároveň ale se členěním 

své hmoty odkazuje i na období italské protorenesance. Palác stabilitu pojišťovací instituce  

v ní sídlící evokuje věžemi s cimbuřím, které citují pevnostní paláce italských signorií, 

uveďme zde například Palazzo Vecchio, tedy palác gotický a neklasické. Podobně jako  

u Legiobanky, i zde lze ale vypozorovat klasické vertikální členění. I zde sokl, obsahující 

prosklenou plochu komerčních prostor, i díky svému materiálovému a barevnému kontrastu, 

supluje klasickou bosáž. Vršek ovšem svým méně plastickým a detailnějším dekorem 

neevokuje vysoký sloupový řád. Vystupující kvádry simulující pilastry díky svému 

zpracování nevyvolávají pocit návaznosti mezi patry, a spolu s okny tvoří na fasádě 

pravidelný rastr, který hmotu budovy ještě umocňuje. Korunní římsa pak, stejně jako  

u Legiobanky, dramatickým přesahem vstupuje před úroveň fasády. 

Palác Adria je tak vlastně snahou o uplatnění národního stylu na budově, jejímž stavitelem 

byl skutečně náročný zahraniční investor (což demonstruje i fakt, že Otto Guttfreundovi 
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prošla až třetí série návrhů sochařské výzdoby). Tak vznikla stavba, která zohledňovala mimo 

národní zájem i zájem italského stavebníka, což je pravděpodobně důvod, proč je u ní možné 

vypozorovat i neklasickou, gotickou tvaroslovnou inspiraci. I když se jedná o stavbu unikátní, 

svým projevem nebyla ale schopna naplnit ani jednu z obsažených idejí, což v dobovém 

kontextu rozhodně nepomohlo k její srozumitelnosti především pro odbornou veřejnost. 

Nesrozumitelnost tohoto dialektu, který má částečně prameny v „oficiálním“ jazyce klasické 

architektury, demonstruje i vyjádření Le Corbusiéra z počátku roku 1925, kdy palác Adria 

označuje za „masivní stavbu asyrského charakteru“
59

. Těžko si představit potupnější shrnutí 

stylu, vycházejícího ze slovanské tradice a zakládajícího si na své srozumitelnosti a jasnější 

tečku za poslední inovativní snahou o moderní užití klasické architektonické tradice  

v Čechách.  

Klasický jazyk architektury nepřestal existovat v Praze hned po tom, co se od národního 

stylu odklonili i jeho zakladatelé. Stále byla jeho residua jistým fasádnickým způsobem 

přítomna při „konfekční“ výstavbě nadcházejících let, tuto setrvačnost ale můžeme označit za 

pokračování vývoje klasického jazyka jen stěží. Gočárův kostel sv. Václava ve Vršovicích 

(obr31), který byl navržen jen 7 let po otevření Legiobanky veřejnosti, je důkazem tvrzení 

Johna Summersona, že chaos a „nedisciplinované“ užití architektonických forem na konci 19. 

a počátku 20. století vedlo k revoluci, která změnila tvář architektury navždy. V evropském 

kontextu je ale nutné alespoň zmínit vlnu popularity neoklasicismu spojenou s nacistickým 

režimem, v nejčistší formě reprezentovaném v díle Alberta Speera, která ale v Praze nemá 

plnohodnotné zastoupení. Pozdní aluze na klasický jazyk je v Pražském prostředí patrná také 

ve stylu socialistického realismu, jenž dodnes reprezentuje například hotel International  

v Dejvicích nebo hotel Jalta na Václavském náměstí. Ve výsledku to ale byla internacionální 

architektura moderního hnutí, která přichystala fenoménu, kterým se v této práci zabýváme, 

stejný osud, jaký potkal latinu a z klasického jazyka architektury se stal jazyk mrtvý. Jeho 

osvojení je ale podle mého názoru, stejně jako u latiny, dodnes nezbytnou pomůckou  

k pochopení moderní současnosti. 
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Závěrem 

 

Ambicí mé práce bylo pojmout architektonický vývoj v Praze v období od poloviny  

18. století do počátku 20. století z jiné perspektivy, než je obvykle zvykem. Nejčastější 

členění totiž vychází z rigidních kategorií již zažitých architektonických slohů. I když se 

jedná o nenahraditelnou pomůcku při členění architektonických tendencí, a ani v mé práci 

bych se bez nich neobešel, je potřeba si dávat pozor na to, aby nebyly chápány jako uzavřené 

a definitivní časoprostorové diskurzy. Zvláště problematický je pak tento přístup, pokud se 

dostaneme při interpretaci do období slohového předělu a musíme se rozhodnout, v optice 

jakého slohu budeme na stavbu pohlížet. V Pražské realitě se totiž může projevit pouze větší 

či menší platnost těchto základních pojmů, které jsou většinou přijímány jako objektivní
60

. 

V této práci jsem se tedy místo toho snažil sledovat vývoj fenoménu slohům nadřazeného, 

a to po vzoru metody uznávaného teoretika architektury Johna Summersona. Ten v díle The 

Classical Language of Architecture, které se dá z pohledu této práce považovat za metodické 

východisko, sleduje linii odkazů ke klasickému antickému vzoru, patrnou v Západní 

architektuře. Tento odkaz je podle něj možno interpretovat na základě analogie s jazykem. 

Jednotlivé prvky klasické stavby pak svou formou více či méně podléhají gramatickým 

pravidlům, která vychází z ustálených předloh mající původ ve starověkém Řecku a Římě. 

Pokud je dosaženo požadovaných pravidel, lze o stavbě tvrdit, že promlouvá klasickým 

jazykem. V české literatuře, zabývající se architekturou, je pojem architektonického jazyka 

užit spíše řečnicky a neodkazuje k žádnému interpretačnímu postupu jako u Summersona.  

I když se tedy s explicitním zaměřením na tento aspekt architektonické promluvy nesetkáme, 

v mnohé, i přehledové, literatuře o Praze je samozřejmě fenomén klasického obsáhle pojímán. 

Teoretická literatura se napříč dějinami snaží definovat kvality a charakter klasické 

architektury, vycházející z antické tradice. Nejzásadnější společná charakteristika, která 

napříč učenci a stoletími zůstává stabilní, v sobě snoubí užití definovaného řádu, stejný 

proporční systém a důraz na harmonii jednotlivostí k celku a naopak. Díky tomu jsem mohl 

reálné stavby vztahovat k těmto ideálům, ať už technickým nebo abstraktním. Mnou vytyčené 

období začíná druhou polovinou 18. století, a to především kvůli atraktivitě kontrastu 

vrcholné barokní epochy reprezentované první interpretovanou stavbou, kostelem  

sv. Mikuláše, s nerozhodností projevů raného klasicismu. 19. století představuje mimo jiné  

i rozdílné energie, které tvarovaly klasicismus na území Prahy, začátek 20. století pak pomáhá 
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pochopit krizi a následný konec tohoto fenoménu. Proto se domnívám, že období, ve kterém 

jsem sledoval genezi klasického architektonického jazyka, vykazuje nejdramatičtější proměny 

ve své historii. Je to způsobeno tím, že stejně jako jiné druhy umění, architektura možná 

nejvíce z nich zrcadlí společenské a politické změny, což je v našem případě demonstrováno 

změnami v období tereziánských a josefínských reforem, vlivy národního obrození nebo 

vznikem samostatného Československa. 

Výběr Prahy jako prostoru, ve kterém budu interpretovat tento jev, mi umožnil svou 

pestrostí uplatnit tuto metodu na široké spektrum staveb, tedy na kostely, knihovny, divadla, 

paláce, vily, muzea a bankovní domy. Díky tomu lze projevy v práci popsané jednodušeji 

generalizovat na celek pražské architektury jako takové. Přitom je třeba si uvědomit, že celou 

českou architekturu od nejranějších staveb v klasickém jazyce (tedy rané renesance) můžeme 

označit za skutečně klasickou jen stěží. Většina architektů a stavitelů tak vnímala tento vliv 

vždy spíše jako import a není se čemu divit; neexistoval zde žádný hmotný vzor, žádný 

precedens. Vycházelo se především ze studijních cest, sborníků či obrazových příruček. 

Přínosem mé bakalářské práce je tak především rozklíčování a popis deviací a variací 

klasického jazyka v Praze. Na devíti příkladech z tohoto města jsem prezentoval unikátní vliv 

českého prostředí, které i ty nejpřísnější formy, staré tisíce let, dokázalo přizpůsobit do 

unikátní podoby, reflektující lokální tradici i společenské změny. Přitom faktory, které 

proměnu těchto klasických forem podmiňovaly, byly často velmi rozdílné, od prvků 

klasicismu na průčelí knihovny symbolizující afinitu k císařskému dvoru po touhu stavitele 

zapůsobit svou vilou na pražskou smetánku. Můžeme tak s klidem tvrdit, že v kontextu 

světové klasické architektury v Praze vznikl dialekt klasického jazyka, který by nemohl 

vzniknout nikde jinde na světě a který každou rigidní slohovou a stylovou definici doplňuje  

o své „ale“. 

Teorii klasického jazyka a její vliv na architekturu minulosti je ale důležité pojmout i pro 

pochopení moderního vývoje architektury v Praze, Čechách a ve světě. Fungování tohoto 

„gramatického“ systému v architektuře, který jsem se snažil přiblížit v této práci, měl totiž za 

následek změnu ve stylu a principu stavění, která se nás dotýká dodnes. Ostatně Summerson 

tvrdí, že k úplnému poznání moderního můžeme dojít pouze tehdy, kdy si uvědomíme, že na 

počátku moderního stálo klasické
61

. V tomto ohledu tak nejen že moje bakalářská práce 

přináší porozumění jeho proměnám i jeho konci, ale vytváří i prostor pro další zkoumání 

tohoto vlivu na moderní a především pak postmoderní architekturu.  
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