
Abstrakt 

 

Disertační práce Výzdoba pražské obytné budovy od šedesátých let 19. století do první 

světové války je věnována tématu plastické a malířské výzdoby staveb, primárně sloužících 

obytným účelům. Obytné hledisko je v této práci zvoleno proto, aby se jím vyjádřila odlišnost 

od staveb veřejného určení. Místem zkoumaného vzorku staveb je město Praha, avšak nikoliv 

pouze ve svém dobovém rozsahu, ale ve smyslu pozdější „Velké Prahy“. Jednotlivé její části 

byly už v době, kterou se tato práce zabývá, intenzivně propojeny po kulturní, společenské a 

také výtvarné stránce.  

Pro veřejné budovy v éře historismů, secese a moderny byla sochařská a malířská 

výzdoba klíčovým prvkem. Její význam byl v zásadě dvojí – výzdoba svým bohatstvím a 

kvalitou reprezentovala svého stavebníka, dále pak svým obsahem a symbolikou vyjadřovala 

ideje, význam a poselství vlastní budovy nebo její instituce. Sochařská a malířská výzdoba se 

ve výrazné míře pěstovala nejen na stavbách veřejných, ale i soukromých, tj. veskrze 

obytných. Také tyto budovy obsahovaly svá poselství ve výzdobě.  Disertační práce se 

zaměřuje výhradně na tu část staveb, jejichž dekor obsahoval významovou složku. Ta byla 

buď přímo určena ke „čtení“ divákem, nebo obsahovala významy natolik individuální ve 

vztahu k soukromého objednavateli budovy, že je nezasvěcený divák nemohl odhalit bez 

znalosti konkrétních souvislostí. V mnohém se proto strategie této výzdoby shodují s těmi, 

které se projevovaly ve veřejné architektuře, v mnohém se naopak odlišují.  

V první části práce je nastíněn vývoj malířských a sochařských dekorací v pražském 

prostředí. Dále se sleduje postupné pronikání figurálních motivů do obytné architektury od 

šedesátých let 19. století, jehož hlavním nositelem byla plastika z pálené hlíny. V šedesátých 

až sedmdesátých letech 19. století v Praze a jejím okolí vyrostla skupina vynikajících 

soukromých staveb vilového a palácového typu, jejichž objednavatelé patřili ke společenské 

elitě a podnikatelské špičce. Úroveň a obsahová stránka jejich výzdoby obecně vytvořila 

vysoký standard pro výzdobu pražských obytných budov.  

Pro výzdobu obytných staveb v řadové zástavbě, tj. nejčastěji nájemních domů, byla 

klíčovým obdobím sedmdesátá léta 19. století, kdy vznikají její vynikající a vzorové příklady. 

Do té doby se jasně formulují základní ikonografické okruhy výzdoby: k nim  patří vyjádření 

historických okolností místa, na němž stavba stojí, vyjádření okolností, spojených s osobou 

majitele a reprezentace národnostního cítění.  

Závěrečná kapitola práce se zabývá obdobím, kdy bohatství výzdoby pražských 

obytných staveb vyvrcholilo. V dekoru staveb se tehdy výrazně projevují dvě základní 

tendence: na jedné straně opakované používání stejných výzdobných prvků na různých 

stavbách, na druhé straně pak vytváření individuálních dekorativních prvků, jak po stránce 

výtvarné, tak obsahové. Pro dobu vyvrcholení zdobnosti staveb je charakteristické, že tyto dvě 

tendence se vzájemně prolínaly. Snahu o zapojování významových prvků do výzdoby zcela 

nezastřel ani rozvoj secesního dekoru, ani nástup moderní architektury. Pro tuto éru je 

charakteristické prolínání nového se starým, tradice s modernitou, a to jak v samotné 

architektuře, tak v její výzdobě, na níž významně participoval i pověstný pražský genius loci. 


