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Úvod 

 

Intenzivní stavební rozvoj ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století 

podstatně zasáhl do podoby Prahy i dalších českých měst. Spolu s rozmachem stavební 

produkce nabývalo na intenzitě i významu uplatnění sochařské a malířské tvorby ve 

výtvarném, ale i obsahovém pojednání staveb. 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. Sochařský a malířský dekor se ve výrazné míře pěstoval 

nejen na stavbách veřejných, ale i soukromých, tj. veskrze obytných. Také tyto budovy 

obsahovaly svá poselství ve výzdobě.  Ta byla buď přímo určena ke „čtení“ divákem, 

nebo obsahovala významy natolik individuální ve vztahu k soukromému 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 a v mnohém se naopak odlišují. Výzdoba obytných staveb této 

doby si však zasluhuje pozornost nejen z hlediska své ikonografie. Po dobu několika 

desítek let se utvářely, proměňovaly i setrvávaly jednotlivé standardy, tradice, zvyklosti 

a technické postupy při výzdobě staveb, které utvářely celkovou výtvarnou kulturu 

těchto staveb a často vytvářely předpoklady i pro její významovou složku. Práce proto 

sleduje také celkový vývoj dekorování obytných staveb, především s ohledem na 

integraci figurálních prvků.  

Význam obytné výstavby druhé poloviny 19. století a počátku století 

následujícího má dodnes zcela zásadní dopad na podobu Prahy. Téma této disertační 

práce je proto nejenom historické, ale vychází také z každodenní zkušenosti návštěvníka 

a obyvatele Prahy současné doby. Architektonický a funkční potenciál příslušných 

staveb slouží v obrovské míře dodnes. Je to však také výtvarná stránka těchto budov, 

která obyvatele a návštěvníky Prahy provází téměř na každém kroku a je jedním 

z hlavních rysů, které utvářejí její výtvarné a historické bohatství.  

 

Chronologické a místopisné vymezení práce, vymezení pojmu „obytná budova“ a 

„výzdoba“  v této práci 

 

Primárním hybatelem plastického a malířského architektonického dekoru jsou stylové a 

ideové proměny architektury. Ty tvořily a tvoří živnou půdu pro celou řadu jeho 

projevů: pro jeho formální a výrazovou stránku, jeho funkci, ale také pro frekvenci 

použití, či chceme-li, popularitu, a nakonec i pro úroveň jeho samostatného 

propracování. Výzdobu staveb lze sledovat v různých časových perspektivách. Tato 

disertační práce zkoumá období, kdy zastoupení sochařských a malířských děl ve 

stavební produkci patřilo k nejintenzivnějším v dějinách české architektury a zároveň se 

stalo samozřejmou součástí výtvarné kultury. To platí stejně tak ve sféře 

reprezentačních, jako obytných staveb. Časové vymezení této práce na dobu od 

šedesátých let 19. století do první světové války odpovídá období největšího rozmachu 

plastické a malířské složky obytné architektury v Praze.  

Je všeobecně známou skutečností, že chronologická ohraničení výzkumů 

výtvarného umění mívají orientační povahu a že shoda na jejich podobě bývá často 

předmětem dilemat, neboť se zpravidla nabízí více kritérií pro taková rozhodnutí. 

Spodní časovou hranici této práce tvoří šedesátá léta 19. století, tradičně spojovaná s 

nástupem novorenesanční architektury v Čechách. Horní hranici pak tvoří první světová 

válka, označující nejenom konec epochy 19. století, ale dobu, kdy došlo k markantnímu 



útlumu stavebních aktivit. Hlavním kritériem pro stanovení rozsahu se však stalo 

přesvědčení autora, že kultura stavební výzdoby tvoří přes veškerou svou 

strukturovanost a rozmanitost jistý celek, jehož významné rysy jsou platné právě pro 

období, jež lze takto orientačně vymezit. Její přirozené „předstupně“ lze přirozeně 

sledovat v podstatně širším časovém záběru a proto jsou také v této práci zohledněny.  

Základem pro členění jednotlivých kapitol se nestaly jednotlivé fáze historizující 

a moderní architektury. Je tomu tak především proto, že tato práce se zabývá 

skutečnostmi, které jsou mnohdy zakotveny napříč stylovým vývojem staveb. 

Jednotlivé kapitoly tvoří vybraná témata, které lze důvodně spojit s určitými, byť 

orientačními, časovými úseky. Autor práce si je také vědom, že jak pro vývoj 

architektury, tak architektonického dekoru, představují dekády i jakékoliv jiné časové 

jednotky pouze opěrnou síť, sloužící pro přehlednější vysvětlení daných problémů. 

Ve sledované epoše vznikly rozsáhlé stavební celky jak v pražských 

historických městech, tak v samostatných obcích pražských předměstí, které se teprve 

později staly součástí Prahy. Avšak od počátku s ní měly mnoho společného: spojovaly 

je sociální, kulturní a z hlediska této práce rovněž výtvarné vazby, projevující se hlavně 

na poli architektury. Pojem Prahy proto v případě této práce zahrnuje nejen hlavní 

město v rozsahu příslušném dané době, ale i lokality v bývalém pražském okolí. K nim 

patří jednak ty obce, které byly před první světovou válkou fakticky připojeny k Praze, 

jednak ty obce, které pěstovaly vlastní patriotické sebevědomí snahami o povýšení na 

města a staly se součástí Prahy teprve v období první republiky.1 U obou těchto případů 

platí, že zástavba těchto míst byla do značné míry svázána s vlastní pražskou stavební 

činností, a to prostřednictvím architektů, stavitelů, stavebních podnikatelů a také 

výtvarníků a uměleckých dílen. Vzájemná provázanost jednotlivých míst však nic 

neubírá na specifickém rázu některých lokalit.  

Různorodé stylové a ikonografické tendence své doby, kterými se tato práce 

zabývá, přirozeně nezůstávaly omezeny jen na "pražský region“. Bylo by zcela 

legitimní sledovat téma této disertační práce v širším geografickém rozsahu. Praha je 

však v této práci považována za místo reprezentativního vzorku dobové stavební 

produkce, v níž se projevují zásadní výtvarné a významové tendence výzdoby. 

Vzájemné souvislosti tohoto typu či lokální přesah „pražské“ výzdoby je nicméně 

alespoň příležitostně připomínán. 

Pojem obytné budovy v této práci byl zvolen zejména z důvodu odlišení 

sledované skupiny staveb od reprezentačních objektů veřejného určení. Při volbě 

kategorie, která by nejlépe vyjadřovala danou skupinu objektů, by bylo možné uvažovat 

též o pojmu „soukromé budovy“. Tento termín by ve své podstatě tématu práce rovněž 

vyhovoval, avšak zvolen nebyl především proto, že evokuje dojem soukromého, 

uzavřeného světa. Obytné stavby Prahy své doby, na rozdíl od dob pozdějších, byly 

v drtivé většině případů skutečně objednávány soukromými subjekty. Pozice těchto 

staveb v městském prostředí se však natolik dotýkala dobového lidského společenství, 

že označení těchto budov jako soukromých by vyvolávalo zavádějící dojem. Jak se 

pokusí ukázat tato práce, jejich výzdoba mnohdy korespondovala s obecně uznávanými 

veřejnými idejemi a navíc se nejednou podílela na oficiálních postojích městské či 

                                                 
1 Místopisné vymezení práce ve své podstatě přibližně koresponduje se záběrem slavného průvodce po 

Praze z počátku 20. století: Kroniky královské Prahy a obcí sousedních Františka Rutha z let 1903–1904, 

který sám o sobě naznačuje tehdejší vnímání širšího regionu Prahy a jeho okolí jako kulturního a 

historického celku. Zjevným odrazem postupného splývání předměstských obcí s Prahou ještě dlouho 

před jejich faktickým připojením jsou dobové adresáře „královského hlavního města Prahy a sousedních 

obcí“.  Zatímco v roce 1884 adresář zahrnul kromě vlastní Prahy také údaje o jednotlivých domech 

v Bubenči, Holešovicích, Karlíně, na Smíchově, Vinohradech a Žižkově, adresář z roku 1907 již v tomto 

směru zahrnul kromě osmi tehdejších pražských částí celkem 19 okolních obcí včetně Michle, Proseka a 

Střešovic. 



obecní reprezentace. Z uvedených důvodů považuje autor pojem „obytné budovy“ za 

nejvýstižnější.2 Obytné budovy své doby zahrnují několik základních typů z hlediska 

stavební typologie a funkce: vilu, palác a nájemní dům.  

Vilová stavba má ve smyslu topografického vymezení této práce zvláštní pozici, 

neboť její existence je ve sledované době vázána výhradně na lokality mimo původní 

Prahu, a to nejenom na místa, která bez rozpaků lze označit jako historická předměstí, 

ale také na místa, které by bylo výstižnější označit jako pražské okolí či pražský 

venkov. Palácové stavby 19. století byly, zejména na rozdíl od habsburské metropole, 

v pražském prostředí poměrně řídce zastoupeny. Vznikaly však v podobném okruhu 

objednavatelů jako budovy vilového typu a obdobně jako ony přinesly výrazné podněty 

pro dobovou kulturu architektonického dekoru.  

Výzdoba vilových a palácových staveb v této práci je však sledována optikou 

významu jejich raných realizací pro budování výtvarné kultury pražské obytné 

zástavby. Nejsou zkoumány jako samostatný stavební typ ve svém celém vývoji, neboť 

taková hodnocení by si zasloužila jiné, samostatné výzkumy.  

            Gros této práce tvoří bádání o výzdobě nejběžnějšího typu obytné zástavby, jímž 

je nájemní dům. Činžovní domy přelomu 19. a 20. století byl polem pro uplatnění 

rozmanitých ikonografických a výrobních postupů architektonického dekoru, které se 

utvářely v předcházející době i v rámci jiných stavebních typů. Vzhledem k tomu, že se 

tato práce zaměřuje k obsahové složce malířské a sochařské výzdoby, u nájemních 

domů se zabývá výhradně těmi částmi stavby, které se obracely k většímu okruhu 

diváků, než obyvatelům vlastních bytů: centrem zájmu je proto výzdoba průčelí a 

společných domovních prostor. Utváření výtvarných složek vlastního obytného 

interiéru, zahrnujícího domovní mobiliář, si tato práce nedala za úkol zkoumat, neboť je 

samostatným problémem, který je spíše otázkou výzkumu dějin bytové kultury. 

Pojem výzdoby, použitý v názvu této disertační práce, byl zvolen s ohledem na 

snahu podat označení tématu bez zdlouhavé specifikace. Tento termín je proto záměrně 

zjednodušující, neboť celá šíře významů pojmu „výzdoba“ přesahuje předmět této 

práce. Příslušné bádání se zaměřilo na výzdobu, která je nositelem obsahového sdělení, 

či chceme-li, ikonografických významů a zároveň obecně na výzdobu figurální. 

Výzkum se soustřeďuje na ty figurální prvky, jež jsou vyjádřením personifikací, 

alegorií, podobizen nebo širších ikonografických celků, zároveň ale také na ty prvky 

nefigurální, tj. předmětné, popřípadě ornamentální, pokud jsou nositeli symbolických 

významů. Je třeba také poznamenat, že předmětem této práce není zkoumání vývoje 

dekoru ve smyslu ornamentiky a jejího vývoje. Ačkoliv je takové téma podstatné pro 

výtvarnou kulturu dobové architektury, představuje natolik obsáhlý problém, že autor 

této práce neměl ambici propojit obdobný výzkum se zaměřením své práce.  Její 

zacílení je sice ikonografické, avšak práce zároveň sleduje ty podstatné aspekty 

výzdoby staveb, které přispěly k utváření jejího obsahu – k nim patří postupný vývoj 

zapojování figurální složky do dekoru staveb i sondy do dobové výtvarné praxe umělců 

a dekoračních dílen.  

Na tomto místě je možné zdůraznit, že slova o rozvoji či vzestupu výzdoby či 

některých tendencí nejsou myšlena ve smyslu „plynulého vývoje“, který už přirozeně 

není možné přenášet na dynamicky se utvářející výtvarný život moderní doby, o níž tato 

práce pojednává. Vývojovou představu přesto nelze zcela zavrhnout; operuje se s ní 

ostatně i na mnoha dalších místech této disertační práce. Tvorbu v pražském kulturním 

centru totiž utvářela celá řada vlivů. Na jednu stranu zde byly náhlé impulzy, 

přicházející jakoby „bez přípravné půdy“. Za nimi stojí především zahraniční zkušenosti 

                                                 
2 Úzce specifickou podmnožinou obou kategorií, reprezentačních i obytných staveb, nicméně zůstávají 

hotelové budovy, které nejsou předmětem zájmu této práce, neboť jejich výzdoba se obrací především 

k zákazníkům, obdobně jako tomu bylo u staveb obchodních domů.   



architektů, mimořádnost některých stavebníků a vliv soudobých médií - odborných a 

později i populárních ilustrovaných časopisů, předlohových alb a v nich se prosazující 

fotografie, coby nového pohotového média.  

Svou roli v pražském prostředí druhé poloviny 19. století ovšem stále hrály i jiné 

(s trochou nadsázky bychom mohli říct evoluční), konzervativněji založené faktory. 

Patřilo k nim plynulé předávání zkušeností, tradic, technických postupů, forem, námětů 

a ikonografie v rámci dílenské praxe. Docházelo k jejich proměňování, ale zároveň také 

k dlouhodobému udržování některých z nich. Do tohoto procesu souběžně zasahovaly 

vnější podněty, díky kterým docházelo k postupnému osvojování si nových a cizích 

vlivů ve stavebním dekoru. Svou úlohu v jejich recepci sehrály realizované stavby, dále 

zmíněná média a předlohy, umělecké výstavy a také vzájemná konkurence mezi 

četnými dílnami a výtvarníky a nakonec i hojná fluktuace výtvarníků mezi jednotlivými 

dílnami či ateliéry. 

 

 

Metody práce  

 

Známým heuristickým problémem při výzkumu výtvarného umění soukromých 

objednavatelů, a to nejenom svázaného s architekturou, je relativně malá dostupnost 

písemných pramenů. Hlavním důvodem je fakt, že archivní fondy, využitelné pro 

výzkum soukromých objednavatelských aktivit od druhé poloviny 19. století, jsou ve 

veřejných archivech zastoupeny v mnohem menší míře než ty, které byly v rukou 

korporací, institucí a obecní či politické správy. Proto bylo při tomto disertačním 

výzkumu nezbytné, obracet se také k pramenům jiného typu. Významným zdrojem 

pramenných informací se staly záznamy a osobní archivy potomků osob, které se 

podílely na výzdobě pražských staveb daného období, většinou pak těch, které patří 

k pozapomenutým osobnostem, avšak jejich vklad do dobové výzdobné kultury byl 

zřejmý. K neocenitelným zdrojům informací patří nejen písemné a obrazové prameny, 

ale také údaje orální historie, neboť předávání ústních rodinných informací mezi 

potomky se v těchto případech většinou odehrává v horizontu tří generací.3  

Nedostatek písemných pramenů do značné míry vyvažují možnosti zkoumání 

pramenů výtvarných. K nim patří nejen návrhový materiál, příležitostně zastoupený ve 

výtvarných sbírkách, ale také samotná podoba zachovaných zkoumaných děl. Postupné 

shromažďování fotografické dokumentace plastických a malířských prvků ve výzdobě 

pražských obytných staveb vytvořilo rozsáhlý srovnávací materiál, z nějž vychází 

zjištění, týkající se především autorství výzdoby a způsobů výtvarné praxe, kterým 

dekor utvářen po výtvarné i obsahové stránce. Významným zdrojem poznání jsou 

v případě tohoto výzkumu také historické fotografie, neboť vzhledem četným pozdějším 

proměnám města a jednotlivých staveb se zanikla nejen řada jednotlivostí, ale také 

některé důležité výzdobné celky. Vzhledem k tomu, že tato práce zkoumá výhradně 

figurální, obsahovou a symbolickou stránku podoby staveb, neklade si nároky na 

celková hodnocení výtvarné podoby budov druhé poloviny 19. a počátku dvacátého 

století. Na té se velkou měrou podílel ostatní architektonický dekor bez významových 

obsahů. Na základě své zkušenosti se zkoumaným tématem autor této práce odhaduje, 

                                                 
3 V rámci výzkumu byla pozornost zaměřena na vyhledání a osloveni potomků či rodin zejména těch 

výtvarníků, kteří se na přelomu 19.  a 20. století podíleli na provozu uměleckých dílen, zaměřených na 

dekorace staveb. Cenné informace a pramenné materiály byly získány zejména od potomků majitelů 

firem Kuneš – Rákosník v Karlíně a Mayer – Popp – Riedl na Vinohradech. Míra dochování písemných, 

fotografických či výtvarných prací v rodinných pozůstalostech je přirozeně zcela různorodá a v mnoha 

případech byly výsledkem pátrání po existenci těchto materiálů zjištění, že se zachovaly v minimální míře 

či vůbec.  



že výzdobou, obsahující významové prvky (v různém rozsahu, od minimálního dekoru 

s nápisovými prvky až po výzdobné programy) se vyznačuje přibližně čtvrtina až třetina 

pražských obytných staveb své doby. V každém případě lze však konstatovat, že 

sochařská a malířská složka obytných městských budov tvoří ve své době jednu 

z nejrozsáhlejších oblastí uplatnění výtvarného umění. 

 

Dosavadní bádání k tématu 

 

Výtvarná složka obytných budov, především těch, které jsou součástí řadové 

zástavby éry historismů, podléhala v průběhu dvacátého století tendenci k jistému 

podhodnocení. K tomu přispěl nepřehledný fond málo zdokumentovaných staveb, 

dále pak do značné míry oprávněná představa o „šablonovitosti“ výzdoby, související 

se sériovými postupy v produkci dekoru (především plastického) a obecně také 

zdlouhavě se rodící vztah ke zkoumání architektury 19. a počátku 20. století.  

Téma výzdoby staveb tohoto období bylo v dosavadním bádání a literatuře 

reflektováno různorodým způsobem. Zájem o plastický a malířský dekor staveb období 

historismů, secese a moderny nicméně měl a dodnes má několik hlavních podob. 

V první řadě bývá jeho zohlednění součástí výzkumu dějin architektury 19. a 20. století, 

počínaje zejména zájmem o českou novorenesanci, aktuálním od první čtvrtiny 

dvacátého století.4 Upevňování zájmu o architekturu historismu bylo zpočátku téměř 

výhradně orientováno na klíčová díla a fenomény národního umění. Zkoumání 

architektonického dekoru se proto odehrávalo v závislosti na výzkumu těchto 

architektur a jejich tvůrců. Souznačně s tím česká uměnověda zohledňovala podíl 

výtvarníků na stavebním dekoru v případě největších jmen českého národního umění - 

Josefa Václava Myslbeka a Mikoláše Alše. V případě těchto osobností však zcela 

právem. Již Volavkův veskrze deskriptivní soupis Myslbekova díla z roku 19295 

uchovává řadu cenných údajů a druhotně naznačuje i význam tohoto odvětví pro 

Myslbekovo dílo. První uměleckohistorickou prací, výhradně zaměřenou ke stavebnímu 

dekoru, se v padesátých letech stala klasická monografie Miroslava Míčka a Emanuela 

Svobody,6 soustřeďující se na „nástěnné malby“ Mikoláše Alše, ve skutečnosti však 

záslužně zahrnující veškeré malířovo dílo v architektuře, vyjma jeho samostatně 

pojednaného podílu na výzdobě Národního divadla.  

Pozvolna přicházející tendence k rehabilitování architektury historismu ve druhé 

polovině 20. století, podpořená dnes již klasickým dílem zahraničních autorů o vídeňské 

Ringstraße a její umělecké podobě,7 sebou přinesly i určité zbavování se ostychu nad 

výzkumem těch výtvarných projevů v architektuře, jež nebyly vázány výhradně na 

vývojové okamžiky českého umění. K nim patří i zkoumání výzdoby městských 

obytných staveb, jejichž převážnou část tvoří nájemní domy řadové zástavby. 

Hlavní bází pro zveřejňování statí o architektonickém dekoru se od osmdesátých 

let 20. století staly statě v pragensijně orientovaných periodických publikacích, jejichž 

                                                 
4 Zdeněk Wirth, Antonín Wiehl a česká renesance, Praha 1921. Z hlediska výzkumu architektonického 

dekoru má Wirthova práce o Antonínu Wiehlovi svůj význam mimo jiné v tom, že v soupisu architektova 

díla přináší dílčí informace o původních a technice použitého dekoru. 

5 Vojtěch Volavka, Soupis díla J. V. Myslbeka, Praha 1929. 

6 Miroslav Míčko – Emanuel Svoboda, Mikoláš Aleš - nástěnné malby, Praha 1955. 

7 Klaus Eggert, Der Wohnbau der Wiener Ringstraße im Historismus 1855-1896, Wien 1976. –  

Maria Pötzl-Malikova, Plastik der Wiener Ringstraße. Künstlerische Entwicklung 1890–1918, Wien 

1976. – Maria Walter Krause, Plastik der Wiener Ringstrasse. Von der Spätromantik bis zur Wende um 

1900, Wiesbaden 1980. – Werner Kitlitschka, Die Malerei der Wiener Ringstrasse, Wien 1981.  



autoři poprvé představovali architektonický dekor staveb přelomu 19. a 20. století, a to 

především výzdobu pražských fasád, jako předmět, který je hodný zájmu z hlediska 

obsahové interpretace.8 Komplexnost problematiky výzdoby obytných staveb a jejich 

význam jako odraz dobové kultury sugestivně ukázalo bádání k tématu vilových staveb 

pražské podnikatelské elity od devadesátých let 20. století.9 Stále sílící zájem o umění 

historismu a zároveň i o umění přelomu 19. století dal mimo jiné v posledních letech 

vzniknout několika studentským pracím, které se problematiky výzdoby staveb 

významněji dotkly, nebo se jí již výhradně zabývaly.10 Pro četná východiska tohoto 

disertačního výzkumu je významnou oporou publikace o malířské a sochařské výzdobě 

pražských staveb veřejného a reprezentačního určení, vzniklá z iniciativy Romana 

Prahla. Ta představuje svět stavební výzdoby Prahy éry historismu, secese a moderny 

z hledisek objednavatelů, typů staveb a institucí, výzdobných tradicí a výtvarníků a 

vedle textů k obecnějším problémům a tématům výzdoby se nevyhýbá ani detailním 

popisům malířské a plastické výzdoby vybraných budov.11 Ke zhodnocení myšlení o 

dekoru v historizující architektuře v nedávné době výrazně přispěl Martin Horáček se 

svou zevrubnou publikací, věnovanou diskusi o slohu v české novorenesanční 

architektuře.12 

 

 

Cíle výzkumu 

 

 Práce se nejprve stručně zabývá podobou výzdobné složky obytných budov 

před nástupem neorenesanční architektury a klade si otázku, zda byly v jejich 

výzdobě ukotveny tendence, které by hrály významnou roli i ve výtvarné kultuře 

staveb následující doby. Pro období nástupu novorenesance jsou mimo jiné 

charakteristickým zjevem náročně zdobené stavby soukromých objednavatelů 

z okruhu podnikatelské špičky. Zde je nastolena otázka, zda tyto náročně zdobené 

celky mohly do nějaké míry vyrůstat i z podhoubí lokální výtvarné tradice, jmenovitě 

pak, zda dekorování vilových staveb pražských předměstí lze zasadit i do 

předcházející doby. Otázkou je také umístění těchto „solitérních“ budov do 

celkového rámce architektonického dekoru obytných staveb, mezi nimiž převládl typ 

nájemního domu.  

                                                 
8 K prvním „průkopníkům“ v tomto směru patří zejm: Ivan Šperling, Výzdoba domů na Žižkově. in: 

Staletá Praha XI. Praha 1981. s. 131-143. – Yvonne Janková, Motivy českých dějin na novorenesančních 

fasádách 19. století, in: Staletá Praha XVI, Praha 1986, s. 257273. – Rudolf Pošva, Plastika a mozaika 

v průčelích Osvalda Polívky, Umění XXXV, 1987, s. 449459. – Helena Čižinská, K výzdobě Storchova 

domu na Staroměstském náměstí, in: Staletá Praha XXI, s. 245–263. – Příspěvkem k problematice 

výzdoby obytných budov se stal od roku 2006 knižní seriál, vzniklý ve spolupráci s autorem této práce a 

zaměřený na vnější podobu staveb na území katastru Starého Města (Petr Šámal – Alexandr Rymarev, 

Domy na Starém Městě pražském I, Praha 2006–2011). 

9 Jiří Šubrt (ed.), Villa Lanna, Antika a Praha 1872, Praha 1994. – Jan Bažant, Pražské vily pod křídly 

Mílka. Eseje o české renesanci druhé poloviny 19. století, Praha 1994. – Jan Bažant, Lannova vila 

v Praze, Praha 2013. 

10 Helena Gaudeková, Sochař Karel Novák a jeho umělecký závod (bakalářská práce FF UK), Praha 

2011. – Jana Teichmanová, Osobnost Celdy Kloučka a jeho dílo (diplomová práce FF UK), Praha 2007 

(Teichmanová 2007). – První soustavné zpracování tématu výzdoby pražských fasád přinesl Vít Pelc, 

Výzdoba pražských nájemních domů v poslední třetině 19. století a na počátku století dvacátého 

(diplomová práce FF UK), Praha 2007. 

11 Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy 

v éře historismu, secese a moderny, Praha 2012. 

12 Martin Horáček, Přesná renesance v české architektuře 19. století, Olomouc 2012. 



Od sedmdesátých let 19. století začala být pro výstavbu Prahy podstatným 

elementem historizující řadová zástavba, vznikající na nově uvolňovaných 

pozemcích historických měst a nejprve zejména na pražských předměstích. Je 

všeobecně známou skutečností, že již v té době vznikly vynikající příklady 

neorenesanční obytné architektury s bohatou výzdobou (zejm. od architektů Antonína 

Wiehla a Jana Zeyera a spolupracujících výtvarníků). Práce se má věnovat figurální a 

symbolické výzdobě této vrstvy staveb. Pro tuto dekádu je také podstatné určit, do 

jaké míry se na rozvoji zdobnosti staveb podílely i ostatní budovy „běžné“ stavební 

produkce a jaká ikonografie případně určovala jejich výzdobu. Zájem je také zaměřen 

na zhodnocení celkových možností dekorování staveb v době počátečního rozkvětu 

řadové zástavby – tj. jakou úlohu v tomto ohledu sehrálo sochařství a malířství. 

Výzkum by měl také vytvořit představu o tom, jaká byla podoba dekorování 

nájemních domů již v šedesátých letech 19. století, jímž začíná chronologické 

vymezení disertační práce.  

Titul poslední kapitoly disertační práce tvoří otázka, zda výzdobu pražských 

obytných staveb v době vrcholící stavební produkce lze sumárně hodnotit především 

jako výsledek sériových postupů dekorace, korespondujících s potřebou rychlé a 

levné stavby. Autor vychází z předpokladu, že podoba výzdobné kultury obytných 

staveb této doby je mnohavrstevná a zkoumá jak její součásti, vypovídající o 

individuálním zacílení výzdoby, tak ty, jež jsou zjevnými nositeli repetitivních 

výtvarných postupů. Pozornost bude věnována způsobům fungování soudobé 

dekorační praxe a jejich vztahu k formám i obsahům výzdoby. Vzhledem k tomu, že 

zdobení staveb své doby nebylo jen uměleckým, ale také výrobním procesem, 

v celém výzkumu je zohledněna i otázka dobových technologických zvyklostí. 

K dokreslení problematiky výzdoby by měl přispět nástin dobových postojů, které ji 

provázely. Práce se také vyjádří k otázce, jaký dopad měl na obsahová sdělení ve 

výzdobě pražských domů nástup secese a moderny. 

 

 

Závěry práce 

 

Období druhé poloviny 19. a počátku 20. století, o němž tato práce pojednává, 

představuje dobu rozkvětu výtvarného bohatství pražských budov veřejného i 

soukromého určení. Tato disertační práce se zaměřila na jejich figurální a významovou 

složku. Pozadí pro její využití má však širší zázemí v tradicích výzdoby pražských 

staveb v delším časovém horizontu. Výzkum ukázal, že hlavním nositelem figurální 

zdobnosti pražských domů na počátku zkoumaného období byla plastika z pálené hlíny. 

Ta je mezi dekorem pražských staveb představitelem „prefabrikačních“ postupů, 

využívaných v různých podobách po celá desetiletí. Její převažující využívání v době 

před nástupem novorenesanční architektury ukazuje na to, že pražské prostředí 

reagovalo již krátce po polovině 19. století na evropskou tendenci k figurálnímu 

zdobení staveb, avšak ještě na bázi starších architektonických stylů. Terakotová plastika 

byla natolik populárním médiem, že setrvala při zdobení pražských staveb až do konce 

19. století, kdy bývala tradičním doprovodem modernějších výzdobných projevů. 

V některých případech zůstávala využívána ve zcela totožných formách i v časovém 

záběru několika desítek let. Pro dekor z pálené hlíny byla též charakteristická určitá 

univerzální použitelnost pro různé typy dobové plastických dekorací a stala se tak 

spojujícím můstkem mezi jednotlivými projevy dobové plastické tvorby: fasádní, 

interiérovou, zahradní i fontánovou sochou.  

Tyto plastiky byly také výtvarným elementem, jenž stojí na počátku výtvarné 

kultury pražské, respektive předměstské vilové stavby. Skupina náročně zdobených 



novorenesančních budov společenské elity přelomu šedesátých a počátku sedmdesátých 

let byla sice dobově exkluzivním výtvarným zjevem, avšak tendence ke zdobení 

předměstských rezidencí druhé poloviny 19. století je staršího data. Lze konstatovat, že 

jejím základem byly proměny bývalých zemědělských usedlostí na objekty 

odpočinkového a obytného rázu, a to zejména prostřednictvím soch, v nichž se zatím 

v nenáročné míře uplatňovaly ikonografické významy. Ve zmíněných exkluzivních 

novorenesančních stavbách se však v dosud nebývalé míře rozvinula stavebnická 

ikonografie. Ta je v různé intenzitě na různé úrovni přítomna ve výzdobě pražských 

staveb celého 19. století a byla zjevně využívána již v počátcích pražské řadové 

zástavby na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století, byť zejména v podobě 

jednotlivostí. Nejvýraznější příklady plasticky a malířsky zdobených domů 

sedmdesátých let byly zdokumentovány již v klasických pracích české uměnovědy. 

Tato práce k jejich zkoumání přispěla některými dílčími poznatky. Na rozvoji 

výtvarných tendencí ve stavebním dekoru se však podílely další příklady nájemních 

staveb, na nichž participovala již sochařsko-štukatérská produkce, jejíž význam 

postupně rostl. Výraznou individualitu v sochařství této doby bezesporu představoval 

Josef Václav Myslbek. Tato práce se pokusila ukázat, že jeho význam byl právě 

v osmém desetiletí 19. století klíčový pro zavádění dobových dekoračních typů, z nichž 

některé byly poprvé vyzkoušeny na obytných budovách. 

Námětové okruhy výzdoby, které měly své místo v tradici výzdoby pražských 

staveb, se od osmdesátých let 19. století naplno rozvinuly. Zejména objednavatelská 

ikonografie byla předmětem komplexních výzdobných celků. Stavebníci pojímali 

výzdobu svých staveb jako zvěčnění svých zájmů a úspěchů ve veřejném prostoru. 

Objedavatelská ikonografie však zahrnuje i tendenci, vkládat do výzdoby prvky, které 

snadno unikají pozornosti, a u nichž nebyly zaručeny možnosti jeho čtení dobovým 

divákem. V souvislosti se zásahy do pražského památkového fondu a pražskou asanací 

nabývala na významu také ikonografie místa, podporovaná nejenom například ze strany 

výtvarníků, ale i představitelů památkové péče. Také u tohoto významového okruhu 

výzdoby platí, že jejich specifické významy místy vylučovaly možnost jejich přesného 

porozumění. Obytné budovy byly však nejenom nositeli svých individuálních obsahů. 

Podílely se na národnostně-kulturních preferencích své doby a v případě předměstí také 

na reprezentaci svých obcí tím, že do svých fasád zapojovaly podobizny, které velmi 

často záměrně korespondovaly s lokálními systémy uličních názvů. Lze přitom 

konstatovat, že zásadní úlohu ve věci rozšíření podobizny jako dekoračního typu 

sehrály od konce šedesátých let 19. století  obytné stavby na území Žižkova. Případ této 

obce a pozdějšího samostatného města jsou jedním z dokladů toho, že podněty pro 

výzdobu Prahy (tak jak jí tato práce územně definuje) přicházely nejenom z pražských 

historických měst.   

Na rozkvětu výtvarně zdobených pražských obytných budov konce 19. století se 

významnou měrou podílely dekorační dílny, především pak sochařsko-štukatérské 

závody. Jejich role byla zcela zásadní pro rychlé šíření stavební výzdoby díky sériovým 

postupům výroby. Zároveň však měly na programu četné variace zavedených modelů, 

které byly obměňovány a doplňovány v závislosti na konkrétních významových 

požadavcích. Pro produkci plastických závodů bylo zároveň typické, že některé 

oblíbené motivy a konkrétní formy setrvaly v jejich výrobě po celá desetiletí (podobně 

jako tomu bylo u keramické plastiky) a dostávaly se tak postupně do různých stylových 

kontextů. K rozmachu stavebního dekoru nebyla netečná dobová česky psaná 

publicistika, nakloněná ikonografickým programům s národnostními obsahy a často se 

kriticky stavějící vůči rozmachu hromadně vyráběného štukového dekoru, který 

příležitostně spojovala s nedostatkem „domácí“ výtvarné autenticity.  



Malířská a plastická dekorace staveb příslušné doby byla úzce svázána s projevy 

výtvarného umění na stavbách veřejných. Tyto dvě oblasti propojovaly ikonografické 

postupy, typologie výzdoby a samozřejmě také jejich autoři. Výzdoba obytné 

architektury obsahovala prvky, jež měly být obecně srozumitelné pro dobového diváka, 

podobně jako tomu bylo u staveb veřejných. Častěji než ony však pracovala s tématy a 

detaily, jejichž význam nemohl být zjevný bez znalosti konkrétních souvislostí.  

Celkové srovnání obou těchto oblastí architektury přirozeně ukazuje 

reprezentační stavby své doby jako vůdčího nositele plastiky a malířství v architektuře. 

Masivní domovní výstavba, probíhající v Praze od sedmdesátých let 19. století, se 

nicméně díky své intenzitě stala platformou, na níž se utvářely a ověřovaly stylové a 

dekorativní možnosti soudobé architektury. Řadová zástavba byla oproti reprezentační 

architektuře pro takový proces pružnějším médiem, neboť její výzdoba nebyla veřejnou 

věcí. Relativně malý rozsah staveb spolu s ekonomickými motivacemi předurčovaly 

rychlost její výstavby a její početnost. Valná část dekorativního aparátu se tak mnohdy 

na obytných stavbách projevila s předstihem před jejich uplatněním na budovách 

veřejných. Tyto stavby představovaly dobové zkušební pole ikonografických i 

technologických postupů, významných pro soudobý rozmach plastiky a malířství 

v architektuře jako takové. Tradice figurálního zdobení obytné architektury a vytváření 

jeho významových obsahů byla v Praze silně zakotvená. Od počátku 20. století se zčásti 

střetávala a zčásti prolínala s tendencemi moderní architektury a její charakteristické 

rysy byly aktuální i v posledních letech před první světovou válkou. 
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