
Posudek na disertační práci Petra Šámala, Výzdoba pražské obytné budovy od 
šedesátých let 19. století do první světové války

Výzdoba nájemního domu a paláce v době rodící se české moderní společnosti 
šedesátých let 19. století nepatří k typickým námětům uměleckohistorických prací. 
Díla štukatérských firem, málo známých či anonymních autorů neposkytují takový 
materiál jaký je možné shromáždit v sochařské resp. malířské monografii a ani v době 
svého vzniku nedosáhl zájem recenzentů o nově postavené nájemní domy ohlasu 
veřejných budov, jejíž problematice se Petr Šámal spolu s vedoucím své disertační 
práce věnoval v publikaci Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních  
staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny (2012). Přesto se autorovi disertace 
zpracováním tématu, stojícího na hranici dějin umění a sociologie, podařilo obohatit 
dosavadní bádání, zejména dekorativní architektonické plastiky 19. století.

Petr Šámal definoval svou metodu jako ikonografickou analýzu propojenou s 
otázkami sériové výroby i kulturně-historickými problémy recepce předloh (s. 8–9). 
Pro kapitolu věnovanou počátkům „symbolické a figurální zdobnosti“ pražských 
domů (s. 10–33) to znamenalo zabývat se typologií sochařské a malířské výzdoby a 
roztřídit reliéfní dekor druhého rokoka – karyatidy nebo figurální dekoraci – s 
ohledem na autory, firmy nebo stavebníky. Už tady se objevují náznaky Šámalovy 
metody, kterou sám označil jako objednavatelská ikonografie. Důsledně se snaží 
spojit výzdobu se stavebníkem, jeho profesí a životní situací. To mu umožnilo zařadit 
typ výzdoby Desfourského paláce (1847–1848), s náměty Amora a Psýché, a 
rytířských příběhů (s. 13–15), do skupiny staveb významných podnikatelských rodin, 
neboť stavbu objednal Albert Klein, jež spolu se svým bratrem František ovládl 
monopol železničního stavitelství v rakouské monarchii. Srovnání výzdoby pražského 
a brněnského paláce Kleinů vedlo Šámala ke zjištění, že narozdíl od arkýře na 
brněnském paláci, interiérová výzdoba byla prosta „obsahového přizpůsobení námětů 
osobnosti stavebníka“ (s. 15). 

V následující kapitole Exkluzivní solitéry (s. 34–50) autor zkoumá, jak se začala na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století prosazovat individualizace 
výzdobného programu. Srovnává známý příklad silně individualizované výzdoby 
Lannovy vily (1870–1873) – zachycující rodinnou ságu příchodu Lannů ze Solné 
komory do Čech, putti s portrétnímy rysy i mytologické příběhy Venuše, Apolla a 
Baccha– , s výzdobou paláce Thunovského, jehož výzdoba schodišťové haly (1870–
1871) je vystavěna na obecném tématu čtyř období lidského života, ale vztahuje se ke 
konkrétní situaci stavebníka v souvislosti s jeho sňatkem. Ve srovnání s těmito 
příklady shledává Petr Šámal ve výzdobě interiérů Schebkova paláce (1869–73) 
určitou nerozhodnost. Antikizující námět Herkules a Hebe nástropní malby ve 
schodišťové hale je jen částečně personifikován se stavebníkem Janem Schebkem v 
ústřední postavě mytologického hrdiny a některými z alegorií oborů (obchod, průmysl 
a fyzika). Naopak cyklus o myslivci a mlynářově dceři (1874), spojovaný podle 
rodinné tradice rovněž s počátky rodu Schebků, byl dobově vnímán jako zcela 
privátní, takže jej Viktor Barvitius vystavil v následujícím roce v Krasoumné jednotě 
pod všeobecným názvem Vyprávění v obrazech (s. 44–45). 

Klíčem k autorově metodě jsou nepochybně dvě poslední kapitoly: čtvrtá, věnovaná 
vzestupu dekorace běžné městské zástavby, a pátá, zabývající se problematikou 
prefabrikace. Pro téma individualizace sériové výzdoby se tady otevírá nečekaná 
vrstva výkladu architektonických děl historismu. Petr Šámal upozornil na 



„neviditelnou“ významovou fólii na fasádách domů, která odkazuje k profesi nebo 
historii objednavatele či k ikonografii místa, poprvé už v roce 2005. O rok později 
vystoupil na 2. sjezdu historiků umění s příspěvkem věnovaným dvěma standardně 
zdobeným nájemním domům v pražské ulici Skořepka. V disertaci především zaujal 
analýzou objednavatelské ikonografie domů na pražské Ringstrasse z let 1869–1874, 
v těsném sousedství Eliščiných lázní (1868–1870) architektů Otto Ehlena a Josefa 
Kanderta, dnes Revoluční. Mám na mysli dům čp. 1502–II Josefa Budana, nositele 
zlaté medaile za výrobu francouzských rukavic ze světové výstavy v Paříži 1869, dům 
čp. 1403–II z Friedricha Kubinskyho, z rodu majitelů první přádelny bavlněných 
vláken v Čechách (1844), a dům čp. 1247–II obchodníka s moukou Mojžíše Picka. 
Autor disertace pozornil zcela objevně na naprosto přehlížený fenomén 
individualizace zdánlivě sériové výroby štukové výzdoby (s. 55–60). 
Individualizované hlavy místo sériových konzol vsazených do suprafenester, motiv 
hrachového lusku svinutého místo tradičního akantu do hlavic pilastrů na připomínku 
prodejního artiklu nebo gryf držíci přadeno, to všechnou jsou skryté narážky na 
dosažené podnikatelské úspěchy, které si stavebníci přáli zveřejnit na fasádě spíše pro 
okruh nejbližších.

Umělecké prefabrikáty od osmdesátých let 19. století na fasádách domů se nesly v 
malířství ve znamení obnovy technických postupů, proškrábaného sgrafita na 
fasádách domů. Na to už před časem upozornil Martin Horáček ve své objevné knize 
Přesná renesance v české v architektuře 19. století. Disuse o slohu (2012). Šámalovi 
se nově podařilo věnovat se sochařským replikám, technologicky různě zpracovaným. 
Vyšel ze vynikajících prací J. V. Myslbeka – jako byly reliéfní vlys s postavami z 
Rukopisu královédvorského, karyatidy pro portál Porgesova domu čp. 126 –III na 
Janáčkově nábřeží, opakovaně použité postavy z návrhu pro milánský pomník Pěti  
dnů nebo sochy pro budovu vídeňského Parlamentu –, aby na příkladech srovnání 
ceníku štukatérské firmy Riedl a spol. resp. Mayer – Popp – Riedl (obr. 102–111) a 
dochované štukové figurální dekorace předvedl rozdíly ve zdánlivě doslovné repetici 
motivů. (s. 107) Produkty firem Sommerschuh, Riedl, Popp a jejich četné varianty 
poskytly Petru Šámalovi nejen možnost identifikace jednotlivých témat, ale také 
příležitost sledovat proměnu materiálu v sochařské dekoraci pražských fasád: od 
barokního kamene, přes terakotu ke štuku a keramice.

Práce vychází z rozsáhlého archivního výzkumu, časopiseckých rešerší a dobových 
firemních tisků a je škoda, že nemá katalog prací, který by odlehčil textu od zbytečně 
popisných pasáží a umožnil by sledovat témata a lokality. Citelně chybí také adresář, 
jehož vzorové vypracování by Petr Šámal našel v knize Rostislava Šváchy, Od 
moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého  
století (1995). Sociologickému tématu by prospěl úvod, v němž by se ozřejmil pojem 
skrytosti a zveřejnění nebo větší rozvedení několikrát naznačeného vztahu mezi 
veřejnou a soukromou sférou pražské městské třídy a to nejen ve světských námětech. 
V případě nájemního domu na Vyšehradě od stavitele Františka Hodka, známého jako 
stavitele Chocholova trojdomu, se objevil podle Šámala vliv nedaleké sakrální stavby 
ve využití konzol portálu. Zapomněl ovšem zmínit, že obdobně jako Zálešák přenesl 
svoji zkušenost s chrámovou gotikou do jazyka nájemního domu Kamil Hilbert na 
lokalitách pohledově spojených tj. domě čp. 234–II na Masarykově nábřeží (1904–
1905) a rekonstruované katedrále sv. Víta.  



Předložená disertační práce je místy neutříděná, popisná a příliš zobecňující. Na 
druhou stranu si její autor vypracoval zcela specifickou metodu, s níž objevil věci, 
které dosavadnímu bádání unikaly. Doporučuji ji k obhajobě. 

Taťána Petrasová

V Praze, 31. 8. 2015


