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I

Předmluva

Historie knihy – Neorenesance, renesance a dějiny slohů – Poděkování

Po roce 1860, s nástupem politického a ekonomického liberalismu, za-
žily Čechy, a stejně tak i zbytek rakouské monarchie, bezpříkladný rozmach 
výstavby. Budovy, jež vyrostly v následujícím čtvrtstoletí, byly z převážné 
vět šiny pokryty články a ornamenty ve slohu italské či „přesné renesance“, 
jak se tehdy říkalo. Přívlastkem přesný se rozumělo, že se na stavbě nepoužijí 
motivy žádného jiného slohu než renesančního, ani motivy slohově hybridní, 
renesanční jen napůl (například goticko-renesanční ostění oken). Několik 
pražských architektů, kritiků a historiků umění nepokládalo takovou sloho-
vou volbu za automatickou. Přemýšleli o ní a své náhledy vložili do textů, 
které stojí na počátku domácí tradice písemně publikované odborné rozpravy 
o archi tektuře. Těmto textům, jejich autorům a jejich preferovanému slohu 
bude věnována předkládaná kniha.

Vznikala ve dvou etapách. Jádro, tvořené charakteristikou zveřejněných 
článků o architektuře a rozborem obsažených témat, pochází z let 1999 až 
2001. Bylo součástí mé diplomové práce, obhájené na Katedře dějin umění 
Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Sloh řádu 
a svobody. Poznámky k dějinám a teorii novorenesanční architektury v českých 
zemích. V roce 2011 byl text revidován, zbaven nadbytečných nebo nepřesných 
informací, opatřen novou předmluvou, novou podkapitolou o bádání po roce 
2000 a jiným zakončením. V mezidobí jsem tři pasáže s úpravami zveřejnil; 
k těm to změnám je nyní přihlédnuto. Na původní práci se cenila kromě 
ji ného též podrobná bibliografi e jak pramenných textů, tak sekundární lite-
ratury, dovedená do roku 2001. Ponechávám ji téměř beze změny, poněvadž 
bádání jiných autorů z poslední dekády nevedlo až na výjimky k nutnosti 
měnit vyslovená tvrzení, vztahující se k českým reáliím. To neznamená, že by 
nebylo jinak důležité: podstatné tituly z posledního desetiletí proto zmiňuji 
v doplněném přehledu výzkumu. 

Knihu lze nejlépe vnímat jako průvodce uvažováním o architektuře v šede-
sátých až osmdesátých letech 19. století v Čechách, s důrazem na téma správ-
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ného slohu a na vazby k architektonické praxi, s přesahy v tématech, čase 
a prostoru, pokud jsou zapotřebí. Zaměření se může zdát příliš úzké – a přece 
věřím, že není: stále stojí celé městské čtvrti a ulice s domy v přesné renesan-
ci, formují naši vizuální zkušenost a nabízejí estetický prožitek, který se díky 
lepšímu porozumění obohatí a prohloubí.

Pro předmětný sloh se níže používá označení přesná renesance, případ-
ně – v širším významu – nová renesance, renesance v 19. století, renesanční 
revival nebo přívlastek renesancizující. Čtenář se nepotká s předponou novo- 
nebo neo- (novorenesance, neorenesance), kterou zná z jiných knih o archi-
tektuře 19. století. Je namístě vysvětlit důvody. Nejde jen o to, že označení 
s neo- bylo do pojmosloví zavedeno dodatečně, a je tedy méně auten tické. 
Hlavní potíž vidím v tom, že pojmy jako neorenesance nebo neogo tika vy-
jadřu jí určitou představu o slohu, která se při testování na materiálu (stav-
bách) ukazuje být neproduktivní, ba ne-pravděpodobnou.

Problém lze nastínit zaměřením na jeden aspekt, a tím je konec slohu. 
Neorenesance není myslitelná bez renesance: jde o párové pojmy, kdy chro-
nologicky druhý znamená návrat k prvnímu, jenž tím pádem musel (logicky) 
někdy dříve skončit. Tyto fenomény jsou v naší představě situovány na časové 
přímce jako dvě úsečky, mezi kterými se nachází jedna nebo několik dalších. 
Začátky slohů bývají známé: původci (v případě renesance řekněme Brunel-
leschi) obvykle své novátorství zdůrazňují, i když svůj výkon třeba neozna-
čují týmž výrazem jako pozdější historiografové. Ale kde se nacházejí konce 
slohů? Kdo jsou ti poslední, kdo ukončují jejich trvání? Kdy a jak skončila 
renesance, že se k ní pak zase někdo vůbec mohl vrátit? 

Zde vězí jádro pudla: kdo umí stanovit konec renesance, má právo hovořit 
o neorenesanci. Už v první polovině 19. století se ustálila představa o dějin-
ných epochách kráčejících po sobě a její součástí se stala další představa 
o charakteristickém dobovém výtvarném výrazu – slohu. Renesance tak byla 
vnímána jako sloh renesanční doby. Jelikož v tomto pojetí doba renesance 
skončila s příchodem éry absolutismu, musel skončit i její sloh – a být nahra-
zen jiným dobovým slohem, barokním.

Pojetí umění jako výtrysku vůle různých nadosobních, ba abstraktních 
či metafyzických entit (třída, národ, duch, doba) bylo mnohokrát právem 
kritizováno. Představa o tzv. neoslozích je, domnívám se, jedním z reziduí 
tohoto pohledu. Může se stát předmětem zkoumání historika umění – ale 
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právě jen jako představa, jako jedna z idejí, působících na tvoření a další 
jed nání těch, kdo v ně věří. 

Anebo se může objektem badatelova výkladu stát sloh sám, jako ustálená 
sada článků a pravidel pro jejich spojování (tvarosloví), fl exibilní do míry, 
jakou dovolí cit pro harmonii. Takto vnímaný sloh může být přirovnán k vy-
nálezu, jako třeba kolo: kolo na automobilu má poněkud odlišné tvarování 
než kolo středověkého žebřiňáku, snadno je však identifi kujeme jako „kolo“ 
a nemáme potřebu říkat mu „neokolo“. Kolo představuje adaptivní řešení 
pro b lému rychlého přesunu nákladu, sloh adaptivní řešení problému este-
tického (jak má budova získat přijatelný vzhled). Dějiny kola v tomto pojetí 
nekončí – a stejně tak ani dějiny renesance (jako slohu, nikoli jako historické 
epochy). Rozlišování renesančního a neorenesančního slohu potom nedává 
smysl, stejně jako psaní o 19. století jako o období neoslohů. Potvrzuje se, 
že toto pojetí bylo běžnější v evropské předmodernistické tradici (klasické 
i vernakulární) a že je stále obvyklé v rozpravě o tradiční architektuře mimo-
evropské, všude tam, kde nepůsobí modernistická idea permanentní inovace 
diktované tikajícími hodinkami. Důležité dále je, z pohledu odborníka-histori-
ka, že práce s takovým výměrem slohu snese falzifi kační testy, jinak řečeno je 
vědečtější: nezasekne se ve slepé uličce, poněvadž se objasnění specifi ckého 
vkladu každého aktéra hry (objednavatele, autora designu i provádějících sil) 
nemusí přizpůsobovat apriorním schématům (například dělení slohu na ra-
nou, vrcholnou a pozdní vývojovou fázi).

Nelze přirozeně čekat, že by se tím záležitost vyřešila: bavíme se přece 
o umění, jedné z nejkomplexnějších lidských aktivit! Vypuštěním předpony 
neo- přišel výklad o praktický orientační nástroj; proto tam, kde hrozilo zma-
tení čtenáře v chronologii, musel být poněkud z nouze ponechán alespoň 
„revival“. Druhá potíž je, že právě u přesných renesancistů se oba způsoby 
vnímání slohu potkávají: tradiční estetický a pragmatický a nový historický 
a modernistický. Výsledkem je, neostýchejme se to povědět, zmatek v jejich 
hlavách a v důsledku toho i v jejich textech, kde se víra ve věčný kánon krásy 
tluče s touhou po „slohu naší doby“. Navíc (a to je třetí potíž) čeští autoři 
nebyli systematici a neuměli pěstovat, pověděno s Nietzschem, „radostnou 
vědu“. Vyjadřovali se ad hoc k různým otázkám stavění, a pokud se přece 
jen pokusili soustavnou teorii architektury formulovat (Bernhard Grueber, 
Zdenko Schubert-Soldern), sklouzávali do akademického schematismu, kte-
rý – představuji si – musel odrazovat zájemce už tehdy. 

Předmluva



10 Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu 

Současný historik umění se tak ocitá ve svízelné situaci: aby podal dějiny 
vybraného slohu svému čtenáři, musí předně sám mít soudržnou – vědeckou 
– teorii slohu. Aby však čtenáři přiblížil, jak se v inkriminované době o slohu 
teoretizovalo, neměl by svým, předpokládaně poučenějším přístupem, přehlu-
šit hlasy svých hrdinů. K platnosti nebo rozpornosti jejich názorů se proto 
přidané komentáře v předkládaném textu snaží vyjadřovat minimálně. Nic-
méně, pokud by se měl přínos úvah českých architektů-renesancistů přece jen 
hodnotit, nedopadli by zle. Je třeba vzít v potaz jejich průkopnickou roli v do-
mácí oborové rozpravě a v českojazyčné obzvlášť. V zákrutách jejich myšlení 
lze nezřídka narazit na svěží moment; respekt vyvolává realistický a seriózní 
přístup, zejména ve srovnání s tím, co přišlo později. Bernhard Grueber sice 
vnucuje slohové kategorie tam, kam nepatří, ale ukazuje se být pozorným 
psychologem; Josef Schulz a Saturnin Heller přesně vědí, kam s barvami 
a malbou, aby byl posílen celkový efekt; důraz na podobu fasád a „dojem“ 
neznamená podceňování vnitřních dispozic objektů, jak druhdy tvrdi ly zlé 
jazyky, ale projev péče o podobu vnějšího, veřejného prostoru; prakticky 
všich ni zápasí s karatelským strašákem „pravdivosti“ (stavebního materiálu 
nebo moderního výrazu), nezbavují však jednotlivce odpovědnosti a vybízejí 
k neustálému konfrontování vlastních pozic s kanonickými výkony autorit. 
Samotná vůle udržet nauku o slohu mezi pilíři architektonického vzdělání 
zasluhuje ocenění; co se stalo, když byla opuštěna a nahrazena vý ukou tzv. 
kompozice, vidíme kolem sebe téměř na každém kroku.

Předkládaný text se tudíž snaží vyvažovat různé komplikace spojené s po-
znáváním a reprodukováním starých dějů a podat bohatý a co nejméně zkres-
lený obraz scény. Výše uvedené poznámky o trvání slohu by ovšem neměly 
vést k dojmu, že ani přesnou renesanci v 19. století vlastně nelze korektně 
defi novat. Naopak, formy i ideje, byť rozporné a matoucí, jdou ruku v ruce – 
ostatně, tuto interakci má právě badatel vysvětlit, aniž by zaměňoval jedno 
za druhé. Přesnou renesanci lze chápat jako úspěšné vystoupení umělecké 
skupiny s jasným výtvarným programem, který se vymezuje (po modernis-
ticku) negativně vůči předchozímu dění, charakteristickému svou slohovou 
volností – nepřesností. A stejně tak i shora lze tuto, povězme, epizodu v ději-
nách renesance ve střední Evropě relativně ohraničit ústupem z mainstreamu 
ve prospěch regionalistických slohů, jak bude ukázáno. Žádalo se dosažení 
celkového dojmu příbuzného s tím, jaký si cestovatelé odnášeli z návštěvy 
špičkových italských renesančních staveb – a toho bylo možno dosáhnout 



11

i bez puntičkářského lpění na tom, aby všechny použité články byly úzce ome-
zené provenience. Tak se na chválené stavbě v přesné renesanci mohly potkat 
motivy raff aelovské s řeckými a barokními. Slohovou jednotu či čistotu třeba 
posuzovat dvojmo, objektivně(ji) z dnešní pozice i historicko-relativisticky: 
jako dohodnutý a chvějivý výměr toho, co ještě pohromadě ladí. Proto se 
tehdy intenzivně řešila idea tzv. totálního uměleckého díla. Přinejmenším 
od 15. století se evropští umělci a také objednavatelé snažili vytvářet stavby 
v určitém slohu a chtěli, aby si to divák uvědomoval. Sloh manifestoval pří-
slušnost k něčemu a distanci od něčeho jiného – v případě první renesance 
od gotiky, u přesné renesance 19. století opět od gotiky, ale též od eklektické 
produkce a od holých staveb „beze slohu“. Je jinou věcí – na kterou případně 
poukáže až historik – že fakticky se výtvory kritika a kritizovaného od sebe 
ani tolik neodlišovaly. 

Pro přesné renesancisty byla přesnost slohu aktuálně účinným přesvědčo-
vacím prostředkem, stejně jako představa, že se tím vyvolají další sympatické 
asociace, hlavně politické. Víme dnes spolehlivě, že neexistuje nic jako zá-
kladní mimoumělecký význam, vložený do všech staveb, opakujících a ob-
měňujících tvarosloví renesanční architektury. Oživený renesanční jazyk měl 
vyvolat a vyvolával představy pohanství, katolictví i protestantství, kosmopolit-
ní i vlastenecké, podle přesvědčení a propagační obratnosti hlasatelů. Jednou 
nostalgicky odkazoval k antice jako vzdálenému a ztracenému ideálu v mi-
nulosti, jindy optimisticky zvěstoval pokrok a překonání časů, kdy svoboda 
platila jenom pro vybrané. Tentýž aparát však příležitostně hlásal demokracii 
protikladné, absolutistické hodnoty.

Co se týče volby historické slohové předlohy pro novostavbu, rozhodovala 
u lidí s jemnějším vkusem přitažlivost forem a teprve v druhém plánu mimo-
umělecké významy s nimi spojované. Kolik však takových bylo? Kdo další 
měl být přesvědčen? Průměrní architekti, běžní stavebníci, politici, voliči… 
Jaké argumenty na ně zabíraly? Jak rafi novaní byli naši pisatelé? Nakolik 
jsou ideové konfl ikty v jejich textech výsledkem vlastních pochyb a nakolik 
vyplývají ze snahy zavděčit se všem? 

Kniha přirozeně poskytne jen dílčí odpovědi – nebo přesněji, doufám 
tedy, povzbudí k tomu, aby se po odpovědích vytrvale pátralo. Poděkování 
náleží historikovi umění Rostislavu Šváchovi, jenž mě přivedl k teorii archi-
tektury a byl školitelem mých závěrečných prací; jemu a historikovi umění 
Ondřeji Jakubcovi (Masarykova univerzita v Brně) děkuji též za vlídnou 

Předmluva
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recenzi rukopisu. Dále nechť přijmou vděk historikové umění Jindřich Vybí ral 
(Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a Pavel Šopák (Slezská univer-
zita v Opavě), kteří původní diplomovou práci oponovali a ve svých posud-
cích zanechali rady, jež jsem dále využil. Historička umění Taťána Petrasová 
(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky) mě několikrát upomínala, 
abych text vydal – děkuji jí tedy jménem všech, které čtení zaujme. Historičce 
umění Haně Myslivečkové, vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Veronice Jurečkové, koordinátorce 
projektu Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií, děkuji 
za podporu v přípravě knihy, včetně poskytnutí prostředků na její vydání.

Poděkování dále zasluhují všichni přátelé, jejichž pohostinnosti jsem vy-
užil na svých cestách za předmětnými stavbami. Zvláště děkuji, se vzpomín-
kou na téměř dva roky prosezené v knihovnách a mezi papíry za domácím 
stolem, svým rodičům za trpělivost; stejnými zkouškami nyní prochází má 
žena Marcela.

Martin Horáček, v Brně-Řečkovicích a v Olomouci, 5. 11. 2011
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II

Úvod

1 Vymezení tématu, metodika – Česká rozprava o architektuře? – Centra: 
Mnichov a Vídeň – Odborná publicistika ve Vídni: Allgemeine Bauzeitung – 
Pražské časopisy: Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém, 
Technische Blätter 

Tématem předkládané práce je slohový fenomén přesné renesance. Pří-
vlastek „přesná“ se nachází v textech architekta Bernharda Gruebera (1868) 
a používali jej též další autoři. Zdá se být výstižnější než „přísná“, který byl 
souběžně užíván v české i německé rozpravě a který zpětně vyvolává nepři-
měřené moralistní asociace. Předmět je ohraničen takto: z hlediska mate-
riálu na oblast architektury, z hlediska teritoriálního na české země a ještě 
konkrétněji na pražské kulturní centrum, z hlediska časového zhruba na léta 
1860–1885. Toto zúžení nelze vnímat doslovně. Nebylo úmyslem vyčerpat 
problematiku komplexně ani v tomto rámci, na druhou stranu, často se jevilo 
žádoucí jej překročit, jednou z oboru architektury do dobové historiografi e 
umění, podruhé přes hranice uvedeného čtvrtstoletí, jindy z Prahy na ven-
kov, na Moravu, do Německa a nejčastěji do Vídně. Někdy tyto přesahy 
mož ná souvisejí s ústřední tematikou volněji: k jejich zařazení vedlo autora 
přesvědčení, že jde o záležitosti odbornými silami nepovšimnuté, ohrožené 
opětným pádem do zapomenutí, a že se tudíž jejich vytažením na světlo po-
slouží dobré věci. 

Důraz při zkoumání byl kladen primárně na představy, které stály v po-
zadí formování staveb. Ze zaostření pohledu na relativně malý a provinční 
region, jakým byly v 19. století Čechy, vyplývají určité limity při zpracování 
materiálu. Podle velmi přijatelné defi nice německého historika architektury 
Hanno-Waltera Krufta je teorií architektury „každý celkový anebo parciální, 
písemně zachycený systém architektury, který se opírá o estetické kategorie“.1 
Vcelku přehledně lze v dané době rozlišit anglickou, francouzskou či němec-
kou teoretickou diskusi a dokonce je možné každou z nich badatelsky uchopit 

1 Kruft 1993, s. 13.
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odděleně coby relativně autonomní ideovou tradici.2 Není však vhodné uva-
žovat analogicky o dějinách teorie architektury, natož pak o dějinách teorie 
jediného slohu v českých zemích. Příčiny jsou zhruba dvojí a navzájem spolu 
souvisejí. Na prvním místě stojí určující vliv vídeňského a mnichovského 
centra na architektonické dění v Čechách. Nejméně celé první půlstoletí 
se v architektuře střední Evropy, v teoretické i praktické rovině, projevovala 
jakási obdoba politické koncepce velkoněmecké. Čechy neznamenaly více 
než Sasko, Rakousko či Hesensko, a pokud se v roce 1844 konal v Praze 
sjezd německých architektů a inženýrů, jednající kromě jiného o vhodném 
německém národním slohu, vnímaly to i vedoucí síly domácího Slovanstva 
jako poctu, potvrzení kulturního významu česko-německé Prahy.3 

Druhý důvod k obezřetnému vymezování českého architektonického myš-
lení 19. století spočívá v poměrně malé chuti příslušníků obou zemských 
ná rodností refl ektovat podrobněji jiné než technologické aspekty stavění. Až 
do začátku šedesátých let asi málokoho opravdu mrzelo, že neexistuje domácí 
architektonický časopis, životně důležité médium pro šíření a konfrontaci 
uměleckých idejí. Jeho úlohu úspěšně suploval vídeňský žurnál Allgemeine 
Bauzeitung (od 1836), řízený architektem Christianem Ludwigem Försterem.4 
Tento obsáhlý, vzornými grafi ckými tabulemi vypravený magazín vykonal též 
pro české země sotva docenitelnou službu v šíření pluralistního slohového ná-
zoru, včetně renesance. Už první ročníky zveřejňovaly články o polychromii 
antických staveb, aktuální a v západních centrech vášnivě probírané kauze, 
rozdělující klasicisty ortodoxní a liberální, kteří také zpravidla obhajovali 
slohovou volnost. Publikovány slovem a obrazem byly od počátku důleži-
té renesancizující budovy (německá knihkupecká burza v Lipsku Alberta 
Geutebrücka, pošta a dostavba královské rezidence v Mnichově od Leona 
Klenzeho) a rovněž, zkraje výjimečně, posléze (s rostoucími nároky na for-
mální přesnost) častěji, autentické renesanční památky, mezi prvními (1838) 
pražský Belveder [obr. 1].5 

2 Srov. např. dělení kapitol u Krufta (1993) nebo knihy jako Döhmer 1976 nebo Schwar-
zer 1995.

3 Srov. Benešová 1979.
4 Srov. Sedlářová 1995, zde s. 40–41. – Zatloukal 1996 a, zde s. 19.
5 Ueber den Bau 1838.
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Obr. 1  Královský letohrádek Belveder, Praha, 1538–1563

Jinak se ale česká jména na stránkách Försterova ABZ objevovala spo-
radicky. Nikdo z krajanů nepřiložil poleno do plamínku vlekoucí se debaty 
na téma „v jakém slohu máme stavěti“, ani se nepřihlásil s úvahou o barvě, 
kráse, účelu či jiném obvyklém námětu. S půvabnou protekční výjimkou mo-
ravských děl šéfredaktora časopisu a jeho zetě Theophila Hansena nebývaly 
novostavby z českých zemí zveřejňovány a snad jen proslavený konstruktér 
Friedrich Schnirch svými články o mostech průběžně ujišťoval cizinu, že se 
v Čechách na poli soudobé architektury vůbec něco zaznamenáníhodného 
děje. 

Zdá se, že teprve všeobecné procitnutí z bachovské letargie na konci dru-
hé třetiny století vyprovokovalo k aktivitě též architekty. Avšak dvojjazyčné 
Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém, vycházející v Praze 
od roku 1866, hojností teoretických studií neoplývaly. Méně výpravné Tech-
nische Blätter (od 1869), vydávané Německým polytechnickým spolkem tam-
též, dokonce v podstatě žádné neobsahovaly, byvše orientovány až na výjimky 
ryze utilitárně. Ani seznamy přednášek, konaných na pravidelných schů-
zích členů obou sdružení, nesvědčí o velkém zájmu o estetiku architektury. 
Ostatně, nejzajímavější z těchto přednášek se zpravidla brzy dočkaly otištění 

Úvod
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ve spolkových časopisech. Zklamala také česká umělecká historie a kritika 
i populární žurnalistika, která se raději věnovala šlechtění domácí malby 
a plas tiky a na stavění si vzpomněla jen příležitostně. Pouze jedinkrát za ce-
lou svou existenci Zprávy (do 1901) otiskly vyjádření k uměleckým otázkám 
od osobnosti, působící trvale mimo české země – šlo o projev drážďanského 
matematika Oskara Schlömilcha z výročního sjezdu sdružení saských inže-
nýrů a architektů 1871.6 Jeho obsah dokládal, že příslušníci jiných povolání, 
sdružení s architekty v technických spolcích, nezůstávali chladní ke sloho-
tvorným problémům, že si osvojili priority, dikci a pojmy architektonické 
rozpravy (přesný sloh, slohová čistota, podobnost slohu a jazyka, sloh jako 
srozumitelný obraz funkce, pravdivost atd.) a že – přinejmenším v Drážďa-
nech – za autoritu v těchto věcech pokládali Gottfrieda Sempera.

Co se týče námětů, ideové základny a vyústění publikovaných architek-
tonických úvah, těžko lze vysledovat valnější rozdíly mezi Prahou a Vídní, 
respektive ostatním, internacionálně cítícím profesním světem. Jen dílčí zře-
tele v těchto úvahách si mohou nárokovat jistou původnost. Přesto období 
od roku 1866 do 1883, kdy zanikla německá mutace Zpráv, přineslo nepopíra-
telné zlepšení oproti předchozímu: z kvantitativního i kvalitativního hlediska 
vzrostl význam Prahy jako centra nové výstavby a konstituovaly se stabilní 
základy pro rozvoj soběstačné české architektonické publicistiky, jejíž mož-
nosti prověřila zatěžkávací zkouška vášnivých slohových sporů na přelomu 
19. a 20. století. 

Práce zkoumá výhradně materiál zveřejněný, aby byla zachována relativní 
rovnocennost při vzájemném srovnávání. Průzkum pozůstalostí by ale ne-
musel zůstat bez zajímavých výsledků, jelikož část autorů se určité rukopisy 
neodhodlala zveřejnit (Antonín Barvitius), jiným v tom zabránila předčasná 
smrt (Saturnin Heller).

Jména těchto dvou teoretizujících architektů se spolu s dalšími ocitla 
v zá hlaví jednotlivých kapitol. Takové dělení přináší své klady i zápory – na 

6 Utrakvistické Zprávy přinesly projev celý, Technische Blätter se spokojily s několika 
výňatky, kromě toho zkusily postihnout celkový obsah úvahy nadpisem Über den Begriff  
des Stils und die Anwendung der Stylarten. – Zpráva 1871, zde s. 24–26. – V Technische 
Blätter viz Das 25jährige Stiftungsfest 1871. – Teprve o několik desítek let později, 
v nástupnickém časopise Architektonický Obzor, vydal Otakar Materna zkrácený překlad 
úvodu Francouze Césara Dalyho k jeho čtvrt století staré knize o historických motivech 
v architektuře. – Daly 1905.
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jednu stranu přispívá k vytvoření plastického profi lu ideového zásobníku 
osob nosti, jenž může být s užitkem porovnán s její výtvarnou tvorbou, na stra-
nu druhou znesnadňuje souvislé sledování stanovisek rozličného původu 
k týmž otázkám teorie a praxe. Zvolené členění se ukázalo jako výhodnější 
s ohledem na časově náročné vyhledávání pramenné literatury, spočívající 
zejména v systematické a podrobné prohlídce vybraných ročníků domácích 
a v jednom případě (ABZ) vídeňských dobových periodik. Ve většině kapitol 
se pak spojil medailonový model výkladu s problémovým. Konstatování ná-
zoru, vyřčeného autorem, přechází v rozbor jeho historických, personálních 
a dalších spojitostí. 

Úvahy architektů mají svůj protějšek v nezřídka identických proslovech 
historiků/kritiků umění, což vyplývá z dobově příznačného prolnutí dějepisné-
ho studia a živé tvorby. Ti nejvýznamnější (Miroslav Tyrš, Otakar Hostinský, 
Karel Boromejský Mádl) by si patrně při daném členění práce zasloužili sa-
mostatné monografi cké kapitoly. Jestliže chybějí, neznamená to zpochybnění 
vlivu a významu těchto osobností; jde o projev rozhodnutí, že v požadovaném 
rozsahu bude přínosnější zevrubněji pojednat o myšlenkách autorů dosa-
vadním bádáním zanedbanějších, tedy především právě píšících architektů, 
v druhém plánu též některých pozapomenutých představitelů uměnovědy 
(Jan Müller, Alois Studnička). Tyršovská studia i bádání o Mádlovi a Hostin-
ském usnadňuje vedle bohaté druhotné literatury také existence objemných 
komentovaných výborů z jejich vědeckého odkazu.7

Bylo by však omylem budovat výklad o slohovém projevu pouze na sdě-
leních, zprostředkovaných dobovými texty. Brání tomu logické sepětí přísluš-
ných úvah s praxí a v českém prostředí navíc zmíněná chudoba teoretické 
debaty, jež sama o sobě poskytuje velmi torzovitou představu o skutečném 
dění v architektuře. Proto se analýzy textů prolínají s popisy a rozbory monu-
mentů – dokončených staveb i neprovedených plánů. Obrazová příloha je 
integrální součástí práce.

Specifi cký problém pro každou studii, vydatně excerpující psané do ku-
men ty, představuje nalezení únosné míry použití citátů. Vhodně a citlivě 
vy tknutý citát prokazuje čtenáři daleko lepší službu nežli sebeumělejší, do 
nepřímé řeči převedená reprodukce autentického výroku, podobně jako se 
slovní popis výtvarného díla nevyrovná kvalitní fotografi i. Už jeden z otců 
uměleckohistorické disciplíny Carl Friedrich von Rumohr obhajoval přesnou 

7 Viz Tyrš I–II 1901–1912. – Tyrš I–VI 1932–1937. – Hostinský 1956. – Mádl 1959.

Úvod
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citaci, neboť „nezřídka archivní prameny poukazují na historické vztahy mno-
hem lépe než jakékoli vyprávění… Tak mnohá nejistota a domněnka se změní 
v historickou jistotu a fantazii bude odebráno nebezpečné pole působnosti“.8 
Avšak jako fotografi e nenahrazuje výklad, tak ani izolovaný citát neznamená 
více než ukázku, střípek, jehož výpovědní cena nemálo vzroste zasazením 
do správného okruhu souvislostí. V tomto duchu se snaží s hojnými citacemi 
nakládat též následující odstavce. 

Řada reprodukovaných pasáží pochází z německy psaných zdrojů. Větši-
nou byly pořízeny překlady do češtiny, původní znění bylo ponecháno pouze 
tam, kde záleželo na maximální věrnosti podání, nebo u vět, pozoruhodných 
z hlediska jazykové stylizace.

2 Výzkum tématu do roku 2000 

Po zralé úvaze bylo rozhodnuto upustit od záměru důkladněji rekapitu-
lovat genezi uměleckohistorického zájmu o tematiku architektury 19. století. 
V krátkosti nelze říci příliš nového a pro solidní analýzu se zde nedostává 
místa. Českému čtenáři zůstávají k dispozici přehledy a stručná resumé, uve-
řejněná jinde,9 orientaci zčásti usnadní také chronologický seznam litera-
tury na konci této práce. Připomenuty budiž nicméně tituly, jež se zabývají 
speciálně renesancí v 19. století a jejím teoretickým zázemím, a stojí tudíž 
nejblíže této práci. Pro získání celkového rozhledu se zdá nejlepší sáhnout 
po materiálově bohaté studii polského badatele Marka Zgórniaka (1987), jež 
ani ve světovém měřítku nemá, pokud známo, analogii. Standardní poučení 
o situaci v habsburské metropoli poskytují knihy Renate Wagner-Rieger, dopl-
něné o studie dalších rakouských autorů (Klaus Eggert, Norbert Wibiral aj.), 
vydávané ve Wiesbadenu v ediční řadě Wiener Ringstrasse, žel, nedokončené 
v souladu s původním záměrem. Problematiku německou shrnul Kurt Milde 
(1981). Uznání zasluhují aktivity muzea na zámku Brake u města Lemgo 
(založeno 1986, Severní Porýní – Vestfálsko), zaměřeného přímo na výzkum 

8 Cit. podle Kroupa 2000, zde s. 9.
9 Pospíšilová 1979. – Vybíral 1998. – K Moravě Zatloukal 1997 a, s. 10–11. – Názory veli-

čin západního (zvl. anglo-německého) dějepisu umění přibližuje Vybíral 1996. – Vzácné 
pokusy o domácí metodologickou polemiku: Vybíral 1995 a–b. – Ševčíková – Ševčík 
1985. – Vybíral 1993 b. – Bažant 1994.
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renesance.10 Jeho pracovníci G. Ulrich Großmann a Petra Krutisch uspořá-
dali v roce 1992 rozsáhlou výstavu Renaissance der Renaissance, doprováze-
nou katalogem a dvěma sborníky, prvním (1992) soustředěným na Německo 
a druhým (1995) s cennými příspěvky o Nizozemsku, Polsku, Maďarsku 
a Rumunsku.11 Samostatnou kapitolu představuje světové bádání o nejvý-
znamnějším teoretizujícím architektovi-renesancistovi Gottfriedu Semperovi 
(1803–1879), další potom historiografi e dějepisu umění, zabývající se stou-
penci renesance z řad historiků umění (Jacob Burckhardt). 

Česká bilance je skromnější, ne však nezajímavá. Pojmy „historismus“ 
a „neorenesance“, s nimiž následně pracoval modernistický dějepis umění 
ve 20. století, používal už Karel B. Mádl (1898). Mádl se (třebas očitý pamět-
ník) přičinil mimo jiné o vznik dlouho přežívající legendy o linii tzv. živého 
umění v díle Ignáce Ullmanna – Josefa Zítka – Antonína Wiehla, protikladné 
prý k suchému akademismu Josefa Schulze a Josefa Mockera.12 Zájemci 
by neměla uniknout dvojice zasvěcených semperovských statí od estetika 
Ota kara Hostinského (1904, 1905) spolu s poetickou vzpomínkou historika 
umění Karla Chytila na Jacoba Burckhardta (1919), třebaže, striktně vzato, 
všechny tři spadají částečně ještě do skupiny literatury pramenné; kromě toho 
se renesančními programy obou velikánů zabývají pouze okrajově a sledují 
raději obecnější aspekty jejich myšlení. Za Chytilovým ostentativně klad-
ným, nostalgickým pojímáním uměleckého dějepisu 19. století („vynikající 
odborník“ Julius Lessing, kroužek kolem Franze Kuglera – Wilhelm Lübke 
a Burckhardt) a dokonce architektury („inteligentní“ Richard Lucae, Heinrich 
von Geymüller)13 lze tušit projev vzdoru vůči vídeňské škole, jejíž odchovanci 
tuto uměleckohistorickou tradici (včetně Chytila samého) negovali. V tomto 
smyslu tvoří antipod vůči Chytilovu Burckhardtovi článek Poslední renaissance 
Maxe Dvořáka (1902), kde se se Švýcarem účtuje jako s „basilejským podiví-
nem“ a „modloslužebníkem na oltáři italské renaissance“, třebaže mu nejsou 
upírány schopnosti „velkého spisovatele a fi losofa“.14 

10 O aktivitách ústavu informoval Muchka 1995. – Tamtéž viz také obsah ročníků 1992–1995 
muzejního časopisu Architektur, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland 
(AKK).

11 Großmann – Krutisch 1992–1995.
12 Mádl 1898 b.
13 Chytil 1919, zde s. 201, 209. – Článek byl navíc zveřejněn v časopise Osvěta, dobou své 

největší slávy spojeném rovněž s 19. stoletím.
14 Dvořák 1902, zde s. 34, 36.
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Nechuť k badatelům preferujícím renesanci se u představitelů meziválečné 
(modernistické) české historiografi e umění prolnula s přehlížením renesance 
samotné na úkor gotiky a baroka (Vojtěch Birnbaum ad.), což podle Zdeňka 
Wirtha v domácích podmínkách bylo „naprosto v souhlase s uměleckým vý-
znamem a úrovní tohoto období proti oběma nejsilnějším uměleckým projevům 
v zemi“.15 Tento názor několikrát prudce pranýřoval Emil Edgar (1942), jenž 
dal svým současníkům za vzor badatele, přistupujícího k dějinným obdobím 
údajně nestranně, „velikého“ Burckhardta.16 České myšlení se k Burckhardtovi 
vrátilo znovu v šedesátých letech 20. století, nyní již s odstupem nezatíže-
ným emocemi, v textech fi lozofa Jana Patočky a historika Jaroslava Marka.17 
Nauku Gottfrieda Sempera po Hostinském připomněl Vilém Dvořák (1931), 
méně zdařile krátké příspěvky z jubilejního semperovského roku 1979,18 po 
roce 1989 pak několikrát Jindřich Vybíral. 

Teorii a estetice architektury v 19. století věnoval místo v rámci dějinné-
ho přehledu architekt Otakar Novotný (1959), ve své době výjimečný svým 
zájmem o texty ve Zprávách. Vypořádal se s nimi sice na několika řádcích, 
neupíral jim ale jisté kvality: „… nejsou zcela původní a jsou pojaty konzervativ-
ně; poněvadž však jsou psány architekty, jsou dosti poučné.“ Jejich autoři (vzpo-
mněl jmenovitě Josefa Schulze, Achilla Wolfa a Zdenka Schuberta-Solderna) 
se tím ovšem nezbavili nálepky osob, „potácejících se od historického slohu 
k jinému“.19 

Přestože se Zdeněk Wirth postavil za své profesní kolegy, preferující nad 
domácí renesanci jiná slohová období, ve výzkumu nové renesance mu nejspíš 
patří prvenství, podobně jako ve výzkumu gotického revivalu. Na Antonína 
Wiehla a českou renesanci z roku 1921 navázal později články o Ignáci Ull-
mannovi (1953) a Antonínu Barvitiovi (1931), kde tvorbu „epigonů renais-
sancismu“ celkově vyzdvihl pro její „dosti vysoký průměr, který má po formální 
stránce“, i když se mu někdy nepozdávala „převaha složky teoretické nad slož-
kou živého projevu uměleckého“.20 

15 Wirth 1942–1943, zde s. 125. – O tom, že „podcenění renesance … mohlo být dobovým 
symptomem“, uvažoval Karel Srp v recenzi birnbaumovského výboru od Ivo Hlobila. 
Viz Homolka – Srp – Sláma 1989, zde s. 368.

16 Edgar 1942 c, zde s. 84. – Dále viz Edgar 1942 a–b.
17 Patočka 1996. – Marek J. 1996.
18 Pechar – Ševčík 1979. – Benešová 1979.
19 Novotný 1958, s. 11, 15. – Novotný 1959, s. 410–428.
20 Wirth 1931, zde s. 295–296.
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Úhrnem viděno, z architektů-renesancistů 19. století se asi největší pozor-
nosti v badatelských řadách těšil Josef Zítek (Alois Kubíček, Eva Krtilová, 
Zora Dvořáková, Karel Ksandr aj.) a po něm, zčásti ovšem zásluhou svého 
mecenášství, Josef Hlávka (Alois Lodr, Karel Ksandr, populárně Pavel Ries). 
Nejeden zajímavý poznatek možná skrývají nepublikované práce, zasunuté 
v univerzitních archivech a pozůstalostních fondech (disertace Jana Hofmana 
Studie k dějinám architektury klasicistní 1800–1860 v Praze z roku 1923, texty 
o Ullmannovi, Barvitiovi a Grueberovi, obhájené na Karlově univerzitě).21 
Proměny renesančního revivalu v Praze v hutných úvodech k soupisům pa-
mátek hlavního města shrnul Rostislav Švácha (1996, 1998), asi jako první 
po dlouhé prodlevě upozorňující na domácí teoretiky slohu. Především so-
ciopolitické okolnosti architektury sledovala Michaela Marek v monumen-
tálním svazku německého nakladatelství Propyläen (1995). V devadesátých 
letech zaujaly aktivity Ústavu pro klasickou archeologii Karlovy univerzity 
(zvláště Jan Bažant, Patrik Líbal), vrcholící uspořádáním sympozia Antic-
ké tradice ve středoevropské architektuře druhé poloviny 19. století (listopad 
1999).22

Již v osmdesátých letech bylo zásluhou historiků umění Pavla Zatloukala 
a Jindřicha Vybírala české publikum informováno o zahraniční produkci (Mil-
de, Zgórniak) v obsažných recenzích na stránkách časopisu Umění.23 Oba 
badatelé přispěli zásadně k poznání domácí architektury 19. století a stali se 
autoritami k tématu. Jindřich Vybíral se renesancismem zabýval několikrát 
souhrnně i z různých dílčích hledisek: v minuciézní analýze budovy praž-
ského Rudolfi na (1991), v hesle Neorenesance v Nové encyklopedii českého 
výtvarného umění (1995), v náčrtu zrodu nacionální odnože slohu, tzv. „české 
renaissance“ (1997), ve studii o vztahu českých architektů 19. století k Itálii 
(1999) anebo v rozboru rozpravy o slohu, který je tematicky nejblíž před-
kládané práci („Moderní renesance“. Od historické reminiscence k architektuře 
budoucnosti, 1999).24 

21 K Hofmanovi srov. Šopák 1998, zde s. 308–309. – Šopák 2000, zde s. 61–63.
22 Bouzek – Líbal 1999.
23 Zatloukal 1984. – Vybíral 1989.
24 Vybíral 1999 e. – Dále Vybíral 1991. – Vybíral 1995 e. – Vybíral 1997 b. – Vybíral 1999 c.
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3 Bádání po roce 2000

Z novějších publikací se renesančním revivalem bezprostředně zabývá 
sborník Neorenaissance. Ansprüche an einen Stil (2001), s příspěvky týkajícími 
se zejména německého, francouzského, polského, rakouského, uherského 
a českého prostředí.25 Sborníkem je též titul Le XIXe siècle et l’architecture de 
la Renaissance (2010), zaměřený primárně na Francii.26 Formou (autorská 
monografi e) i metodikou výkladu výjimečná je studie Ralfa Mennekese Re-
naissance der deutschen Renaissance (2005) o německé variantě slohu, bohatá 
na materiál a kontroverzně dokazující existenci jednotného dobového cítění 
napříč uměleckými žánry („chromatismus“).27

Na popularitě neztrácí Gottfried Semper: vyšlo několik obsáhlých knih 
v němčině i angličtině,28 pro české prostředí je podstatný hlavně sborník vě-
novaný jeho vídeňské tvůrčí periodě.29 Důkladně byl zpracován život a dílo 
Leona Klenzeho.30 Z dalších příležitostných renesancistů se dočkal biografi e 
lipský architekt Albert Geutebrück (2003), v Mnichově i Vídni činný Franz 
Jakob Kreuter (2003) nebo Schinkelovi následovníci Ludwig Persius a Lud-
wig Ferdinand Hesse.31 Více je známo o možná první stavbě, která v Německu 
spojovala renesanční sloh s demokratickým politickým programem – o hesen-
ské sněmovně v Kasselu, postavené v letech 1834–1836 podle projektu Julia 
Eugena Ruhla [obr. 2].32 

Pro české prostředí důležité téma sgrafi tových fasád zůstává poměrně 
málo probádané. Poučná obrazová publikace vyšla o průčelích ve Florencii 
(2005).33 Nicméně především průzkum terénu ukazuje, že kresbu a malbu 
na průčelí architekti nejen vraceli v místech s rozšířenou tradicí takového 
zdobení (horní Porýní a Bavorsko, Barcelona, Toskánsko), ale zkoušeli to 
i jinde (Belgie, Londýn, Stockholm). Představa o výlučnosti domácí umělecké 
školy v tomto ohledu musí být korigována.

25 Krause – Laudel – Nerdinger 2001.
26 Lemerle – Pauwels – Thomine-Berrada 2010.
27 Mennekes 2005.
28 Nerdinger – Oechslin 2003. – Karge 2007.
29 Franz – Nierhaus 2007.
30 Nerdinger 2000.
31 Hartung 2003. – Hölz 2003. – Gehlen 2003. – Kitschke 2007.
32 Flemming – Vanja 2007.
33 Pecchioli 2005.
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Obr. 2  Julius Eugen Ruhl, hesenský stavovský sněm, Kassel, 1834–1836

V Maďarsku se daří vydávat reprezentativní edici monografi í o veliká-
nech domácí architektury 19. a 20. století (z renesancistů Miklós Ybl, Alajos 
Hauszmann).34 Z produkce o anglo-americké situaci, obvykle zpracovávané 
jinak, než je zvykem ve střední Evropě, budiž vyzdvižena pozoruhodná kni-
ha Wayna Cravena Gilded Mansions (2009) o americké nobilitě přelomu 
19. a 20. století a její zálibě v klasickém evropském umění, jež se promítala 
též do architektonických objednávek.35

V Česku vyšly tři syntézy dějin domácí architektury 19. století: v edici 
Dějiny českého výtvarného umění (svazek III z roku 2001, autoři Taťána Petra-
sová, Mojmír Horyna, Jindřich Vybíral a Pavel Zatloukal) a v souboru Deset 
století architektury (svazek V, 2001, Pavel Zatloukal) a dále v jednosvazkových 
dějinách architektury z roku 2009 (Taťána Petrasová).36 V roce 2002 vydal 

34 Gerle 2002.
35 Craven 2009.
36 Petrasová – Lorenzová 2001. – Zatloukal 2001. – Petrasová 2009.
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souborně své studie o architektuře 19. století Jindřich Vybíral; příležitostně 
se do této oblasti vrací, také v souvislosti s bádáním svých studentů.37 V roce 
2002 vyšla rovněž jedna z nejmonumentálnějších knih o architektuře 19. sto-
letí vůbec – Zatloukalovy Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 
na Moravě a ve Slezsku.38 Velmi obsáhlá je také monografi e Michaely Marek 
o promítání českých národně obrozeneckých idejí do architektury a její vý-
zdoby (2004).39

Pro životopisy se stala nepostradatelnou Encyklopedie architektů, stavite-
lů, zed níků a kameníků v Čechách (2004).40 Poznání staveb v dříve opomí-
jených lokalitách napomohla edice Slavné vily, pokrývající celou republiku 
(2006–2010). Architekturou 19. století se častěji než dříve zabývají odborníci 
z regionálních pracovišť Národního památkového ústavu. Pokračuje tradice 
plzeňských sympozií (od 1981), kde se badatelé o architektuře potkávají se 
specialisty na další aspekty dobové kultury. Zájemci o renesanci v domácím 
umění a myšlení 19. století by neměly uniknout studie Markéty Bojarové,  
Jiřího Kroupy, Pavla Panocha nebo Pavla Šopáka, vedle výše jmenovaných 
a dalších. Aloisu Studničkovi se podrobně věnovala Lada Hubatová-Vacková 
(2009).41 Petr Sládeček obhájil (2010) diplomovou práci o renesancizujících 
kostelích ve středních Čechách; kromě jiného zde popsal rozepři o majolikové 
reliéfy na průčelí smíchovského kostela sv. Václava od Antonína Barvitia 
a dokládal, že klienti nezřídka řešili slohový rozpor pragmatičtěji, než si teore-
tikové umění přáli: „Volba novorenesančního slohu mohla být vyvolána i prostou 
snahou redukovat náklady.“ 42 Konečně, k tématům zahrnutým v předkládané 
knize otiskl v uplynulé dekádě několik textů i její autor.43

Navzdory prohloubenému poznání, množství památek a pramenů, zájmu 
památkové péče i relativní veřejné oblibě je architektura 19. století v českých 
zemích v odborné rozpravě relativně málo frekventovaná. Studentských prací 
nebo grantových projektů vzniká málo, ve srovnání se zaměřením kupříkladu 
na baroko nebo na modernismus 20. století. Jednou z příčin této rezervova-

37 Vybíral 2002. – Vybíral – Sekyrková 2003. – Vybíral 2011.
38 Zatloukal 2002.
39 Marek 2004.
40 Vlček 2004.
41 Hubatová-Vacková 2009.
42 Sládeček 2010, s. 82.
43 Horáček 2002. – Horáček 2003 a. – Horáček 2003 b. – Horáček 2004. – Horáček 

2007. – Horáček 2009.
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nosti může být též skutečnost, že tzv. živé umění už dlouho nenutí uvažovat 
o slohových kategoriích a kánonech; tak i profesionálové ztrácejí pochopení 
pro motivy, formující produkci 19. století, a výsledky nedovedou ocenit. Vydá-
ní této knihy by – doufejme – mohlo pomoci odstup alespoň trochu zmenšit.
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III

Oživení slohu

1 Rakouská periodizace slohu není univerzální – Panovnické preference: 
Kateřina II. Veliká, Bonapartovci, Ludvík I. Bavorský – Leo von Klenze

K možné periodizaci renesančního revivalu a jeho nástupu budiž připo-
jeno několik poznámek. Už v poslední třetině 19. století se v rakouské mo-
narchii prosadil výklad dějin novějšího umění jako postupného překonávání 
etapy údajného úpadku v dekádách kolem roku 1800. První krok k tomu 
měli učinit tzv. romantikové, druhý pak v následující generaci protagonisté 
přesného slohu. Třeba Karel Mádl (1883) rozlišoval v architektuře „pokole-
ní romantiků“, reprezentované Eduardem van der Nüllem a Augustem Sic-
cardsburgem a usilující údajně o „nové formy a nový sloh“, a nástupnickou 
„generaci eklektiků“, sahající prý k tvarům minulosti při vědomí, že „veškeré 
přítomné tvoření, má-li k jakémus cíli vésti, musí na pevném základě vymožeností 
minulých státi“.44 Schéma upřesnila rakouská historička umění Renate Wag-
ner-Rieger (1970): oddělila klasicismus a biedermeier (přibližně 1770–1830), 
romantický historismus (asi 1830–1860), přísný historismus (asi 1850–1880) 
a pozdní historismus se secesí (přibližně 1880–1914). Mezníky období cha-
rakterizovaných přívlastky „romantické“ („rané, časné“), „přísné“ („vrcholné, 
zralé“) a „pozdní“ se tedy nacházejí někde kolem roků 1860 a 1880. Toho se 
přidrželi také čeští badatelé při třídění domácího materiálu.45 

Pro rakouský a český prostor je příznačná určitá nekomplikovanost vývoje: 
není příliš náročné pohledem určit, zda ta která stavba náleží předpokláda-
nému slohu ranému, vrcholnému či pozdnímu, pokud ji příliš nepozna-
mená vá utilitární zjednodušování nebo rustikalizace dekorativního aparátu, 
ne zbytného k identifi kaci. Tak lze objekt relativně datovat. Vídeňská (a praž-
ská) měřítka ale za humny selhávají. Už mnichovský palác Leuchtenberg 
Leona Klenzeho z roku 1816 [obr. 3], pokládaný za nejstarší provedenou 
renesancizující stavbu v budoucím Německu, by z čistě formálního hlediska 

44 Mádl 1883 c.
45 Srov. Poche 1972, zde s. 191. – Zatloukal 1986, s. 7.
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náležel směru zralému. Ještě markantněji se přesnost projevuje v Londýně 
u chronologicky raných budov cestovatelského (1829–1832) a reformního 
klubu (1837–1841) od Charlese Barryho [obr. 4] či sansovinovského Carlton 
Clubu od Sydneyho Smirka (1845–1856), a tak by bylo možné pokračovat 
na procházce dalšími městy. 

Pokud se bere za směrodatné dobové myšlení architektů, romantikům se 
připisovalo, že neviděli v renesanci víc než jeden z mnoha slohů minulosti, 
hodnotově rovnocenných; podle badatele Klause Döhmera (1976) platila 
v Ně mecku renesance v první čtvrtině 19. století za pouhou variantu převláda-
jícího klasicismu, což byl prý také případ paláce knížete z Leuchtenbergu.46 
Zato stoupenci přesného slohu v ní měli vidět samostatný a nejdůležitější 
sloh, zaujímající privilegované místo, dříve vyhrazené antikizujícímu klasi-
cismu.

Toto dělení si neumí poradit s tzv. palladianismem, který prochází novo-
věkou západní architekturou bez přerušení od Palladiových časů. Z kruhu 
anglických palladianistů vyšla také rétorika, kladoucí proti sobě (a) baro-
ko jako výraz absolutismu a (b) antiku s jejím pokračováním (tj. italskou 
architekturou mezi gotikou a barokem) jako umění svobodných lidí a svo-

46 Döhmer 1976, s. 12.

Obr. 3  Leo von Klenze, palác Leuchtenberg, Mnichov, 1816–1821
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bodného národa. Také z jiných zdrojů z italské architektury 16. století se 
čerpalo už v 17. nebo v 18. století (knihovna Christ Church College v Oxfordu 
od Geor ga Clarkeho, s fasádou parafrázující Michelangelův Palác konzervá-
torů, pochází z let 1716–1729 [obr. 5]). Dánský architekt Christian Frederik 
Hansen (1756–1845) studoval během své italské cesty (1782–1784) kromě 
Palladia stavby Giulia Romana, Peruzziho a Vignoly,47 rozmanité renesanční 
motivy s antickými a barokními volně kombinoval a přetvářel Robert Adam 
(1728–1792).48 V krajinářských parcích vyrůstají bramantovské temply a cha-
lupy na způsob toskánských venkovských stavení. Oblouková architektura 
quattrocenta je sympatická technikům, žádajícím po konstruktivisticku pro-
mítnutí tektonických sil do průčelí. Už v 18. století se také objevuje nacio-
nalistická argumentace: Italové vzývají klasiky svého cinquecenta a Španělé 
Juana Herreru.

47 Forssman 2001 b, zde s. 74.
48 Engel 2000, zde s. 37.

Obr. 4  Charles Barry, Reform Club, Londýn, 1837–1841
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Obr. 5  George Clarke, New Library, Christ Church College, Oxford, 1716–1729

Petrohradský dvorní architekt Giacomo Quarenghi (1744–1817), vášnivý 
stoupenec Palladia,49 při dostavbě Zimního paláce na přání carevny Kateřiny 
Veliké replikoval bramantovskou galerii z vatikánského nádvoří sv. Damasa.
Stěny nově vztyčených tzv. Raff aelových loggií (1779–1785) nechal opatřit 
kopiemi groteskových a fi gurálních fresek, v originále zhotovených Raff aelem 
a jeho žáky [obr. 6–7].50 Vrcholná aristokracie měla asi velký podíl na prosa-
zení renesančních preferencí. Klíčová úloha připadla příslušníkům rozvětvené 
rodiny Napoleona I. a jejich dvorním architektům. Hned od počátku sice 
francouzští architekti-teoretikové (Charles Percier, Pierre-François-Léonard 
Fontaine, Jean-Nicolas-Louis Durand aj.) studovali měšťanské paláce quat-
trocenta a cinquecenta a mysleli na jejich recepci v novodobém buržoazním 
stavitelství, které se zanedlouho skutečně stalo hlavní doménou renesančního 
slohu.51 Avšak úvodem se de facto zopakovala situace z počátku 16. století, 
kdy se o rané a nejdůležitější úspěchy vrcholné renesance postaral papežský 
trůn Julia II. Jestliže Napoleonovo tažení do Egypta (1798–1799) vyvolalo 
celoevropskou vlnu egyptizující módy, pak i jeho italské výboje musely vzbu-

49 Srov. Rupeks-Wolter 2000, zde s. 221.
50 Shapiro 1983, s. 24–26.
51 Srov. Milde 1981, s. 62–68.
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dit nemenší kulturní ohlas, zvláště když byly provázeny masovým převozem 
špičkových výtvorů renesančního umění do Paříže (1796–1798, 1811).52

Obr. 6  Raff ael Santi, výzdoba loggie, Cortile di San Damaso, Vatikán, 1518–1519 

52 Srov. Cinottiová – Brejon de Lavergnée 1989, s. 11–12.
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Obr. 7  Giacomo Quarenghi, Raff aelovy loggie, Ermitáž, Petrohrad, 1779–1785
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Obzvlášť náruživě přijímal tyto slohové podněty Eugène de Beauharnais, 
císařův nevlastní syn a účastník egyptského tažení.53 Před vchodem do jeho 
pařížského sídla, původně paláce z počátku 18. století, zbudoval po roce 1803 
architekt Jean-Augustin Renard egyptizující portikus.54 Poté, co se Napoleon 
nechal korunovat na italského krále a svého věrného příbuzného jmenoval 
italským místokrálem (1805), rozhodl se Beauharnais zřídit v Benátkách no-
vou panovnickou rezidenci. Nevybral si k tomu osvědčený Dóžecí palác, 
nýbrž opodál stojící Procuratie Nuove z konce 16. století a přikázal je rozšířit 
o novostavbu na západní straně náměstí Sv. Marka. Tzv. Ala Napoleonica 
vyrůstala od roku 1810 podle návrhu Giuseppeho Marii Soliho [obr. 8].55 
Zatímco její zadní strana obdržela poměrně strohé klasicistní členění, průčelí 
obrácené do náměstí převzalo vrcholně renesanční arkádovou soustavu, uži-
tou Vincenzem Scamozzim na Nových prokuráciích a předtím Sansovinem 
na sousední knihovně sv. Marka. 

Obr. 8  Giuseppe Maria Soli, Ala Napoleonica, Benátky, 1810–1815

A do třetice, ani po Napoleonově pádu a vlastním sesazení (1814) nepře-
stal být dobrodružný francouzský politik důležitý pro dějiny umění. Jelikož 
se zásluhou Bonapartovy sňatkové politiky stal manželem dcery bavorského 

53 Srov. Manfred 1975, s. 205, 361, 379.
54 Karn 2000 a, zde s. 95–96.
55 Karn 2000 b, zde s. 110.
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krále Maximiliana I. Josepha (a sestry jeho nástupce Ludvíka I.), směl se 
po porážce usadit v Mnichově a užívat zde propůjčený titul knížete z Leuch-
tenbergu. A právě pro něj Leo von Klenze navrhl výše zmíněný palác, jehož 
italská forma měla bezpochyby připomínat stavebníkovu slavnou minulost. 

Klenze, jinak pochopitelně absolvent italské cesty, se k renesanci dostal 
zřejmě zásluhou spolupráce s francouzskými architekty, činnými pro další 
příslušníky bonapartovského klanu. Roku 1803 navštívil Paříž, roku 1808 
byl jmenován jedním ze dvou dvorních architektů při kasselské rezidenci 
vý středního Napoleonova bratra Jeronýma Vestfálského (1807–1813). Kro-
mě něj sem přišel Auguste Henri Grandjean de Montigny, Percierův žák 
a spolu autor populárního alba Architecture toscane (1806–1815). Po zániku 
okupantského Vestfálského království si Klenzeho vyhlédl bavorský korunní 
princ Ludvík. Od ledna 1816 z něj učinil vlastní prodlouženou ruku při na-
plňování velkolepé vize Mnichova jako nejvýznamnějšího německého kul-
turního centra – takřečených Athén nad Isarou. K architektově nelibosti se 
panovník neustále snažil jeho návrhy ovlivňovat, mimo jiné také tím, že jej 
nutil užívat renesanční sloh, jako v případě stavby nového křídla královského 
zámku, tzv. Königsbau (1826–1835) [obr. 9], původně navržené pouze v řecké 
a římské slohové variantě.56 

Obr. 9  Leo von Klenze, Königsbau, Mnichov, 1826–1835

Klenze se pro svůj údajný slohový oportunismus stal oblíbeným terčem 
kritiky od hlasatelů přesného slohu. Z nich musí být na prvním místě jme-

56 Zgórniak 1987, s. 47–48. – O Klenzeho stycích s Francouzi viz Milde 1981, s. 69. – 
Buttlar 1996, zde s. 122. – Forssman 2001 a, zde s. 54.
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nován Gottfried Semper,57 jenž zacházel suverénně s tvaroslovím italského 
cin quecenta už od třicátých let (drážďanská opera, 1838–1841 [obr. 10]). 
Se Semperovým odsudkem Königsbau souhlasili také v Čechách – k tomu 
Miroslav Tyrš („vizmež jen na př. padělaný ten Palazzo Pitti v Mnichově“)58 
anebo Karel Mádl, pro kterého se Klenzeho stavba stala esencí všech domně-
lých tvůrčích neduhů architektury 19. století: „Na štěstí dostavil se vždy život 
s příkazy mnohem kategoričtějšími, nežli podle kterých Klenze stavěl fl orentské 
paláce pro bavorského Ludvíka.“  59 Tyto kritiky nebyly poctivé; ve skutečnosti 
měly především podpořit mýtus o pokroku v umění a obraz renesance jako 
demokratického slohu, nespojeného s feudálním vkusem. 

Obr. 10  Gottfried Semper, opera, Drážďany, 1838–1841

57 Neadresnou, ale zjevnou kritiku Klenzeho viz Semper 1834, zde s. 216–217. – Srov. 
Kruft 1993, s. 342.

58 Tyrš 1878–1879, zde s. 130, pozn. *).
59 Mádl 1899, zde s. 64.
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2 Renesanční návraty v Čechách – 19. století a 16. století: společný „duch“ – 
Počátky: renesance se vyčleňuje z klasiky jako samostatné téma – Josef 
Kranner – Johann Gottfried Gutensohn – Hermann Bergmann – Ignác 
Ullmann – Ferdinand Josef Lehner a časopis Method: renesance v sakrál-
ním umění

Praha v posledních čtyřech dekádách 19. století patřila k předním ohnis-
kům nové renesanční architektury v Evropě.60 O tom, jak pozitivně v oné 
době publikum vnímalo italské renesanční tvary, svědčí výroky čtyř předních 
protagonistů domácí umělecké historie a kritiky, vybrané za mnoho jiných. 
Historik umění Karel Chytil v ofi ciálním přehledu pro svazek Čechy z vý-
pravné řady Rakousko-uherská monarchie slovem a obrazem (1896) vyzdvihl 
Josefa Zítka a Josefa Schulze jako hlavní tvůrce novodobé profánní archi-
tektury a zdůraznil, že „všem těmto stavbám, v nichž umělecký rozmach Prahy 
v nejnovější době dosáhl nejvyššího vývinu, propůjčila své formy nejušlechtilejší 
renaissance“.61 Architekt Jan Koula o pár let později vzpomenul sedmdesátá 
léta následovně: „Vídeňská renaissance slavila k nám nedlouho před tím vítězný 
svůj vjezd, a ač se ji dalo vyčítati mnoho přehmatův uměleckých, přece jen odpoví-
dala moderným, velkoměstským potřebám v té míře, že mimoděk každého téměř 
pojala ve svůj vlek.“ 62 Estetik Otakar Hostinský pokládal renesancismus za vů-
bec nejúspěšnější slohové hnutí 19. věku: „Žijeme dosud v kouzelném kruhu 
renesance… Když dohospodařil směr barokní, rokokový, kol. r. 1800 pociťována 
byla potřeba něčeho nového; sahalo se tu k antice, tu k umění románskému, 
gotickému aj., ale nic ze všeho toho nebylo života schopno, i přes to, že mnohé 
o sobě bylo krásné a vkusné. Jediný sloh v architektuře a uměleckém průmyslu 
se ujavší, na jehož základě událo se celé obrození v uměleckém průmyslu od let 
padesátých, je renesance.“ 63 Pro kritika a historika umění Františka Xavera 
Harlase (1901) „renesance renesance … stává se vlastním slohem 19. století“.64

Zálibu umělců, učenců a veřejnosti v renesančním tvarosloví doprováze-
lo vědomí o kulturní a historicko-politické sounáležitosti tzv. renesančního 
a moder ního období. V Itálii 15. a 16. století byly podle tohoto názoru polo-

60 Srov. Großmann 1992, zde s. 205–206.
61 Chytil 1896, zde s. 318.
62 Koula 1898, zde s. 4.
63 Hostinský 1898, zde s. 169.
64 Harlas 1901 b, zde s. 20.
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ženy základy k většině projevů pozdějšího lidského bytí, dějepisně určeného 
jako novověk. V roce první dostavby pražského Národního divadla (1881) 
shrnul tento pocit jedinou větou Otakar Hostinský: „Duch tak zvaný moderní je 
podstatou svou arci jen novou fází ducha renaissančního.“ 65 Karel Mádl upřesnil: 
„… nemohlo býti otázky dlouho nezodpověděné, který sloh našim požadavkům 
nejblíže stojí. Život moderní uvnitř domu měšťanského i na veřejnosti sestrojen 
jest na základě onoho epochálního obrození, jež slovem renaissance obecně vy-
stihujeme, a doznaly-li poměry zde onde značnější změny a většího pokroku, 
vycházel vždy tento vzrůst z prvků, jež hlavně 16. věk byl položil.“ 66 

Přitažlivost renesance spočívala také v navázání na hodnoty antiky, které 
měly být její zásluhou zbaveny cejchu pohanství a rehabilitovány pro existenci 
v křesťanském světě. Někdy bývá obtížné stanovit, zvláště u ne-umělců, kolik 
samostatnosti dotyčný obdivovatel renesanci přisuzoval a s jakou intenzitou 
se do jeho hodnocení promítala představa o hellénském ideálu. Filozof Josef 
Durdík (1875) viděl v renesanční periodě „přirozené pojítko mezi námi a sta-
rými Helleny“, „přechodní dobu“, jež „v celku svém … vždy kladena bude po bok 
době athénské“.67 Spolu se svým vzorem, estetikem Robertem Zimmerman-
nem, považoval klasiku obecně za výraz nadindividuálně platné dokonalosti, 
nepodléhající výchylkám subjektivního soudu,68 a razil tezi o jediné klasické 
kultuře: „A ješto všechna vzdělanosť, když se vyšine k ideálním útvarům, je přece 
ve své podstatě jen jediná, … jsou nám Hellenové zajisté mnohem příbuznější … 
proti jmenům národů barbarských, kteří stojí co do vzdělanosti od nás dál, třeba 
časem neb místem blíž. Tak tvoří starověk hellenský a moderní věk jediný proud, 
vyšší vzdělanosť jako sjednocující páska klade se kolem dob i národů.“ 69 

Výše citované názory reprezentují myšlení stoupenců (byť někdy jen do-
časných) přesné, italsky orientované architektonické renesance. Mohou proto 
vytvořit vhodný úvod pro speciálnější analýzy v dalších kapitolách této práce. 
Než na ně přijde řada, zastavíme se u toho, jak renesancismus v českých ze-
mích v 19. století začínal. 

První stopy navazování na tvarosloví renesance se v Čechách objevují již 
před rokem 1830. Ve srovnání s mnichovským centrem tedy není zpoždění 

65 Hostinský 1881, zde s. 504–505.
66 Mádl 1884, zde s. 11.
67 Durdík 1875, zde s. 127.
68 Viz Hostinský 1881, zde s. 490–491.
69 Durdík 1875, zde s. 127.
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příliš veliké, na druhou stranu, o realizacích srovnatelných rozměrů, slohové 
jistoty a umělecké hodnoty se mohlo domácím jen zdát. Značné zjednodušení 
formálního aparátu u většiny místní klasicistní produkce znesnadňuje rozli-
šování slohových nuancí, takže je třeba postupovat opatrně. Přesto lze snad 
říci, že například kostel sv. Petra a Pavla v Dolních Chvatlinách na Kolínsku 
(1817–1828) [obr. 11] mezi ostatními dobovými příklady vyniká italským 
zabarvením, jež sice mohlo vzniknout odvozením z architektury palladiovské, 
ale stejně tak dobře i ze starších renesančních předloh (kostel San Biagio 
u Montepulciana od Antonia da Sangallo staršího, 1518–1545 [obr. 12]). 

Výrazněji se začínají renesancizující stavby vyčleňovat z širokého proudu 
klasicismu ve třicátých letech. Jednou z nich je karlínský dům U dělokříže 
od Johanna Ziky z roku 1837, odkazující k římskému paláci Farnese miche-
langelovským motivem balkonu ve střední ose, rámovaného a zdůrazněného 
přízední edikulou s reliéfními heraldickými znameními. Ze stejného roku 
1837 pochází dům čp. 1284 v Opletalově ulici na Novém Městě pražském,70 
navržený Josefem Krannerem (1801–1871). Dnes zaniklé průčelí už postrá-
dalo jakýkoli pravoúhlý otvor, vstup i všechna okna byla zaklenuta obloukem. 
Bramantovská okenní ostění v prvním patře ukazovala na znalost fasád řím-
ské Cancellerie či příbuzných objektů, která byla u Krannera jistě nezpro-
středkovaná, neboť architekt věčné město v roce 1822 navštívil. Tento prvek, 
známý rovněž z později proklínané Sprengerovy budovy hlavní mincovny 
ve Vídni (1835–1838), se v Praze hojněji rozšířil v následujícím desetiletí 
(dnešní Masarykovo nádraží aj.).

Do roku 1837 datoval životopisec Rudolf Müller Krannerovo přátelské 
psaní mnichovskému architektu Danielu Ohlmüllerovi, tehdy zrovna zaměst-
nanému budováním gotického kostela Panny Marie Pomocné v mnichov-
ském předměstí Au (1831–1839). Jak známo, Ohlmüllerovi při tom pomáhal 
Bernhard Grueber, který se měl zanedlouho stát hlavní postavou pražské 
architektonické komunity a o tři desítky let později prvním soustavnějším 
propagátorem přesné renesance tamtéž. Kranner se v dopise zmínil o tom, že 
v Praze jistí nespokojenci s „kasárnickým slohem“ stavebního ředitelství touží 
po změně, a jelikož jim gotika připadá nákladná a také „jim příliš zapáchá 
středověkem“, „horují nejnověji silně pro italskou renaissanci, přihlížejíce ale 
pouze ke skvostnému vzoru … letohrádku Ferdinanda I.“.71

70 Hilmera 1998.
71 Tzn. k Belvederu. Cit. podle Müller 1881–1882, zde s. 171.
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Obr. 11  Kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Chvatliny, 1817–1828

Obr. 12  Antonio da Sangallo st., kostel Madonna di San Biagio 
u Montepulciana, 1518–1545
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Nakolik byli odbojníci, mezi něž patřil také Kranner, úspěšní, dosvědčují 
úvahy Františka Palackého (1840), věnované slohu zamýšlené novostavby 
českého muzea: „Kdyby byl vybrán nyní tolik oblíbený fl orentinský, tak by tento 
nový cizí element nepříjemně narušil harmonický charakter fysiognomie města.“ 72 

Svěží vítr přivál v první polovině čtyřicátých let také do pedagogických 
kabinetů polytechnického ústavu a akademie výtvarných umění. K zařízení 
a vedení architektonické výuky na pražské akademii byl povolán Johann Gott-
fried Gutensohn (1792–1851), toho času dvorní stavitel krále Ludvíka I.73 
Okolnosti Gutensohnova působení ve městě nad Vltavou (1842–1843) jsou 
málo známé. Architekt, velebený jako „nejnadanější v Bavorsku“, žil v letech 
1819–1827 v Itálii, kde se intenzivně zajímal o starokřesťanské a renesanční 
památky a podílel se na vydání obrazových publikací k tématu. V italské 
vrchol né renesanci projektoval lázeňský dům v Bad Brückenau (1827–1831), 
dvojice jeho známých větších realizací v Čechách však obdržela odlišný slo-
hový háv. Radnice v Děčíně (1842)74 gotický, centrální kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Mariánských Lázních (1843–1850) pak představuje vynikající, 
slohově kompaktní ukázku arkádového slohu mnichovské provenience. Není 
vyloučeno, že se seznam autorovy tvorby na českém území podaří rozšířit. 
Zpráva Společnosti vlasteneckých přátel umění z března 1844 totiž pozname-
nává, že bývalý profesor po sobě v Praze zanechal „mnohé podařené návrhy, 
z nichž některé byly skutečně provedeny a jiné budou v nejbližší době uskutečně-
ny“.75 Podle téhož zdroje nebyl zájem žactva o Gutensohnovu výuku veliký. 
Lze se tudíž jen dohadovat, jaký skutečný vliv mělo jeho krátkodobé účinko-
vání na další vývoj architektury v Čechách. Příchod osobnosti jeho rozhledu 
a schopností do maloměstského prostředí Prahy však nepochybně musel jistý 
rozruch vzbudit. Mohl by například s Gutensohnem souviset návrh průčelí 
budovy stavebního ředitelství na Malé Straně čp. 377/III?76 

72 Cit. podle Marek 1998, zde s. 294, pozn. 20.
73 Matějček 1926, zde s. 25. – Klein 1995, zde s. 237, s. 411, pozn. 12.
74 Poche I 1977, s. 249. 
75 Cit. podle Matějček 1926, zde s. 25. – V archivu pražské akademie se nenacházejí 

žád né dokumenty týkající se Gutensohna. V Archivu Pražského hradu se nalézají jeho 
plány na schodiště v letohrádku Belveder (1843, nerealizováno). – Svoboda 1978, zde 
s. 207–210. – Pro zámek Orlík navrhoval Gutensohn gotický interiér kaple (1843) 
a rene sancizující strop pro velký sál (1843, nerealizován, SOA Třeboň). – Bezecný 
1999, zde s. 133–134.

76 Čp. 377/III. Platovská (Vančura) 1999, zde s. 478. – Líbal – Poche 1980, zde s. 100–111.
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Na stavbě mariánskolázeňského kostela se sešly výrazné talenty domácí 
architektonické scény první poloviny čtyřicátých let. Mramorové kamenické 
součásti (sloupy pod tribunovým ochozem aj.) dodala dílna Josefa Krannera, 
hlavní oltář a kazatelnu navrhoval Hermann Bergmann [obr. 13]. Posledně 
jmenovaný, pražský Němec (1817–1886), sympatizující ovšem s českoslo-
vanským národním hnutím, zastával po roce 1842 místo asistenta a posléze 
docenta na polytechnice, patrně až do svého přestěhování do Vídně v roce 
1850.77 Zajímavé jsou údaje o Bergmannově školení: poté, co dokončil tech-
niku v rodném městě, absolvoval jako jeden z prvních Čechů výuku architek-
tury na akademii ve Vídni (1838–1841) u Pietra Nobileho a zejména Carla 
Roesnera. Podle Oskara Pollaka měl před příchodem na vídeňské učiliště stu-
dovat v Mnichově u Ohlmüllera, Gärtnera a Klenzeho a vědomosti o gotice

Obr. 13  Johann Gottfried Gutensohn – Hermann Bergmann – Josef Kranner, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, interiér, Mariánské Lázně, 1843–1850

77 K Bergmannovi srov. Pollak 1907–1950. – Krause 1994. – Kronbichler-Skacha 1996.
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načerpat v Praze pod vedením Krannerovým.78 O Bergmannových pedago-
gických aktivitách se ví asi tolik, co o Gutensohnových, dá se ale oprávněně 
předpokládat, že též jeho činnost přispěla k ukončení nadvlády střízlivého 
klasicismu a akceptování pluralistního slohového názoru, tedy i renesance. 

Za první realizaci v přesné renesanci v Čechách (nebo přinejmenším 
v Praze) bývá tradičně pokládána budova České spořitelny od Ignáce Vojtě-
cha Ullmanna (1858–1861) [obr. 14]. Na tomto názoru patrně nebude třeba 
nic měnit. Ullmannova stavba, na rozdíl od předchozích domácích renesanci-
zujících pokusů, bezesporu splňuje požadavek na přesnost, totiž, slovy Karla 
Mádla, „aby umělci … sloh, v němž pracují, znali v původní formě, ryzé a čisté, 
aby jeho tvary co do vnitřní i zevní jakosti cele a bezpečně ovládali“.79 Nebo jak 
psal technicky vzdělaný básník Adolf Heyduk: „Ze všeho snažení nejrůznějších 
sil uměleckých vysvítá jasné přesvědčení, že nejkrásnějších úspěchů docíleno tam,

Obr. 14  Ignác Vojtěch Ullmann, Česká spořitelna, Praha, 1858–1861

78 Pollak 1907–1950.
79 Mádl 1885–1886 a, zde s. 51.
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kde přilnutí k dobám historicky nejdůležitějším bylo nejtužší. Toť opravdu je-
diná cesta k tomu, dostoupiti jisté dávné výše a rozhlížeti se odtud na všecky 
potřeby přítomnosti.“ 80 Přesný směr dominoval domácímu stavění nejméně 
do první poloviny devadesátých let 19. století a důstojně byl zastoupen ještě 
ve tvorbě prvního desetiletí věku následujícího, například v návrzích Anto-
nína Wiehla (česká univerzita na Letné, 1905, hrobka Františka Ladislava 
Riegera na Vyše hradě, 1910).81

V dalším textu nebude příliš probírán renesancismus v církevním umění. 
Jakkoli je povědomí o převaze středověkých reminiscencí v této sféře správné, 
nejde přehlédnout, že zvláště kostelní malba, fi gurální i ornamentální, čerpala 
z dědictví quattrocenta a cinquecenta spíše než z památek zaalpského gotické-
ho malířství.82 Ideálem zůstával Giotto, Fra Angelico, Raff ael, ba i Murillo či 
Škréta. Renesance pronikla úspěšně též do liturgického uměleckého řemesla. 
Poopravit je třeba obraz o nepřátelství uměnímilovného preláta Ferdinanda 
Josefa Lehnera vůči tomuto slohu, vytvořený Emilem Edgarem.83 V ohnivém 
úvodníku k prvnímu číslu svého časopisu Method (1875) Lehner sice naříkal 
nad „nešťastně vyvolanou dobou renaissance, tj. nově oživeného slohu pohan-
ského“,84 avšak o čtyři roky později bezvýhradně odsouhlasil sloh návrhu 
smí chovského kostela sv. Václava (1881–1885): „Gotika vyžaduje mnoho času 
a mnoho peněz. […] Poměry smíchovské vyloučily tedy z programu sloh gotický 
i nákladný sloh románský. A dobře se stalo. […] chrám … ušlechtilým slohem re-
naissančním zbudovaný v Praze až dosud se nevyskytuje. […] Smíchovský kostel 
bude … bohdá! vzorem i památníkem svědčícím, že jako všemi jazyky, rovněž 
i všemi slohy stavitelskými možno důstojně oslavovati Boha.“ 85 V letech 1882 
a 1883 pak Lehner v Methodu uveřejnil seriál o renesančním tvarosloví, kde 
kritizoval pouze baroko, zato na vrcholné renesanci chválil „moudrou umír-
něnost při největší volnosti“, neporovnatelně „vznešené útvary“ a řadu dalších 
vlastností, i když v některých náhledech se s přesvědčenými renesancisty roz-
cházel.86 Lví podíl na Lehnerově obratu měl Antonín Barvitius, člen umělecké 

80 Heyduk 1871, zde s. 375
81 Wiehl 1905. – Volavková – Volavka 1938.
82 Srov. Petrasová 1994, zde s. 209.
83 Edgar 1942 c, zde s. 83.
84 Lehner 1875, zde s. 2.
85 Lehner 1879 a.
86 Lehner 1882 a, zde s. 88.
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sekce Křesťanské akademie a projektant zmíněného kostela na Smíchově. 
Katolického kněze k architektovi poutalo osobní přátelství a upřímný obdiv 
k jeho vytříbenému umění. Sám se neostýchal přiznat (1878), že se přestal 
dívat na renesanci skrze prsty hlavně zásluhou Barvitiovou: „Vypravovatel 
[tj. Lehner] … nedovedl se nadchnouti pro sloh renaissanční, pokud Barvitiusa 
a Italii neseznal.“ 87 Další kostel, slohem a výpravou srovnatelný se smíchov-
ským, nicméně v 19. století v Čechách nevznikl; inspirovat jej mohla bazilika 
sv. Jana Evangelisty od Hermanna Bergmanna ve vídeňské čtvrti Favoriten 
(1872–1876), rovněž s plochostropou hlavní lodí a raně renesančním kostý-
mem.88

Co se týče zpráv o historických artefaktech, na stránkách Methoda převa-
žovala sdělení o církevním umění středověkém, navzdory Lehnerovu názo-
rovému posunu. V tom se Method jevil jako protipól Zpráv spolku architektů 
a inženýrů, které uveřejňovaly referáty zejména o renesančních a později 
barokních památkách, v souladu s převažující slohovou orientací aktivních 
architektů. Ostatně ve funkci jednoho ze dvou redaktorů Zpráv se mezi léty 
1872 a 1901 vystřídali tři významní renesancisté: Josef Schulz (1872–1878), 
Zdenko Schubert-Soldern (1879–1882) a Jan Koula (1883–1901). 

87 Lehner 1878, zde s. 106.
88 Dobové teoretické obhajoby renesance v sakrální architektuře (katolické i protestantské) 

přibližuje Zgórniak 1987, s. 83–89. – K Bergmannovu kostelu viz Pollak 1907–1950. – 
Wagner-Rieger 1870, s. 170, pozn. 1. – Kronbichler-Skacha 1996.
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IV

Bernhard Grueber: 
„Proč si přesné renaissance naši umělci stavitelští méně všímají?“

1 Reformátor architektury a průkopník dějepisu umění v Čechách – Česká 
kritika a refl exe Grueberovy činnosti

Bernhard Grueber (1806–1882), rodák z Donauwörthu, se přestěhoval 
do Prahy z Řezna v polovině čtyřicátých let 19. století. Na vyzvání zdejší 
Společ nosti vlasteneckých přátel umění se ujal výuky architektury, perspek-
tivy a posléze též dějin umění na výtvarné akademii a s přestávkami tu před-
nášel až do roku 1870. O tři léta později opustil Čechy a zbytek života strávil 
v rodném Bavorsku.89 

Současníky Grueber poutal neobyčejnou vitalitou, pílí a rozpětím svých 
aktivit. „Zvláštní život,“ zamýšlel se v roce 1882 nad právě zesnulým Gruebe-
rem kritik Karel Mádl, „architektem byl z povolání; cenné práce vykonal v oboru 
vědy a smrtelná nemoc zastihla jej básnícího.“ 90 Julius Reinwarth nalezl pro 
Gruebera označení „Vollmensch“.91 Kolegové z německy mluvícího okruhu 
připomínali vedle jeho výkonů badatelských, architektonických a restaurátor-
ských tvorbu malířskou, grafi ckou, pokusy sochařské i literární. Obdivovali 
pevný charakter a vůli, s jakou překonával sluchové onemocnění, které jej 
postihlo v Řezně někdy kolem třicátého roku života a které nakonec přerostlo 
v naprostou hluchotu. „Úplné člověčenství“ Grueberovo koneckonců dosvědčo-
valo též deset dospělých potomků, vzešlých z manželství uzavřeného krátce 
před přesunem do Prahy (1842).

V období od poloviny čtyřicátých let do druhé poloviny následujícího de-
setiletí zaujímal Grueber významné, ne-li vůbec nejčelnější místo mezi archi-

89 Ke Grueberovi srov. zejména Vybíral 2000. – Stručněji Vybíral 1995 d. – O Grueberově 
životě nejvíce poučují starší medailony: Wurzbach V 1859, s. 389–390. – Rieger III 
1863, s. 507. – Mádl 1882. – Lind 1882. – Bernhard Grueber 1882–1883. – Reinwarth 
1905–1906. – O působení na pražské akademii Matějček 1926, s. 26–27. – O umělec-
kohistorických aktivitách Benda 1986, zde s. 112–119.

90 Mádl 1882, zde s. 544.
91 Reinwarth 1905–1906, zde s. 404.
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tekty působícími na území českého království. Stejně prestižní postavení mu 
náleželo ještě o něco déle jako historikovi domácího umění. Za tento úspěch 
vděčil nejen své pracovitosti, nespornému uměleckému nadání a schopnosti 
psát čtivě a srozumitelně, ale také – jak už to bývá – společenské obratnos-
ti, která mu otevřela cestu k zakázkám od nejurozenějších aristokratických 
stavebníků (Salmové a Thunové v Praze, Aehrenthalové na Hrubé Skále 
a v Praze, Rohanové na Sychrově, Schwarzenbergové na Orlíku) a od církev-
ních kruhů (Turnov, Vyšší Brod). Dopomohla mu také k fi nanční podpoře 
od českého zemského sněmu na dokončení stěžejního vědeckého díla Die 
Kunst des Mittelalters in Böhmen (Vídeň 1871–1879) a k přízni vlivných osob 
na vídeňském ministerstvu kultu a vyučování, jež nechalo čtyřsvazkovou kni-
hu vydat ve skvostné úpravě na státní náklady.92

Především je ale důležité, že Grueberovo angažmá na pražské akademii 
zapadalo do procesu celkové modernizace výuky pod vedením nového ředi-
tele Christiana Rubena, architektova krajana a přítele z mládí. Čekalo se, že 
osobnosti, spojené školením a dosavadní působností s mnichovským umělec-
kým střediskem, pomohou vyvést českou výtvarnou scénu z provincionalismu 
k novému plnokrevnému rozkvětu. V tomto ohledu byla změna opravdu brzy 
zřetelná jak v malířství (Rubenovi žáci a krajinářská škola Maxe Haushofera), 
tak v architektuře. Právě jméno Bernharda Gruebera bylo, dokonce i v očích 
poučené veřejnosti, nejvíce spojováno s obratem od převládajícího jednodu-
chého a nudného klasicismu k slohově pestřejší architektuře. Podle učitele 
a autora prvního přehledu dějin českého umění (v Riegerově Slovníku) Karla 
Vladislava Zapa teprve „od přetvoření a rozšíření pražské malířské akademie 
za Rubena, kdež mnichovský stavitel Bernard Grueber do Prahy za profesora 
architektury povolán, začal se jeviti v zemi směr školy mnichovské“.93

Zap, poučený průkopníkem českého dějepisu umění Janem Erazimem 
Vocelem, byl asi první, kdo se odvážil Gruebera kritizovat, a to jak jeho 
výsledky badatelské, tak i restaurátorské postupy a s nimi spjaté architek-
tonické návrhy.94 V roce 1857 sice Zap ještě z opatrnosti uvedl svou jinak 
převážně nelichotivou recenzi Grueberovy Charakteristiky stavebních památek 
Čech formulí o „muži, kterému veřejný hlas velkou zběhlost přisuzuje a v těch 
věcech za autoritu jej považuje“, o pět let později si však už nebral servítky 

92 Grueber 1879, nestr. předmluva.
93 Zap 1862, zde s. 448.
94 Zap 1856–1857. – Zap 1859, zde s. 354.
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a Gruebe rovy stavby (vyjma „pěkné“ kaple ve Sv. Janu pod Skalou) odmítl 
pro nedostatek slohové „přísnosti a původnosti“ a jeho „směr školy mnichovské“, 
nedávno jinými vítaný, radostně pohřbil coby „šťastně přemožený vlastními 
domácími silami“.95 Od tohoto okamžiku byl architekt, provokující přinejmen-
ším už svou malou znalostí českého jazyka,96 na černé listině vlasteneckých 
historiků, kritiků a uměnízpytců – ostré výtky se na jeho hlavu snesly zvláš-
tě od Antonína Bauma, Josefa Kalouska a Karla Mádla. Patrně především 
Mádlovou vinou se také v pozdějším českém dějepise architektury ustálilo 
povědomí o Grueberovi jako programovém gotikovi.97 Bez jisté předpojatosti 
se české názory na Gruebera neobešly vlastně až do vystoupení Jindřicha 
Vybírala.98 Zajímavou výjimku přitom představují sochař Josef Mauder, hod-
notící pozitivně Grueberovo působení na akademii i „odbornou publicistickou 
činnost … skytající podnes v mnohém ohledu cenný materiál“, a Zdeněk Wirth 
s poznámkou o „intensivní práci a uznáníhodných výsledcích“ pražských histo-
riků umění německé národnosti, jmenovitě Gruebera a Josefa Neuwirtha.99 
Budiž podotknuto, že první z této dvojice, jakkoli neústupný v přesvědčení 
o německé kulturní převaze, poctivě studoval také umění slovanského oby-
vatelstva (velmi novátorsky například venkovský dům) a nikdy se nesnižoval 
k laciným posměškům a vulgaritě, na rozdíl od svých odpůrců. 

Jiný problém ovšem představuje Grueberova nespolehlivost v základní 
věci, totiž v přesném záznamu a reprodukování posbíraných faktů. Zatímco 
Wilhelm Lübke ocenil jeho „dobrou školu výzkumné umělecké metody“,100 Josef 
Kalousek nemilosrdně obnažoval provinilcovy slabiny: „… jakou víru zasluhují 
jeho [Grueberovy] výroky? […] Mysl p. Gruebra zdá se býti … po orientálsku 
ustro jena. Historická dáta a vlastní domysly pletou se mu beze všeho rozdílu; … 
co vykreslil, vypadá z pravidla ve skutečnosti jinak nežli na jeho obraze; co změ-
řil, mívá jiné rozměry, nežli on udává; […] Když o čáře, kterou si může každý 
sáhovkou přeměřit, nedovede říci, jak jest dlouhá a jaký tvar má, kterak mu 
máme věřiti, srovnává-li outlé odstíny uměleckých manýr v ornamentice, k jichž 

95 Zap 1862, zde s. 449.
96 Lind 1882, zde s. CXLVIII.
97 Baum 1871–1873 a. – Baum 1871–1873 b. – Kalousek 1877. – Mádl 1882. – Mádl 1898 a, 

zde s. 64.
98 Srov. Vybíral 2000, zde s. 180–183, 185–187.
99 Mauder 1908, zde s. 240. – Wirth 1935, zde s. 324.
100 Cit. podle Reinwarth 1905–1906, zde s. 406.

Bernhard Grueber
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posouzení jest třeba zkušeného estetického oka a ne sáhovky?“ 101 Těžko taková 
obvinění vyvracet! Grueber sám tvrdil, že před vydáním svých Dějin prošel 
Čechy křížem krážem a navštívil mnohé památky „deset– až dvanáctkrát“, než 
byl s jejich výkladem spokojen.102 Celá záležitost patrně poukazuje na určitý 
rys v mentalitě autora, který asi i při nejhlubším ponoření do vědecké práce 
nikdy nepřestával být v první řadě umělcem, hluboce prožívajícím všechny 
krásy světa a usilujícím o jejich důvěrné, procítěné obsáhnutí. Taková mysl 
nachází pravé poznání jinde než v přesně změřených půdorysech a pečlivě 
vypsaných kronikářských záznamech. „Vollmensch“ Bernhard Grueber, kdy-
si bezprostředně sycený duchovní atmosférou porýnského romantismu, prý 
ještě jako stařec projevoval neobyčejně vřelou vnímavost „für alles Schöne“ 
v umění i v přírodě.103 – S výše vykreslenou představou goetheovského ama-
téra – v nejlepším slova smyslu – ale zvláštně kontrastuje tón článků, jimiž 
se profesor na sklonku svého pražského pobytu vyjádřil ke slohové otázce 
soudobé architektonické tvorby a jež z něj překvapivě učinily prvního sou-
stavnějšího propagátora přesné renesance v Čechách.

2 Sloh pro současnou architekturu – Vzkříšení umění za Františka Josefa I.? – 
Přesná renesance – Románský sloh – Antika – Gotika 

Ve svých šedesáti se stal Grueber prvním pravidelným kritikem architek-
tury ve Zprávách SAI. Před návratem do Německa zde stačil uveřejnit soubor 
statí, v němž největší podíl z hlediska žánrového zaujaly recenze tehdy probí-
hajících oborových výstav, objevila se ale i uměleckohistorická a historicko-
-technologická pojednání a v jednom případě též ambiciózní estetický trak-
tát. Myšlenky o správném stavebním slohu, jež na stránkách Zpráv vyslovil, 
vydávají zajímavé svědectví nejen o tom, že Grueber přijal nový umělecký 
názor, ale že též neváhal osobně prostřednictvím tisku razantně prosazovat 
jeho šíření. Nezastavil se přitom ani před jmenovitou kritikou těch projek-
tantů, kteří na rozdíl od něj nedokázali volnější slohovou platformu opustit. 

101 Kalousek 1877, s. 329.
102 Grueber 1871 c, s. IV.
103 Bernhard Grueber 1882–1883, zde s. 277.
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Nejstarším z Grueberových příspěvků byl referát o výstavě soutěžních pro-
jektů na české národní divadlo (1866).104 Vedle otázek technických řešil rovněž 
problematiku vhodného slohu. Konkurence se, jak známo, účastnili tři nejpřed-
nější pražští architekti z českoslovanského národního okruhu – Josef Niklas, 
Ignác Vojtěch Ullmann, Josef Zítek – a jeden neidentifi kovaný amatér.105 

Na fasádách Niklasova návrhu [obr. 15] Grueber postrádal dostatek 
„klidu“ a „jednotnosti“: „Přibližujíce se poněkud lehkému slohu Harduin Man-
sar dovému jsou façady ty podrobnostmi tu přísně antickými, tam opět příliš 
mo derními protkány … a ozdoby oken postranních zcela rozličným směrům 
slo hovým přináleží.“ 106 Projekt odpovídal Niklasově deklarované představě 
o „nejnovějším moderním“ slohu, „který tvary své ze všech končin světa béře a no-
vými výmysly je rozmnožuje, vlastního ustáleného rázu dodělati se nemoha“ .107 

Obr. 15  Josef Niklas, soutěžní návrh na Národní divadlo v Praze, 1866

104 Grueber 1866.
105 K osudům stavby Národního divadla viz Vybíral 1999 a.
106 Grueber 1866, zde s. 26.
107 Niklas – Šanda 1865, s. 93. – Niklas – Šanda 1874, s. 488.
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V Gruebe rových očích se však autor prezentoval jako zpozdilec, zastávající 
překonanou zásadu subjektivní kombinace tvarosloví nestejného slohového 
původu. Paušální odmítnutí si vysloužil také zmíněný barokizující nádech 
stavby, který recenzent doporučoval nahradit antikizujícím: „… by vůbec řecko-
-antický sloh k uspořádání Niklasova plánu lépe se byl hodil, než tvary baroční, 
čili tak zvané rokoko.“108 Za pozornost stojí použitá terminologie. Řecko-
-antickým slohem se, jak vyplyne z dalšího, nemyslí rigidní klasicismus, ný-
brž obecně sloh užívající řeckých tvarů, aniž by je nepřiměřeným způsobem 
deformoval, tedy i renesance. Jako historik umění (byť bez odpovídajícího 
akademického vzdělání) byl Grueber naučený používat termíny „baroko“ 
a „rokoko“, ačkoli se z uvedeného citátu nezdá, že by v jejich obsahu rozli-
šoval. Obvykle se do vedl vystříhat běžně užívaných obratů „sloh parukový“ 
a „copový“, rovněž často užívaných synonymně.109

Slohová jednota byla významnou předností Ullmannova plánu hlavního 
průčelí divadla [obr. 16]. Kritik vychvaloval „dílo mistrné, v přísném slohu 
i harmonicky provedené, kteréž bezvýminečně k nejdokonalejším přičísti musí-
me, jež v oboru architektury divadelní kdy vytvořeny byly. Jestiť zde sloh římské 
renaissancí první doby volen a všech cizích příměsků prost.“ Méně se pak líbil 
bokorys, poněvadž „není již cizích tvarů zcela prost“.110 Grueber poukázal na 
divadla architektů Schinkela, Hittorff a a Klenzeho, kteří prý dokázali obrat-
ně vyřešit boční průčelí tak, aby zůstal dodržen „úměr (Rhytmus)“ průčelí 
hlavního. 

Josef Zítek [obr. 17], jak Grueber postřehl, šikovně zakryl různé úhly 
v rozích pozemku věžemi „na spůsob egyptských pylonů“. Sloh fasád je cha-
rakterizován jako „ušlechtilý renaissanční“ a konstatuje se podobnost s leto-
hrádkem Belveder na Hradě. 

Poslední návrh nedosahuje zdaleka kvalit prvních tří: „Nejmenovaný … kon-
kurrent zdá se spíše dilletantem než umělcem z povolání býti; … přináleží … zcela 
oné staré zlaté době, kde ještě skromnost a uspokojení se s málem ve světě něco 
platily a kde obecenstvo žádných požadavků ohledem na sloh a uměleckou úpra-
vu nečinilo.“ 111 Neméně příkře se Grueber vyjádřil o rok později k projektu 

108 Grueber 1866, zde s. 26.
109 Srov. např. vágní Niklasovo a Šandovo vymezení „doba pozdní renaissance (1600–1800) 

č. tak zvané rococo“. – Niklas – Šanda 1865, s. 92.
110 Grueber 1866, zde s. 26–27.
111 Grueber 1866, zde s. 28.
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Obr. 16  Ignác Vojtěch Ullmann, soutěžní návrh na Národní divadlo v Praze, 1866

Obr. 17  Josef Zítek, Národní divadlo, Praha, 1866–1881, akvarel z r. 1866

Bernhard Grueber
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divadla pro Františkovy Lázně od mnichovského architekta Hügela. Jevil se 
mu „poněkud zastaralý a nuzný“. „Při tak jednoduché úloze,“ vysvětloval kri-
tik, „nebylo třeba pomíchání slohu k docílení vhodné façady. […] Strany nestojí 
v žádném souhlasu k průčelí…“ 112 

Grueber nebyl v Čechách sám, komu staré časy připadaly nesnesitelné. 
Přezíravý postoj k většině výkonů umění, nejen architektury, spadajících do 
období přibližně celého století 1750–1850 (případně až 1860), tu v posledních 
čtyřech desetiletích 19. věku rychle zdomácněl a stále vzrůstal se zvyšujícím 
se ekonomickým, nacionálním a kulturním sebevědomím, posílen mezinárod-
ními úspěchy českých výtvarníků (Josef Zítek, malíři Václav Brožík a Vojtěch 
Hynais). Tentýž pocit vítězného přemožení bývalé malosti opanoval rovněž 
Vídeň. Zvěstovatelem nové krásy se v Praze stal Karel Purkyně (1863), v je-
hož očích se veškeré zlo jakoby ztělesnilo v osobě Grueberova kolegy Chris-
tiana Rubena: „Zaplať Bůh, zdá se, že pominula tato doba lží. […] Nové pokolení 
chce navzdory copu, servilismu, opětně nastolit na trůn svobodné, božské umění, 
jemuž Řekové stavěli chrámy, jemuž zřizovali oltáře mistři patnáctého a šestnác-
tého století. […] I ve Vídni vstoupilo za doby emancipace zdravé umění do života. 
Tam, kde takový Hansen staví paláce a Rahl konečně došel … uznání, tam se 
jistě v krátkém čase … najde možnost pro života schopnou uměleckou školu. […] 
Veřejné stavby a práce provedou ke cti vlády skuteční umělci.“ Zásluhy na tom, 
že „u nás v Praze se stalo v poslední době v porovnání s dřívějšími lety mnoho 
chvályhodného“, přičetl Purkyně Ignáci Ullmannovi, zatímco Gruebera, jak-
koli názorově spřízněného, podle všech indicií zahrnul mezi reakcionáře, 
jejichž „nimbus … zašel v nové době reforem“.113

Přesvědčení o kvalitativním protikladu tvorby první a druhé poloviny 19. sto-
 letí se stalo jedním z leitmotivů nejstarších ofi ciálních rekapitulací vývoje 
českého novějšího umění. Na samém sklonku věku, nedlouho předtím, než 
vzedmutý antihistorismus převrátil hodnotící znaménka, se otázka slohové-
ho přerodu kolem roku 1860 zahalila do téměř mýtického oparu. Pisa telé 
bilancujících studií příznačně sami náleželi k aktivním a ovšem pozitivním 
hrdinům legendy o znovuzrozeném umění, v níž se pokusili zakotvit lešení 
nejnovějšího kulturního vývoje. Sotva si mohla předbřeznová doba získat 
sympatie čtenářů, když se jim tvrdilo, že od nástupu Františka Josefa I. na 
trůn „malířství a sochařství … postupují ve vývinu rychlejším a mohutnějším 

112 Grueber 1867, zde s. 7.
113 Purkyně 1863 a, zde s. 305–306.
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tem pem nežli jakým žila před tím“, a architektura se dokonce „takořka zno-
vu rodí“, neboť prve „pokolení stavebních umělců jakoby bylo vůbec vymřelo“. 
Tak zněl ortel Karla Mádla v monumentálním přehledu padesátiletí života 
obrozeného národa.114 Otakar Hostinský méně dramaticky, avšak se stejnou 
jistotou přizvukoval: „Porovnání toho, co v oboru stavitelství, sochařství a malíř-
ství dnes vidíme kolem sebe, s tím, co měli jsme před padesáti lety, dává zajisté 
na otázku, zdali a jak jsme za dobu tu pokročili…, odpověď, která nás může 
plně uspokojiti.“115

Budovatelské nadšení nepoznamenalo snad jen jakéhosi pana J., autora 
zprávy o výstavě Krasoumné jednoty z roku 1877, kterou uvedl postesknutím 
nad povrchní líbivostí umění své doby: „Mnoho veršů, ale méně poesie, mnoho 
not, ale málo muziky, mnoho barev, ale méně pravé duševní a přírodní krásy – 
toť ráz veškerého umění … posledního desítiletí až dvacetiletí. […] I nejhorlivější 
přívrženci moderních směrů musejí připustiti, že první polovice devatenáctého 
století byla umění nepoměrně příznivější než druhá a že téměř vše, co naše století 
znamenitého provedlo v rozličných oborech uměleckých, náleží do let dvacátých 
až čtyrycátých.“ 116

Bernhard Grueber měl od počátku šedesátých letech již minimální peda-
gogický vliv.117 Pokud lze na základě spoře dochovaných seznamů zapsaných 
posluchačů školy architektury usuzovat, málokdo z jeho žáků později vy-
nikl: připomíná se Baum (asi Antonín, budoucí Grueberův nepřítel), v roce 
1856–1857 Anton Rosenberg a Adolf Heyduk.118 Jestliže chtěl Grueber svými 
názory o nezbytnosti nového, neeklektického obrození slohu soudobé archi-
tektury zapůsobit na profesionální veřejnost v Čechách, nezbývalo mu než vy-
užít prostoru v nově vzniklých Zprávách, zpočátku (před separací budoucích 
členů Německého polytechnického spolku) zásobených většinou německy 
píšícími autory, jejichž příspěvky byly teprve dodatečně překládány do čes-
kého jazyka. Odhlédnuto od národnostní otázky, zastával vlastně Grueber 
totéž stanovisko jako mnohem později například Mádl. Zaslouženého vděku 

114 Mádl 1898 a, s. 64.
115 Hostinský 1899, zde s. 161–162.
116 Umělecká výstava 1877, zde s. 225.
117 Matějček 1926, zde s. 27. – Vybíral 2000, zde s. 187.
118 O úpadku Grueberova ateliéru na akademii Matějček 1926, s. 27. – Vybíral 2000, zde 

s. 187. – Seznamy posluchačů: Archiv Národní galerie v Praze, fond SVPU, AA 1461, 
AA 1517. – V samotném Archivu AVU jsou po Grueberovi zachovány všehovšudy tři 
dopisy řediteli Trenkwaldovi, s obsahem pro účely této studie nedůležitým.

Bernhard Grueber
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ze strany českých uměleckohistorických autorit se ale nedočkal; místo toho 
Mádl jeho kritickou publicistiku přehlédl a ostatní činnost s malým uznáním 
ocejchoval jako „obsáhlou, ale neplodnou a nám na mnoze škodnou“.119

Na referát o divadelní konkurenci navázal Grueber článkem o další z pra-
videlných výstav pražského spolku architektů a inženýrů (1868), ve kterém 
kusé výtky a poznámky k úloze jednotlivých historických slohů v soudobé 
tvorbě dostaly jasnější kontury.120 Z domácích autorů zastoupených na vý-
stavě pochválil mj. mladého Josefa Schulze, jehož nákresy „vyznamenávaly 
se jemným citem a vkusem“. Slohovou orientací se z řady exponátů vymykaly 
návrhy oltářů Antonína Barvitia, jenž „vzav sobě za vzor starokřesťanské pa-
mátky, pěstuje směr ten s prospěchem i s důsledností“. Grueber byl Barvitiovými 
kresbami příjemně překvapen a jejich přítomnosti na výstavě obratně využil 
k opatrné kritice nedostatku zájmu o románské a předrománské předlohy 
v řadách činných architektů: „V skutku jest nápadno, že starokřesťanského 
spů sobu stavby, na který s důrazem upozorňoval duchaplný H. Hübsch, archi-
tektové naši doposud tak málo si všímali… Jedna část našich stavitelů libuje 
sobě v antice, jiná opět v gotice neb v renaissancí, jednoduché pak a krásné tvary 
nejstaršího slohu chrámového nenašly dosud v praxi pěstovatelův.“ Grueber by 
očividně uvítal, když by se „na dráze od dvanáctého století opuštěné pokroky 
činily“, kýžení protagonisté by však museli být obdařeni „neobyčejným citem 
pro vhodné a krásné tvary“ a neobešli by se bez předchozího „delšího pobytu 
v Římě a bedlivého študia děl pocházejících … od Lorenzo a Jacopo Cosmy“.121

Nejobšírnější komentář si vyžádaly z Vídně zapůjčené návrhy budovy 
rakouského parlamentu. Kritika zvláště zarazilo, že se mezi šesti soutěžními 
projekty vyskytly čtyři rozličné slohy: „Hansen provedl svůj návrh v řeckém 
[obr. 18], Schmiedt v gotickém [obr. 19], Essenwein v románském, kdežto Fer stel 
[obr. 20], Ullmann a Ybl více neb méně v pozdější renaissancí francouzské se po-
hybují.“ – „… nemožno větších ještě protiv tak brzo dohromady sehnati: na jedné 
straně věžaté, kaplemi, štíty a cimbuřím okrášlené hrady rytířské, na druhé pak 
lesklé paláce, s celou nádherou vyzdobené, jakou se vyznačují stavby Harduina 
Mansarda. I nezdálo se, že by mezi těmito pyšnými pomníky jednoduchý antický 

119 Mádl 1882, zde s. 544.
120 Grueber 1868.
121 Grueber 1868, zde s. 12.
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nárys jakéhos uznání též dojíti mohl…“ Grueber se dotazoval: „… má-li snad 
naše ústava … dle vzoru jedné z těchto budov obdělána býti…?“122

Obr. 18  Theophil Hansen, soutěžní návrh na panskou sněmovnu ve Vídni, 1865

Obr. 19  Friedrich Schmidt, soutěžní návrh na panskou sněmovnu ve Vídni, 1865 

122 Grueber 1868, zde s. 13.
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Obr. 20  Heinrich Ferstel, soutěžní návrh na panskou sněmovnu ve Vídni, 1865 

Klíč při výběru správného slohu, zde pro parlament, představovaly pro 
Gruebera vžité asociace forem s funkcí a preferovaným politickým zřízením. 
Svou argumentaci podpořil odkazem k další oblíbené dobové představě o pa-
ralele mezi jazykem mluvy a umění. Zdůraznil, že jednotlivé slohy (vyšlé buď 
z umění antického nebo středověkého) představují „různé řeči“, a proto se ne-
mají mísit. Řecký sloh (stejně jako řecký život a řeč) podle něj charakterizuje 
„volnost a lehkost pohybu“, je „přede všemi jinými nejschopnější, přizpůsobiti se 
všem potřebám života, … jest řeč veřejnosti, volného slova a snažícího se ducha“. 
Proto se ujal u „praktických Římanů“ i ve Florencii, „v prvním to státu, kde 
volnost měšťanstva vzkvétati mohla“.123

Umění středověku stojí v Grueberově podání v zásadním protikladu 
k před chozí i následující éře, na rozdíl od obou totiž „bezprostřední původ 
svůj v křesťanství měvši, od počátku čistě kostelního rázu bylo“. Znovu se ozývá 
autorovo zalíbení v románském slohu, přitažlivém v té době, byť z odliš-
ných důvodů, také pro slovanskou stranu (o tom v této knize více v kapitole 
o archi tektu Hellerovi). Podle Gruebera chrámový „sloh … dosáhl sice v gotice 
ovšem svého vrchole, sotva však svého nejvyššího uměleckého účele, jehož spíše 
hledati bude ve zdokonaleném směru romanském“. Za údajně neutěšených časů 
katedrální gotiky, pisatelem datované do 13. století a na počátek 14. století, 
v Německu (chápaném v hranicích bývalé Svaté říše) nebylo prý „žádného 

123 Grueber 1868, zde s. 14.
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veřejného života, žádného měšťanstva“, stejně jako neexistovaly „pohodlné domy 
k obývání…, veřejné školy a ony tisíceré ústavy, které se nám dnes nevyhnutel-
nými býti zdají“. Jako by si Grueber neuvědomoval, že většina středověkých 
obytných domů byla během staletí zbořena nebo přestavěna, když tvrdil, že 
„těch něco málo profaních staveb gotických pochází teprv z pozdější doby 14. neb 
dokonce z 15. století a liší se také zvláštním způsobem svým od slohu chrámové-
ho“.124 Neméně matoucím se jeví poukaz na přežilou hloubkovou dispozici 
gotických domů: „… již nepraktické upotřebení prostory … u staveb soukromých 
svědčí dosti o nedostatečnosti středověkého spůsobu stavby pro občanské potře-
by.“125 Bylo snad možné přenést do 19. století bez jakékoli změny půdorys 
řeckého rodinného domu nebo římského činžáku? 

Grueberovy úvahy o správném slohu vyústily do následujícího programu: 
křesťanský náboženský „cit“ se údajně během staletí nezměnil, a proto mají 
být pro „účel chrámový zachovány“ středověké slohy, a to nikoli výhradně 
go tika. „Potřeby života“ se však změnily, „náš nynější spůsob života, naše spo-
lečenské obcování v státu mnohem více se podobá poměrům starého Říma, než 
oněm ve středověku“. Proto „žádáme pro všechny ústavy všeobecně prospěšné, 
jako: školy a učiliště, úřadní domy, nemocnice, divadla, veřejné síně pro výstavy 
a schůze, a všechny jiné budovy tomuto směru náležící co možná jednoduchý 
a vytříbený sloh antický“.126 

„Římsko-řecké tvary“ se Grueberovi jevily výhodné též z hlediska nízké 
prováděcí ceny, pro jejich používání ale stanovil podmínku: „… nesmí se jen 
upadati v onen smutný puritanism, jaký se prováděl v podivném zneuznávání 
pravého slohu hellenského na počátku našeho století.“ Doporučoval všímat 

124 Grueber 1868, zde s. 14.
125 Grueber 1868, zde s. 14.
126 Grueber 1868, zde s. 14. – Srov. Oskar Schlömilch (Zpráva 1871, zde s. 25): škola 

ne může být postavena v gotickém slohu, protože „přesně vyvedený gotický sloh má vý-
hradně chrámový ráz“. – „Škola slouží výhradně vědě a uspokojuje rozum, kdežto chrám 
není usta noven k učení se vědám, nobrž k vykonávání pobožnosti… A pokud nebude nabyté 
přesvědčení vyvráceno, že … vědecké poznání něčím jiným jest než nábožné tušení, potud 
nespřátelí se účely školní s účely chrámovými.“ – Kdyby prý budoucí pokolení spatřilo 
školu v gotickém slohu, „nebude moci uhádnouti účelu stavby, domnívajíc se klamně, že 
tu byly kaple nebo nový klášter vystavěny“. Proti gotickým školám hovoří vposledku fakt, 
že v časech rozkvětu gotiky vzdělávací ústavy srovnatelné s vyššími školami v 19. století 
neexistovaly, „tyto povstaly teprvé, když umění a věda počaly opět vzkvétati; protož toliko 
renesanční sloh co do historického původu hodí se také ke stavbám školním“.

Bernhard Grueber
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si častěji „přesné renaissance, … vznešených příkladů Bramantových, Balda-
sara Perruzího, Sansovína a jiných těmto příbuzných duchů“.127 Vzorně podle 
něj dokázali nakládat s antikizujícím aparátem u světských staveb architekti 
Schinkel, Klenze, Stüler a Hansen, a sice způsobem, naprosto vyhovujícím 
„požadavkům ducha času“.

Potřebu rázného vytvoření nového „stavebního slohu všeobecně platného“ 
Grueber necítil a problém odbyl s tím, že se v pravý čas sám vyřeší.128

Co se týče vídeňského parlamentu, největší Grueberovy sympatie získal 
Hansenův návrh. Obecně srozumitelné vyjádření demokratického, tj. ústav-
ního státního zřízení řeckou formou zapůsobilo rovněž ve Vídni, třebaže 
na konec musel Hansen na defi nitivní zadání projektu z různých důvodů ně-
kolik let počkat. Velký Dán ostatně mluvil pražskému profesorovi z duše, 
když Řeky nazval „prvním lidem, který nade vše miloval svobodu a zákonnost“, 
a jejich sloh „tím, jenž vedle největší přísnosti a zákonitosti připouští současně 
největší volnost ve vyvinutí“.129 

Plán Friedricha Schmidta Grueber ocenil pro slohovou přesnost, avšak 
výběr slohu odsoudil: „Zvolil-li by se plán gotický, pak by bylo také po ústa-
vě Rakouska veta!“ 130 Na gotický parlament v Londýně ovšem nevzpomněl. 
Z rene sančních účastníků měl za nejvydařenější návrh Miklóse Ybla, Hein-
rich Ferstel (osvědčený jako gotik) se mu zdál poněkud nejistý. Společně 
s Ignácem Ullmannem se Vídeňan i Maďar „se zalíbením k renaissancí fran-
couzské … kloní“. Ta se však v recenzentových představách hodila pro parla-
ment zrovna tak málo jako gotika: „Nepřejemeť sobě, ani aby v síních těchto 
kajicné žalmy se zpívaly a život rozjímavý se vedl, ani aby se tam vyšňořené dá-
my se škrobenými panáčky scházely.“ Francouzskou renesanci hodil Grueber 
do jednoho pytle s barokem a poznamenal, že „Borromini, Claude Perrault 
a Mansard čítají nyní mnohem více přívrženců, než za doby svého žití“. Stať 
zakončil optimisticky v naději, „že i to se změní, jako již mnohé v našem století 
ve prospěch umění do pravých kolejů uvedeno jest“.131

127 Grueber 1868, zde s. 15.
128 Grueber 1868, zde s. 14.
129 Cit. podle Moravánszky 1988, s. 44.
130 Grueber 1868, zde s. 15.
131 Grueber 1868, zde s. 15.
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3 Architektura jako umění – Prostor – Rytmus – Tvar – Pravidla

Z obecnějšího pohledu se Grueber k architektuře ve Zprávách vyslovil 
v pojednání Charakteristika stavebních tvarův z roku 1871, jež předznamenalo 
knižní syntézu Základy stavební činnosti, vydanou v Německu o čtyři roky 
později.132 Již v Charakteristice se autor pokusil defi novat místo architektury 
v systému jednotlivých druhů umění: „Ustanovený účel veškerého umění jest líče-
ní, tj. duševní zjev nebo upomínka ze skutečnosti vzatá má prostředky, jež umělec 
sobě zvolí, znázorněna býti.“ Na základě „způsobu líčení“ rozdělil umění na řeč-
nické, zvukové a výtvarné, kam zařadil také architekturu. Osobně se domní val, 
že jejím hlavním výrazovým prostředkem je prostor: podle něj sta vitel „snaží 
se … zděláním prostorných poměrův své názory světu zjevnými učiniti“.133 

Pojem prostoru získával v 19. století v rozpravě o architektuře postupně 
na významu. Grueber mohl být poučen teoretikem Karlem Boetticherem, jenž 
označoval uzavření a ohraničení prostoru za prvotní úlohu architektury. Pro-
stor zdůrazňoval Angličan John Ruskin, „das eigentümlich italienische Gefühl 
für Räume“ objevil Jacob Burckhardt, po něm vyzdvihoval prostorové umění 
starověkého Říma a renesance rakouský historik umění Moritz Thausing, 
uměleckou cenu „velikým prostorám“ renesančním přiznával Josef Niklas, 
„vyvinutý cit pro krásnou prostornosť“ obdivoval u renesančních toskánských 
vil Antonín Barvitius, o „slohu prostory“ tu hovořil patrně pod Barvitiovým 
vlivem Ferdinand Lehner. „Podstatný rys renaissance leží v rozvrhu vnitřních 
prostorů,“ psal Thausingem vyškolený Karel Mádl.134 Konečně v roce 1883 
defi noval renesancista Hans Auer, někdejší Semperův a Hansenův žák, v ná-
vaznosti na Boettichera umění a architekturu následovně: „Úplné ovládnutí 
použitelných prostředků, které, prodchnuté vzletnou fantazií a vedené vkusem, 
úlohu v nejvyšším smyslu pojímá, nazývá se: umění [Kunst], a pokud se tato 
vztahuje k účelu vytvářet prostory: stavební umění [die Baukunst].“ 135

132 Grueber 1871 b. – Grueber 1875.
133 Grueber 1871 b, zde s. 3.
134 K Ruskinovi Kotrba 1995, zde s. 36. – Seifert 1937, zde s. 103. – K Thausingovi Chadra-

ba 1987, zde s. 17. – Dále viz Burckhardt 1938, s. 137. – Srov. Kropáček 1997, zde 
s. 3. – Niklas – Šanda 1865, s. 86–87. – Barvitius 1870, zde s. 32. – Lehner 1882 a, zde 
s. 86. – Mádl 1884, zde s. 11.

135 Auer 1883, zde s. 65. – K pojetí prostoru u Boettichera a Auera srov. Schwarzer 1995, 
s. 46–47, 81, 183, 192. – Auera si povšimly i Zprávy SAI, nikoli však kvůli teorii, 
nýbrž proto, že redaktory zaujal jeho projekt budovy švýcarského parlamentu (1885), 

Bernhard Grueber
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V Grueberově systému představuje nejdůležitější pravidlo, společné pro 
všechny druhy umění a odlišující je od ne-umění, „rhytmus, totiž odměřený po-
hyb, kterýž takřka jest lešením uměleckého líčení a v určitých rozměrech opět se 
vrací“. Jedna skupina uměn „se zanáší nápodobováním“ (malířství, sochařství, 
činohra, básnictví, řečnictví, dějepisectví): podání je zde zřetelné a srozumi-
telné, rytmus postačuje v omezené míře a má být zastřen, hlavním úmyslem 
je „vzbuditi pocity, kteréž skutečností vznikají“. V druhé skupině – „úměrném 
umění“ (hudba, architektura) – je podání nejasné a nepochopitelné, rytmus 
převažuje a musí být naprosto zjevný, „vodící myšlenka“ zůstává zcela skry-
ta. Hudbě a architektuře se zapovídá napodobování přírody: „… přetvoření 
chrá mových sloupův v kmeny, aneb zpracování žeber ve způsobě větví příčí se 
architektonické tvořivosti.“136 

Grueber rozlišil dva základní stavební slohy: „vodorovný“ a „kolmý (svislý)“. 
Zatímco první je „vlastnictvím všechněch národův starého světa“, druhý je vy-
hrazen pouze křesťanům. Vodorovná linie přináší pocit míru, upomíná na 
klidnou přírodu, bydlení a veřejný život. Na nejvyšší stupeň podle pisatele 
přivedli vodorovný sloh Řekové v letech 500–330 př. Kr. Jestliže vodorovné 
linie převládají, a udávají tak povšechný ráz stavby, musí být doplněny dalšími 
tvary, aby bylo dosaženo „rozmanitějšího obrazu“ a „pěkného celku“. Z těchto 
tvarů je nejdůležitější čára svislá, vyjadřující vážnost a lidskou tvořivost. Zdů-
razňováním kolmosti se dospěje ke gotickým formám. Méně významné, avšak 
pro oživení nepostradatelné jsou šikmé linie, nejčastěji uplatněné u střech. 
Z estetického hlediska se Grueberovi jeví nejpříjemněji řecká střecha, neboť se 
svou malou výškou nevzdaluje příliš vodorovnosti. Dojem vážnosti a smělosti 
vzbuzuje řecký sloup a gotický jehlan, oba sestrojené z velmi strmých trojúhel-
níků. „Nepokoj“ vyvolávaný šikmou čárou pomáhaly v minulosti mírnit nebo 
vyrovnávat různé doplňky: akroterie, hlavice sloupů, kytky fi ál nebo atiky.137

Za nejvhodnější stavební tvar pokládá Grueber obdélník. Okna a vcho-
dy mají rezonovat s konstitucí lidské fi gury, a proto vyžadují obdélný tvar. 
Čtverec, stejně jako kruh a všechny pravidelné mnohoúhelníky, v půdorysu 
i nárysu „má cosi uzavřeného a hrdého, což plodivé myšlence širokého pole ne-
poskytuje, spolu ukazuje na střed“. Autor nad renesanční ideál centrály upřed-

originálně slučující motivy typické pro Sempera a Hansena, obdivované „dva živly“ nové 
středoevropské architektury. – Srov. Návrh parlamentu 1887–1888.

136 Grueber 1871 b, zde s. 3–4.
137 Grueber 1871 b, zde s. 4–5.
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nostnil půdorysný obdélník, který prý nejlépe naplňuje „prastaré pravidlo, že 
dobře provedená stavba tak jako tělo lidské tří rozličných pohledův poskytovati 
má“. Boční stěny mají přitom vypadat stejně. Nejvýhodnější je sestavit budo-
vu z více obdélníků (myšleno kvádrů): „Způsob tento, kterýmž se obdélníky 
rozličné výšky, šířky a velikosti spojujou, dá se do nekonečna měniti, při čemž 
postavením sloupův, pilastrův, opor, oken a j. p. největší střídavosti nabudeme 
a při tom všem úplný soulad zachováme.“ 138 Grueber spojil antropomorfi smus 
s geometrickým schematismem Jeana-Nicolase-Louise Duranda (aniž by jej 
jmenoval), na rozdíl od něj však nezdůrazňoval význam čtverce jako základ-
ního tvaru v architektuře. Nepřekvapí, že zálibu v Durandovi choval rovněž 
pisatelův favorit současné architektonické scény Theophil Hansen.139 

Uzavřený kruh označil Grueber za nejdokonalejší a nejvíce vznešený tvar, 
obraz věčnosti. Proto doporučil jeho užívání jen ve zvláštních případech (ro-
zeta, chrámový půdorys, „slavnostní komnaty“). S protagonistou arkádového 
slohu Heinrichem Hübschem sdílel názor, že „z kruhových částí zasluhuje 
největší všímavosti a pozornosti polokruh nejen toliko pro svou technickou před-
nosť, nýbrž i ze stanoviska esthetického“.140 Obloukové střechy nicméně shledal 
nepraktickými a nehezkými.141 

Veškeré stlačené oblouky (i segment) působí podle Gruebera ve větším 
měřítku nepříjemně, a proto se hodí nanejvýš pro ornamenty. Segment mimo 
to účinkuje dobře v mostním stavitelství. Elipsa, častá v půdorysech divadel, 
se pro exteriér nehodí a měla by zde „v kruhový tvar přejíti“. Pravidelné pěti- 
až dvanáctiúhelníky vykazují tytéž vlastnosti jako kruh, jejich použití je však 
daleko širší. Chrámové apsidy o půdorysu několika stran mnohoúhelníka 
dovolují lepší umělecké řešení stěn a kleneb než apsidy půlkruhové. 

138 Grueber 1871 b, zde s. 5.
139 Srov. Kruft 1993, s. 299–301 a obr. 155. – Vliv Duranda na vývoj Hansenovy slohové 

koncepce pokládá za jeden z určujících Renate Wagner-Rieger (Wagner-Rieger – Reiss-
berger 1980, s. 213). Vedle toho na Hansena působil mocně Karl Friedrich Schinkel, 
opět výslovně oceňovaný Grueberem. 

140 Grueber 1871 b, zde s. 6. – Srov. Heinrich Hübsch, In welchem Style sollen wir bauen? 
Karlsruhe 1828, s. 28. Cit. podle Kruft 1993, s. 339.

141 Přestože to Grueber svého času výslovně neuvedl, není vyloučeno, že dominantní uplat-
nění obloukové střechy v Zítkově projektu Národního divadla považoval za nepatřičné. 
Naopak nízká hlavní střecha lichoběžníkového průřezu, zakreslená v konkurenčním 
návrhu Ignáce Ullmanna, mohla patřit k důvodům, pro které Grueber přijal tento pro-
jekt s vřelostí až překvapivou.

Bernhard Grueber
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Grueber kladl důraz na význam sloupu v architektuře a odsuzoval, když 
jej současní architekti používali nahodile, v rozporu s účelem. Odmítl také 
monumentální řád, jelikož soudil, že „sloup naznačuje nám výšku patra“.142

Úvahy Bernharda Gruebera o geometrických útvarech a odvozených sta-
vebních prvcích našly v českém prostředí o pár let později obdobu v sérii 
statí O slohu přirozeném teoretika uměleckořemeslné výroby Aloise Studničky 
(1875).143 Také Studnička, ovlivněný studiemi Gottfrieda Sempera a Josefa 
Durma o starověkém umění,144 zkoumal vedle mnoha dalších faktorů, účin-
kujících při konstruování předmětu, význam a efekt zdůraznění svislé, vodo-
rovné nebo šikmé osy, stejně jako povahu trojúhelníka, čtverce, obdélníka, 
krychle, kvádru, koule, esteticky přijatelné způsoby jejich vzájemného spo-
jování atd.

V další pasáži Charakteristiky přešel Grueber k rozborům forem konkrét-
ních historických slohů. Jejich výsledkem se stalo doplnění a zpřesnění zásad 
pro soudobou tvorbu, naznačených v recenzi soutěžních návrhů na vídeňský 
parlament. 

Řecké umění pisatel rozdělil na „jonické“ a „dorické“. Iónský sloh mu při-
padal pro současnost výhodnější díky větší fl exibilitě. Iónského sloupu se po-
dle něj držely všechny poantické periody (západních) dějin umění „pevně co 
všeobecného základu, kterýmž spůsobem dosáhlo se … neslýchané původnosti 
a zvláštnosti, aniž bylo by se muselo k jiným vzorům sahati“. Naproti tomu dór ské 
tvary nevyhověly pokroku a „nynějším časovým potřebám“ kvůli své hrubosti 
a nevhodnosti pro patrové stavby. Na podporu řečeného vzpomněl autor Klen-
zeho Walhallu, dokládající, že v novější době provedené „nádherné stavby do-
rického slohu … jsou toliko pouhým obnovením toho, co dávno již přestalo býti“.145 

Základy veškerému pozdějšímu křesťanskému církevnímu stavitelství 
po ložil v Grueberově podání románský sloh. Dlouho zachovával vodorov-
ný charakter řecké architektury, avšak na rozdíl od ní (tvrdil pisatel) kladl 
důraz na vytvoření výtvarně působivého interiéru, završeného klenbou: „Právě 
v tomto sloučení vodorovnosti s kolmostí zakládá se krása a spůsobilosť tohoto 
nového směru, kterýž vystavením hlavních chrámův ve Speieru, Wormsu, Laachu 

142 Grueber 1871 b, zde s. 7.
143 Studnička 1875, zde s. 49–51, 145–148.
144 V jiném ze svých textů Studnička píše o „znamenitém Semperovi“. – Studnička 1877, 

zde s. 243.
145 Grueber 1871 b, zde s. 7.
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a v Bamberce vysoký stupeň dokonalosti byl dosáhl, jenž dle domnění mnohých 
znalcův neměl překročován býti.“ Všichni „znalci“ podle Gruebera souhlasili 
s tím, že pro křesťanské kostely jsou vhodné „toliko středověké stavební směry, 
totiž nejen románský a tak zvaný přechodný sloh, nýbrž i gotika“. Avšak i „nej-
větší její ctitel“ musel podle autorova mínění opustit představu, že by „gotické 
tvary … jako tvary řecké daly se ke všem možným účelům upotřebiti“. Funkční 
dokonalost a harmonii „řeckých článkovitých staveb“ se totiž, jak zdůraznil, 
nepodařilo nikdy v umění překonat, a to ani renesancí.146

Architekti by neměli přehánět svou poslušnost normám. Vitruvia nebo 
Vignolu měl Grueber za příliš „úzkostlivé“ a namítal, že vždycky „každý mistr 
pro své výtvory platné rozměry sám si podle prostory vynalezl a také provedl“.147 
Na druhou stranu souhlasil s dodržováním „geometrických základních pravi-
del“ a nedomníval se, že by se tím svazovala umělecká invence, o čemž se pod-
le jeho mínění mohl každý nejlépe přesvědčit na příkladu románských forem. 
„V žádné době nebyla architektonika tak svobodnou jako v polovici dvanáctého 
století,“ plesal Grueber, „tisíce … tvarův řadí se tu k sobě v pestré rozmanitosti, 
a předce ve všem panuje veliká spořádanosť a zákonnosť.“ 148 Domníval se, že 
až do baroka měli projektanti mnohem více tvůrčí volnosti než v nové době, 
kdy je omezují požadavky maximální rentability staveb, předpisy o souměr-
ných fasádách a o „přímo běžících ulicích“: „Takové poměry mohou býti příznivy 
toliko vývinu zdánlivé architektury, tu nespadá důležitosť na zpracování hmoty, 
nýbrž na ozdobu, a oko musí se spokojiti, když jen vidí vyzdobené předměty 
v těch mís tech, kde měly by velikolepé linie provedeny býti.“ 149 S obdivným po-
ukazem na pádnou siluetu lounského Riedova chrámu (1871) radil: „… ne-
mnohými velko lepými tahy více vyvedeno býti může, než vyložením nejbohatší 
ornamentiky.“ 150 Zato nové obytné domy ve Vídni Grueberovi připravily ne-
jedno zklamání. Ačkoli podle jeho mínění nepostrádaly „velkolepost a promyš-
lenost“, jejich umělecké provedení prý podvazovaly „malicherné požadavky 

146 Grueber 1871 b, zde s. 8.
147 Grueber 1871 b, zde s. 7. – Také Alois Studnička nechoval důvěru k apriorním matema-

tickým regulím. „Umění receptů nezná,“ vzkazoval všem nepřátelům umělecké volnosti 
a dokazoval, že jmenovitě zákon německého estetika Adolfa Zeisinga o zlatém řezu 
(1854) zdaleka neplatí tak univerzálně, jak si Zeising myslel. – Studnička 1875, zde 
s. 84, 97–99.

148 Grueber 1871 b, zde s. 7.
149 Grueber 1871 a, zde s. 1.
150 Grueber 1871 a, zde s. 2.

Bernhard Grueber
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obecenstva“. S výtkami proti schematičnosti a povrchní dekorativnosti nové 
velkoměstské výstavby Grueber nebyl zdaleka osamocen: nejpregnantnější 
formulace se dočkaly o něco později v proslulém spise Camilla Sitteho Stavba 
měst podle uměleckých zásad (první vydání na jaře 1889).151

4 Historik umění – Projekt Umění renesance v Čechách

Jako historik umění se Grueber zabýval primárně středověkem a jeho 
kritické texty ve prospěch renesance se zdají být s tímto zaměřením v rozporu. 
Dějepisem umění a hodnocením soudobé tvorby se přitom Grueber zaobíral 
souběžně; jeho nejrozsáhlejší dílo Die Kunst des Mittelalters in Böhmen vyšlo 
v úplnosti dokonce až poté, co přestal psát do Zpráv. Po podrobnější obhlíd-
ce autorových realizací, přednáškové a publikační činnosti však otazníky 
čás tečně zmizí. Předmětem Grueberova uměleckohistorického výzkumu se 
staly rovněž renesanční objekty. Ani v přednáškách o historických slozích 
a ornamentice na akademii se Bernhard Grueber nezabýval pouze gotikou. 
Když zde budoval sbírku odlitků, shromáždil prý cenné „ukázky ornamentů 
antických, středověkých i novějších“.152 

Vzedmutí vlny obecného zájmu o renesanci od konce padesátých let 
nej  spíš utvrdilo Gruebera v záměru neomezit se při probírání dějin umění 
v Čechách pouze na periodu románskou a gotickou. Již ve studii Charakte-
ristik der Baudenkmale Böhmens z roku 1856 se pokusil vyznačit hlavní díla, 
jména a vlastnosti domácí architektury 16.–18. století.153 Souběžně s dokončo-
váním Umění středověku v Čechách sbíral materiál pro plánované pokračování 
a pozorně sledoval též příslušnou literární produkci. V roce 1867 projevil 
na stránkách Zpráv radost z knihy o renesanční architektuře v Toskánsku, 
připravované vydavateli vídeňského ABZ. Těšil se tehdy na publikované práce 
umělců od Brunelleschiho po Vasariho a na úvodní přehled „oněch světo-
známých památek [tj. antických], kteréž již od 4. století za základ slouží všem 
architektonickým studiím a od pokolení k pokolení stejnou úctou se obdivují“.154 
V červnu 1871 přednášel členům pražského německého polytechnického 

151 Sitte 1995.
152 Mauder 1908, zde s. 240.
153 Grueber 1856, s. 26–28.
154 Grueber 1867, zde s. 8.
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spol ku O vývoji stavební techniky v Čechách, pravěkem počínaje a renesancí, 
vymezenou léty 1534–1750, konče. Kromě jiného se pozastavil, jako už dříve 
v Charakteristice stavebních památek Čech, nad „nepopsatelnými, občas velkole-
pými dobrodružnostmi“ gotizujícího tvarosloví na chrámových rekonstrukcích 
architektů Bayera (Sedlec), Santiniho (Kladruby a Želiv) a Dientzenhofera 
(Teplá).155 19. března 1872 vystoupil na valné hromadě spolku architektů 
a inženýrů s výkladem „o renaissančním stavitelství v Čechách r. 1492–1700“.156 
Práci na Die Kunst der Renaissance in Böhmen Grueber nepřerušil ani po ná-
vratu do Bavorska a pilně se jí zaobíral po celý zbytek svého života.157 

Třebaže se dílo asi podařilo dokončit, po autorově smrti už nebyl o jeho 
vydání v původním rozsahu zájem.158 Ještě v únoru 1882 vyzval Heinrich 
Fer stel Centrální komisi, aby s Grueberem dohodla odkoupení jeho počet-
né sbírky vyobrazení českých renesančních památek: obchod se ale nesta-
čil včas uskutečnit a pozdější osud kolekce není znám.159 Čeští badatelé 
mezi tím Grue berovo snažení rychle vypustili ze zřetele, a tak když Karel 
Mádl v úvodu své průkopnické studie Renaissance v Čechách (1885–1886) 
gloso val úsilí nemnoha svých předchůdců, jméno donauwörthského rodáka 
mezi nimi nezaznělo.160 Až později jedinou větou vzpomněl alespoň jeho 
spolu účast na druhém vydání Lübkeho Dějin renesance v Německu (1882).161 
Grueber (v Mádlově recenzi z nedbalosti překřtěný na Gunbera) zde pod-
statně přepracoval a rozšířil kapitolu o architektuře v Čechách a na Moravě 
v 16. a 17. sto letí, v prvním vydání (1873) mezerovitou. Wilhelm Lübke, 
kte rý neznal z autopsie většinu mimopražského materiálu, již tehdy děkoval 

155 Wochenversammlung 1871, zde s. 223–224. – Srov. Grueber 1856, s. 26. – Zde prone-
sené objevné poznámky o barokní gotice (v autorově podání „eine zweite Art späthgothi-
scher Bauübung“, char. jen pro české země) zřejmě inspirovaly Karla Vladislava Zapa, 
pojednávajícího o tomto „zvláštním směru“ v Riegerově Slovníku. – Viz Zap 1862, zde 
s. 448. – Gotizující „tehdejší módy“ si brzy povšimnul na stránkách Památek archeolo-
gických a místopisných také želivský premonstrátský archivář Viktor Bezděka, jak upo-
zornil R. Švácha (1980, s. 8). – Bezděka 1856–1857, zde s. 149–150. – Dále srov. 
Lej sková-Matyášová 1972, zde s. 85–86.

156 Kraft 1872 a, s. 19.
157 Bernhard Grueber 1882–1883, zde s. 276. – Mádl 1882, zde s. 544.
158 Lind 1882, zde s. CXLVIII. – Mádl 1882, s. 544. – Reinwarth 1905–1906, zde s. 406.
159 Bericht 1883, zde s. XIX.
160 Mádl 1885–1886 b, zde s. 52–53. – Na jiném místě Mádl (1882, zde s. 544) nicméně 

Grueberův úmysl „vydati ještě pátý díl Umění v Čechách – Dějiny renaissance“ zaznamenal.
161 Mádl 1889.

Bernhard Grueber
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za základní informace „erudovanému příteli“ Grueberovi a posléze se na něj 
zcela spolehl při pří pravě dalšího, výpravnějšího dvousvazkového vydání.162 
Dějiny renesance měly v Německu neobyčejný úspěch: z toho lze odvodit, že 
se Grueberův text, jakkoli nedokonalý, stal na jistou dobu pro cizinu hlav-
ním zdrojem poučení o českém renesančním umění, stejně jako tomu bylo 
v případě jeho obsáhlé syntézy o středověku. 

5 Renesance v Grueberově architektuře – Arkádový sloh – Proti gotice u pro-
fánních typů

Jak se Grueber vyrovnával s renesančními podněty coby projektant? Grue-
be rovy návrhy potvrzují nejpozději od počátku čtyřicátých let souběžné za-
ujetí antikou, románským slohem, gotikou i renesancí, podnícené nepochybně 
jeho italskou cestou a vůbec mnichovským školením, kde bylo toto rozpětí 
ob vyklé a vedlo dvakrát k vytvoření nového slohu, kombinujícího motivy 
ne stejné časové a místní provenience (v třicátých letech arkádový sloh – 
Rundbogenstil, v padesátých Maximilian-Stil). K takovému mísení měl blízko 
i Grueber, tíhnoucí zřetelněji k arkádovému slohu, ačkoli v jeho aplikaci ne-
býval důsledný a s oblibou jej oživoval drobnými gotickými prvky. Úplnou 
slohovou čistotu dodržoval převážně jen u gotických chrámových novostaveb 
a oprav, jimiž si vydobyl jedno z prvních míst v časové posloupnosti význam-
ných postav českého restaurátorského purismu. Obnovoval však také jednu 
z předních památek renesance v Čechách, pražský Belveder (1845–1846). 
S projektováním skončil kolem poloviny šedesátých let, tedy zřejmě ještě 
před svými písemnými projevy ve Zprávách.

Starší literatura někdy Grueberovi připisovala gotické trojlodí kostela ve 
Všeni na Semilsku, údajně z roku 1836, které by tak bylo první architektovou 
rea lizací na české půdě.163 Tato atribuce, ač případná podle použitého slohu, 
nemá oporu v umělcově životopise ani v dochované plánové dokumentaci.164 
Na opak je známo a dobovými biografi sty zdůrazňováno, že se Grueber v Praze 
úspěšně uvedl projektem slavnostní síně pro knížete Salma z roku 1842. S nej-

162 Lübke 1873, s. 642, pozn. 1). – Lübke 1882 a, s. 92, pozn. 1).
163 Poche IV 1982, s. 286.
164 Plán úpravy (SObA Litoměřice, pob. Děčín), dílem se odlišující od uskutečněné podo-

by, není podepsán. Za tuto informaci děkuji Markétě Kroupové.
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větší pravděpodobností jde o tzv. Hudební sál v paláci v Panské ulici čp. 890/II 
(dnes známý jako Kounický palác).165 Na podporu tohoto tvrzení může být 
uvedeno následující: podle Riegerova Slovníku byl Grueberův plán „přijat a pro-
veden“. Pod dochovanými nákresy k přestavbě paláce je sice podepsán Předak, 
Maurermeister, o něm však již Ješek Hofman věděl, že častěji uskutečňoval 
Grueberovy projekty. Ohledně výzdoby sálu se investor radil s Christianem 
Rubenem, spolupracujícím s Grueberem častěji.166 Nástěnná a stropní deko-
race sálu, kombinující ornament s fi gurální malbou, slohově i nibelungovskou 
ikonografi í obrazů odkazuje do architektova školiště, přesněji na klenzeovské 
interiéry královské rezidence v Mnichově. Pro Grueberovo autorství konečně 
svědčí též dochované obklady z různě odstíněného přírodního a umělého mra-
moru, což byl postup, který jmenovaný později výslovně zařadil mezi zdařilé 
prostředky k barevnému oživení ploch.

Nevyjasněná zůstává ale otázka, zda architekt ovlivnil také podobu dal-
ších reprezentativních místností v prvním patře paláce, s Hudebním sálem 
sousedících. Snad by tomu některé prvky (krby z barevného mramoru, kla-
sicizující římsy) nasvědčovaly. Nesouhlasí ovšem celkově odlišné slohové 
vyznění oněch interiérů, povýtce druhorokokové, stojící v rozporu s ostatní 
známou autorovou tvorbou i písemnými doklady jeho klasicizujícího vkusu. 
Proti Grue berovi vypovídají také životopisci, výslovně zmiňující návrh jediné 
„skvostné síně“ a ničeho dalšího. V této souvislosti vynikne zpráva z roku 1859, 
že se Salmův palác „uvnitř znova zřizuje“.167 Pokud se tedy vůbec menším 
sálům dostalo nějakých úprav zároveň se sálem Hudebním, nejspíš je doplnila 
či z větší části překryla pozdější velká úprava v módním slohu s převažujícími 
rokokovými motivy.168

Klasicizující tvarosloví s nápadnými renesančními asociacemi prosadil 
architekt ve čtyřicátých letech na fasádách bytových domů na čerstvě regu-

165 Vybíral, 2000 b, zde s. 174, pozn. 3.
166 Guth 1917, zde s. 25, pozn. 45. – Hofman 1922–1923, zde s. 79. – Hojda 1991, zde 

s. 44, pozn. 42.
167 Lumír IX, 1859, č. 31, s. 739.
168 Stavebně-historický průzkum (SÚRPMO, 1973) a dosavadní literatura pokládá vznik 

výzdoby Hudebního a ostatních sálů za souběžný. Upřesňují jen K. Guth, kladoucí 
instalaci rokokových krbů do místností až do šedesátých let, a I. Šperling, upozorňující 
na dvoje starší parkety (1828). – Guth 1917, zde s. 26. – Šperling 1963, zde s. 198. – 
Vlček (Čižinská) 1998.

Bernhard Grueber
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lovaném staroměstském nábřeží, dnešním Smetanově [obr. 21].169 V mni-
chovském arkádovém slohu se subtilními gotizujícími doplňky provedl trojici 
významných staveb: Aehrenthalův nájemní dům ve Štěpánské ulici (1847, zbo-
řen 1913),170 vstupní budovu malostranského Thunovského (Leslieovského) 
paláce (1850–1851) a pilíře monumentálního řetězového mostu přes Labe 
v Děčíně (1853, zbořen 1933). Zatímco most lze chápat jako vynikající odpo-
věď na nedávno dokončený Széchenyiho most mezi Budínem a Peští (1849), 
vstupní stavení Thunovského paláce se poměrně přesvědčivě pokouší imito-
vat toskánskou raně renesanční patricijskou rezidenci, nicméně typická plo-
chost rustiky prozrazuje příslušnost k renesancizujícím výtvorům 19. století, 
orientovaným předně na dílo Friedricha Gärtnera. Laškovnou superpozici 
obloukových, kulatých a lomených oken je snad možné pokládat za osobní 
invenci architekta. V městské zástavbě Čech výjimečná realizace svým zasa-
zením doprostřed pitoreskní zástavby pražského podhradí vyvolává téměř

Obr. 21  Bernhard Grueber, domy čp. 995 (s Josefem Kaurou ml.) 
a 334 (s Františkem Wolfem) na nábřeží Starého Města, Praha, 1846

169 Vlček 1996, s. 258–259, 518–519. – Srov. také Janák 1933–1934, zde s. 16–17.
170 Hofman 1913–1914. – Hofman 1922–1923, zde s. 73, 85.
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ne skutečný dojem. Bylo by zajímavé prověřit, zda v tomto případě volbu 
před lohy nepodnítil svým rozhodnutím sám hraběcí stavebník [obr. 22].

Obr. 22  Bernhard Grueber, vstupní budova Thunovského (Leslieovského) paláce, 
Malá Strana, Praha, 1850–1851

Bernhard Grueber
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Jme novaným stavbám je slohově blízká radnice v Klášterci nad Ohří, kde 
se uvažuje o Grueberově spoluautorství (1855–1860, stavitel Václav Böhm) 
[obr. 23].171 

Obr. 23  Bernhard Grueber (?) – Václav Böhm, radnice, Klášterec nad Ohří, 1855–1860

Koncem padesátých let se umělecké ovzduší ve střední Evropě změnilo 
a italské quattrocento vyšlo v architektuře z obliby. Nebylo divu. Jak si archi-
tekti v 19. století dobře uvědomovali, ve slohu stále přežívalo množství gotic-
kých elementů. Tato skutečnost jim dlouho nepřekážela v napodobování raně 
renesančních forem, ba dokonce byla považována za plus, zvláště v kruzích, 
pátrajících, jak sloučením gotiky a renesance, lomeného a plného oblouku, 
vytvořit nový originální sloh. K tomu přistupoval romantický moment odboje 
proti dogmatickému klasicismu a pocit svobody, promítnutý do eklekticismu. 
Nový program přesnosti však zakazoval slohové směsice, stejně jako středo-
věké slohy v profánním stavitelství. Někteří architekti nepřestali myslet po-

171 Kibic 1988, s. 115. – Poche II 1978, s. 61.
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staru (Josef Niklas, Josef Maličký), jiní se více či méně ztotožnili s novotami 
(Ignác Ullmann, Bernhard Grueber). 

Nelze s určitostí odhadnout, nakolik přispěla zrovna Grueberova (možná 
částečně sebemrskačsky míněná) kritika gotiky ve světském stavitelství k její-
mu téměř dokonalému vytlačení z pražských ulic. Ještě v druhé po lo vině pade-
sátých let (1857) časopis Lumír vyzýval po vzoru vedoucího ví deňské dómské 
hutě Leopolda Ernsta proti „nevkusu“, plynoucímu z „obyčejně ne japného … 
předělávání stavitelských forem řeckých“, a „přešperkované renaissanci“ a do-
poručoval gotiku „hlavně při stavbách soukromých“, jimž měly sloužit za vzor 
„praktické a jednoduché, předce však i nejbohatší ozdobu přijímající formy“ do-
chovaných středověkých domů v Kutné Hoře, Prachaticích, Táboře a jinde.172 
O dekádu později však byla i nad Vltavou převaha kosmopolitního renesanč-
ního proudu stále zřetelnější a domů, které se od koketování se středověkými 
formami nedokázaly oprostit, vyrostlo už jen zanedbatelné množství.173 

V centru monarchie však diskuse o vhodnosti gotiky pro nesakrální vý-
stavbu zdaleka neskončila, naopak, s nástupem přesnosti se počala odvíjet 
s novou intenzitou. Třebaže byl nový Dombaumeister Friedrich Schmidt z vý-
značných architektů jediný, kdo oponoval straně renesancistů, dokázal si 
pádností argumentů vydobýt v praxi nejedno vítězství, z nichž nejcennější 
byla zakázka na vídeňskou radnici (výstavba 1872–1883). Pro pražskou si tuaci 
šedesátých let je důležité, že stavitelem Schmidtových návrhů, kostelních 
i světských (vídeňské akademické gymnázium, Beethovenplatz 1, 1863–1866) 
byl Josef Hlávka, který nabyté zkušenosti s gotickým tvaroslovím výtečně 
uplatnil v Praze při projektování Zemské porodnice (návrh 1865) na Novém 
Městě.174 Realizace (1867–1875) náležela ve své době k nejvelkolepějším sta-
vebním počinům na území české metropole, navíc osoba původce návrhu 

172 Dovedný Vídenský stavitel 1857. – Roku 1859 Lumír referoval o proslulém sporu o sloh 
londýnského sídla Foreign and India Offi  ces a kritizoval přitom staronového whigov-
ského premiéra Británie. Ten odmítl původní gotický projekt George Gilberta Scotta, 
schválený předcházející toryovskou vládou, a veřejně se nechal slyšet „co odpůrce slohu 
gothického“. Zpravodaj pražského žurnálu, spojující gotickou formu s výrazem svo-
bodného ducha, mínil, že nejpřednější politik Spojeného království „tímto způsobem 
v pokrok umění na anglické půdě sahá a sice v takové míře, že bychom se toho v té tak 
svou svobodou a osvětou proslavené zemi nikdy nenadáli“. – Lord Palmerston 1859, zde 
s. 1127. – Architekt Scott nakonec přepracoval projekt v italské renesanci.

173 K dataci jednotlivých budov srov. Hofman 1922–1923.
174 Petrasová 1998 a. – Švácha 1998 a, zde s. 41.

Bernhard Grueber
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požívala doma záviděníhodnou pověst jednoho z „vlasti české … synův nejvěr-
nějších“, jenž pro „zvelebení jména českého … již za mladistvých let učinil věci 
tak veliké“.175 Nordická cihlová gotika porodnice ovšem naprosto nesouhlasila 
s Grueberovou představou „vytříbeného slohu antického“, jedině vhodného pro 
ústavy nemocničního typu. „Způsobila svého času značný rozruch svojí nápad-
ností – účelu zasvěcenému málo odpovídající,“ psal o stavbě ještě po mnoha 
letech Antonín Cechner.176 Rozrušen a znepokojen mohl být také Grueber, 
neboť neměl nikde zaručeno, že Hlávkův příklad nestrhne další architekty 
k experimentování s formami, jejichž výskyt v daných souvislostech pokládal 
za ignorování historické pravdy a zastírání vazeb moderního společenského 
zřízení k jeho údajným kořenům. Grueberovo odsouzení profánní gotiky bylo 
v jeho vzpomínaném článku podáno jako reakce na Schmidtův návrh budovy 
říšské rady, v druhém plánu se ale mohlo obracet proti Hlávkově porodnici 
a obecně proti přenášení podobných manýr na domácí půdu. 

Grueber ve vlastních návrzích u typů, postrádajících historickou vazbu 
na středověk, především činžáků a městských paláců, omezoval gotickou 
in spi raci na podružné detaily a orientoval celkové ladění fasády spíše smě-
rem k mnichovské syntéze románského slohu a toskánské rané renesance. 
Na platformu přesné renesance se mu, navzdory proklamacím, ve skutečnosti 
bezezbytku přestoupit nepodařilo: v teorii o tom svědčí například slabost 
pro Klenzeho a Hübsche, v praxi rozpačitě renesancizující stavba nadačního 
domu vyšebrodského opatství v Českých Budějovicích (1863).177 

6 Polychromie, materiál, totální umělecké dílo

Závěrem budiž připomenuty Grueberovy příspěvky ke třem tématům 
archi tektonického myšlení 19. století, navzájem souvisejícím a pro přesné 
renesancisty klíčovým: šlo o barevnost povrchu – „polychromii“, pohledové 
uplatnění stavebního materiálu – tzv. „Materialbau“ – a totální umělecké 
dílo – „Gesamtkunstwerk“. 

Polychromie patřila vůbec k nejdůležitějším bodům v myšlení architektů 
19. století. Renesancisté se svým kladným postojem k ní vymezovali proti 

175 Stavitel Josef Hlávka 1876, zde s. 218.
176 Cechner 1908 b.
177 Vybíral 1999, s. 139, 142.
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klasicistům starší generace, nejpozději od dvacátých let. Polychromisté chtěli 
dokázat, že antika byla hodně barevná – a tudíž má být barevné i vše následu-
jící. Spory vyplývaly ze stanovení míry barevnosti a dále z toho, jaké materiály 
se sluší natírat a které naopak mají působit svou přirozenou barvou. Nebylo 
automatické ani spojení barevnosti s renesancí; třeba mladý Gottfried Sem-
per ve své první knize (1834) neváhal kritizovat přední renesanční mistry, 
v čele s Brunelleschim a Michelangelem, za opuštění barevnosti a zavedení 
„nahé“ architektury. Zde viděl počátek cesty k „bezcharakterním bastardům“ 
klasicismu, jež mu připadaly ještě protivnější, než ten „nejpřetíženější palác 
z nejhorší periody copové“.178 Ve vlekoucím se sporu o nátěry mramorových ar-
chitektonických článků projevil Grueber překvapivě konzervativní stanovisko, 
odlišné od mínění Sempera nebo i Hansena, jehož si pravděpodobně cenil 
více. Nepopíral věrohodnost archeologických nálezů, svědčících o pestrém 
pomalování exteriérů řeckých staveb, avšak odmítal přenášení těchto praktik 
do současnosti: „Starořecké malby činí na nás dojem zvláště podivný ano i protiv-
ný, a sice není smyslům našim vhod ani volba barev, ani způsob užívání jich.“ 179 
Vydařenější cestu k pestřejším fasádám podle něj představoval zvyk Římanů 
obkládat zdivo barevnými mramory nebo mozaikou. Ocenění si v jeho studii 
O omítce a nátěru budov (1870) dále vysloužila „vkusná malba staveb“ u Arabů. 

Výraz „der Materialbau“ se používal zvláště v letech 1860–1880 pro stavby 
s neomítnutými průčelími, nejčastěji kamennými nebo cihlovými. Podle nej-
vlivnější postavy vídeňské umělecké historiografi e a kritiky a přesvědčeného 
propagátora slohové přesnosti Rudolfa Eitelbergera (1817–1885) znamenala 
omítka „lež“; od jejího zavržení si sliboval, že přiměje architekty k vyhledávání 
a používání ušlechtilejších materiálů pro pohledové povrchy. Prakticky všech-
ny vedoucí umělecké autority metropole s ním souhlasily, avšak stavebníci, 
zvláště soukromí, preferovali omítkové provedení, poněvadž bylo lacinější.180 
Postoj k vizualizaci materiálů se rovněž proměňoval s prohlubujícím se po-
znáním historických staveb. Bernhard Grueber nic nenamítal proti myšlen-
ce ponechat na vnějšku staveb povrch ušlechtilých materiálů neomítnutý. 
Citoval Gottfrieda Sempera, jehož slova „dřevo objev se co dřevo, železo co 

178 Viz Semper 1834, zde s. 232–233. – Ke sporu o polychromii antických staveb srov. 
Mignot 1994, s. 83–84. – Kruft 1993, s. 305–307, 341–343.

179 Grueber 1870, zde s. 31. – Srov. Grueber 1875, s. 204–205.
180 Srov. Kieslinger 1972, s. 74–76.
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železo, cihla co cihla“ 181 uznal za „zcela pravá a dobře míněná“. Konstatoval 
však, že ve střední Evropě není možné od omítání upustit vinou nestálého 
počasí a drahoty trvanlivého staviva. Jako jeden z výhodných způsobů úpravy 
omítky doporučil v renesanci osvědčené sgrafi to, jehož technologii provádění 
ob jasnil. Naopak s nedůvěrou sledoval novodobé, zvláště mnichovské pokusy 
o vzkříšení malby obrazů na průčelích (Národní divadlo, pošta, Nová pina-
kotéka). Místo toho preferoval údajně rozšířenější, fresce podobnou, avšak 
trvanlivější techniku „nápodobení mosaiky“, vhodnou například pro „nádraží, 
letní domky na venkově, větší závody“.182 

Grueber vyvodil dva hlavní „zákony“ pro soudobé umělce. Ať už si zvolí 
kterýkoli sloh, (1) musejí dbát, „aby všeckny tvary v stejným slohu byly … 
pro vedeny, … neboť jenom takto jest možno dokonalého souladu se dodělati“, 
(2) mají při závažnějších podnicích usilovat, aby „tři sesterská umění … malíř-
ství, řezbářství a stavitelství samostatně jedno vedlé druhého se vyvíjelo a na nej-
vyšší stupeň dokonalosti přivedeno bylo“.183 Pisatel mířil na ideu totálního 
umě leckého díla, která se v Praze prakticky uplatnila asi poprvé důrazněji 
v koncepci budování a výzdoby karlínského chrámu (1854–1863), zejména 
ale při vzniku Národního divadla. Laickým obecenstvem a až na výjimky 
(Josef Durdík)184 i odbornou kritikou byly takové postupy přijímány velmi 
pozitivně. V roce 1865 například Gesamtkunstwerk ocenil autor zřejmě prv-
ního obsáhlejšího česky psaného přehledu dějin světového umění, pražský 
Jan Müller, v rozvaze o vyhlídkách uměleckého vývoje: „V čem obzvláštní za-
ručení k bezpečnému budoucímu rozkvětu krásného umění viděti lze, jest vřelé 
účastenství, jaké toto nachází u veškerého lidu…, a že ho nyní … v tak hojné 
míře užíváno k velikolepým monumentálním podniknutím, ku kterýmžto někdy 
všecka jednotlivá odvětví umění ve blahé shodě se spojují, neb i každé o sobě 
u vznešeném výrazu přispívají.“ 185 

S estetikou souborného uměleckého díla se Grueber setkal už ve třicá-
tých letech při práci na obnově řezenského dómu, jejíž podněcovatel, král 
Ludvík I. Bavorský, toužil dokonce, aby se v puristicky opravené svatyni 

181 Semper 1834, zde s. 219. – Grueber 1870, zde s. 31.
182 Grueber 1870, zde s. 31.
183 Grueber 1871 b, zde s. 9.
184 Srov. Durdík 1881, zde s. 455.
185 Müller 1865, s. 140.
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provozovala jen středověká chorální hudba.186 Architekt s umělci jiných oborů 
spolupracoval také v Praze. Už koncem čtyřicátých let vyvrcholila Grueberova 
restaurace letohrádku Belveder provedením velkorysého obrazového cyklu, 
ohlašujícího novou etapu v dějinách domácí monumentální malby. Vedoucí 
projektu Christian Ruben s architektem konzultoval přinejmenším technologii 
výzdoby, jak vyplývá z informace F. X. Harlase, podle níž Grueber, sám kdysi 
studující malířství na mnichovské akademii, navštívil v doprovodu malířů 
Karla Svobody a Josefa Trenkwalda Berlín, aby zde zkoumal obdivované 
fres ky Wilhelma Kaulbacha na stěnách schodiště Nového muzea.187 Grue-
berovo přesvědčení o prospěchu spolupráce výtvarných umělců všech zamě-
ření nakonec (1875) vyústilo v jednoznačnou podporu Gesamtkunstwerku: 
„… stavitel bez porozumění a výpomoci obou zbývajících uměn bude moci stěží 
vytvořit úplně dokonalé dílo.“188

186 Srov. Dollinger – Dollinger 1997, zde s. 19.
187 Harlas 1896, zde s. 45.
188 Grueber 1875, s. 17.
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V

Antonín Barvitius:
„Nejkrásnější nalezáme v době první renaissance.“

1 Lippmannova vila – Toskánské stavitelství – Gotika s renesancí

Architekt Antonín Viktor Barvitius (1823–1901) se po mnohaletém poby-
tu v Římě vrátil do rodné Prahy roku 1867.189 Třebaže hned následujícího roku 
upoutal Bernharda Gruebera návrhy, inspirovanými starokřesťanskými vzory, 
těžiště jeho slohového projevu spočívalo v tvarově uměřené, zřetelně italsky 
orientované renesanci, k níž tíhl již od dob studia na vídeňské akademii v dru-
hé polovině čtyřicátých let a kterou v průběhu své italské praxe vybrousil do 
ryzosti, v díle jiných architektů nevídané. Čistá mediteránní nota, čitelná též 
v návrzích gotických, sbližovala Barvitia s Theophilem Hansenem,190 avšak 
formový rejstřík obou umělců byl poměrně odlišný. Barvitius sice sdílel Dáno-
vu zálibu v oživování fasád různobarevnými materiály či malbou, na rozdíl 
od něj se ale vyhýbal hromadění výrazně reliéfních architektonických článků 
a sochařské dekorace. Důslednou negací barokních efektů v komponování 
detailů a mas se vymykal většině soudobých vídeňských architektů i svým čes-
kým spolužákům z ateliéru Eduarda van der Nülla a Augusta Siccardsburga, 
nanejvýš se s nimi shodl v celkovém odporu k severským národním variantám 
renesance. Tato zásadovost zřejmě připravila Barvitia v závěrečné etapě jeho 
života (osmdesátá a devadesátá léta) o šanci na zisk monumentálních zakázek 
a o následovníky z řad mladších autorů, na druhou stranu pomohla po roce 
1900 uchránit jeho pověst před zhanobením z pera modernistické kritiky. 

Literárně se Barvitius projevoval jen příležitostně. Podle Zdeňka Wirtha 
zůstala většina jeho textů v rukopisech,191 včetně nejrozsáhlejšího z nich, sta-
vebně-historického rozboru římského Palazzo Venezia. Publikované projevy 
se omezují na několik článků vesměs ze sedmdesátých let, vrcholné etapy 

189 K životu a dílu Antonína Barvitia srov. zejména Wirth 1931. – Slavíková 1973. – Z krat-
ších medailonů např. Posmrtná výstava 1902. – Vybíral 1995 c. – Brožová 1995.

190 Lukeš 1996, zde s. 45.
191 Wirth 1931, s. 296.
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umělcovy tvorby. Vyšší teoretické aspirace v nich nejsou patrné. Jde o referáty 
či přetištěné přednášky o vlastních projektech, standardní útvary, jakými se 
čas od času v tisku přinutili zviditelnit i ti architekti, kterým jinak sezení 
za psacím stolem příliš nevonělo. Barvitiovy stati však překračují úroveň 
pros té technické informace, neboť je doprovázejí zajímavé poznámky, týkající 
se slohové podstaty a inspiračních zdrojů diskutovaných děl, částečně také 
obecných otázek navazování tvorby na historické předlohy. 

Roku 1870 předložil Antonín Barvitius ve Zprávách SAI důkladné zdůvod-
nění konečné podoby letní vily podnikatele Alexandra Lippmanna, realizova-
né o rok dříve v Bubenči u Prahy [obr. 24].192 Asymetrickou dispozici domu 
chápal jako projev „svobod ve stavitelství, kteréž … co nejdříve budou příčinou, 
že se od absolutní souměrnosti upustí, a kteréž vůbec v popředí staví zákon kraso-
měrnosti“. Základ této „volnosti“ spatřoval v „zásadě naturalismu“, tj. v „zásadě 
takového ponětí o architektonických úlohách, kteráž jest s to, vyslovené potřebě 
co možná nenuceným spůsobem, tedy s úplným šetřením přirozeného ústrojí

Obr. 24  Antonín Barvitius, vila Alexandra Lippmanna, východní průčelí, 
Praha-Bubeneč, 1869

192 Barvitius 1870.
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stavebního, zadost učiniti“.193 Připomenul rovněž obecnou zkušenost, že „pod-
statně odůvodněné odchylky od přísného pravidla budí pocit volnosti, oživenosti 
a malebnosti“. Odmítl však „naturalismus“ pokládat za univerzální architek-
tonický koncept a kritizoval jeho užívání při úlohách, kde k tomu chyběla 
„vnitřní příčina“. Přehnaná libovůle podle něj vede k oslabení „citu k opravdo-
vému ústrojnému zřízení celé stavby“.194 

Počátky zájmu o typ asymetrické vily spojil Barvitius s odbojem proti 
estetickým doktrínám klasicismu, jimž „vší silou sjednávala se neobmezená 
platnosť na vysokých učilištích“. Nezapřel v sobě archeologického ducha, když 
připisoval hlavní zásluhu na zviklání akademických dogmat „stále množícímu 
se prozkoumávání krásných staveb ze všech dob“.195 Průkopníka viděl v Karlu 
Friedrichu Schinkelovi, jenž „dlouhá leta trávil v šťastném jihu a tam také 
ob divoval, co všecko ušlechtilého umělecká volnosť společně s krásou a užiteč-
ností nenuceně vykouzliti dovede“. Schinkelovi a „některým jeho lepším žákům“ 
se podle Barvitia podařilo „jistý počet vzorných staveb tohoto druhu provésti, 
při kterýchž dali se nepoznaně ovládati jednak zmíněnými zjevy z novější doby 
ve Vlasku přicházejícími“, tzn. renesančními, „jednak podobnými zbytky staro-
věkých staveb, kteréž se tam všude … vyskytovaly“.196

Barvitius měl dozajista na mysli především vybrané doprovodné stavby 
v parkovém okolí postupimské rezidence pruského krále, které ho s největší 
pravděpodobností přitahovaly již od mládí a občas přímo ovlivnily podo-
bu jeho vlastních prací. Například Schinkelův domek dvorního zahradní-
ka (1829–1840) [obr. 25] patrně inspiroval neprovedené návrhy vil z let 
1848–1849, dochované v Barvitiově pozůstalosti.197 Hmotové rozvržení zám-
ku Oranžerie od Schinkelových předních žáků Persia, Stülera a Hesseho 
(1851–1860) [obr. 26] se ozvalo znovu v obrysech pražského nádraží Fran-
tiška Josefa I. (návrh s Ignácem Ullmannem), pocházejícího z let 1870–1871, 
tedy právě z doby, kdy vznikaly řádky referátu o Lippmannově sídle [obr. 27].

193 Barvitius 1870, zde s. 31.
194 Barvitius 1870, zde s. 31.
195 Barvitius 1870, zde s. 32.
196 Barvitius 1870, zde s. 32.
197 Kresby zveřejnil Jan Bažant 1993, zde s. 11. – Viz též Bažant 1994, 1. s. obálky.
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Obr. 25  Karl Friedrich Schinkel – Ludwig Persius – Friedrich Wilhelm IV., 
dům dvorního zahradníka v Římských lázních, Postupim, 1829–1840

Obr. 26  Ludwig Persius – Friedrich August Stüler – Ludwig Hesse, 
zámek Oranžerie, Postupim, 1851–1860
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Obr. 27  Antonín Barvitius – Ignác Vojtěch Ullmann, 
nádraží Františka Josefa I., Praha, 1870–1871

Zásluhu příslušníků Schinkelovy školy Barvitius viděl v „řádném poznání“ 
italského vilového stavitelství minulosti a v tom, že jeho principy dokázali 
přizpůsobit současným potřebám. Jak uvedl, pro tyto architekty byla ve věci 
slohu samozřejmostí preference autentických „tvarů řeckých staveb“, zatím-
co později se vilová architektura neubránila eklekticismu, v podání autora 
názoru, dovolujícího výskyt „příliš sobě cizích slohových prvků rozmanitě vedlé 
sebe seřaděných“.198

Svého druhu reminiscencí na bezstarostné postupimské Sanssouci je – 
po formální i po významové stránce – také bubenečský letní dům Alexan-
dra Lippmanna. Čtyřicetiletý časový odstup od Hofgärtnerhausu se ovšem 
projevil: Barvitiova stavba si stejně svobodně pohrává s půdorysem a připo-
jováním hmot, detail však zřetelněji odkazuje k raně renesančnímu habitu 
toskánské vily, „toho jednoduchého pravzoru moderního stavitelství“, na němž 
pražský archi tekt oceňoval „nenucenou výstavbu jednotlivých částí“, „konstruk-
ci co možná nejjednodušší“, „daleko vyčnívající to a předce úhledně zřízenou 

198 Barvitius 1870, zde s. 32.
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střechu, kterouž se tuskulanský chrám již vyznačoval“, „vyvinutý cit pro krás-
nou prostornosť“, „půvabný vnitřek, zvláště byl-li malbou a plastikou vyzdoben“. 
„Jednoduché“ vily lze podle Barvitia najít v každé etapě stavitelství novověku, 
„velkolepé“ vyrůstaly nejčastěji ve vrcholné renesanci, avšak „nejkrásnější nale-
záme v době první renaissance a to tam, odkud toto umělství vyšlo a kde nejvíce 
bylo pěstováno, totiž v Toskansku a v střední Italii“.199

Nápadné je, že „jednoduchý pravzor moderního stavitelství“ v daném případě 
pro Barvitia nepředstavovala antika či obecně klasika, nýbrž zcela konkrétně 
„živel toskanského stavitelství a umění“. Podobně jako o pár let později Bernhard 
Grueber ve své učebnici Základy umělecké činnosti přičítal Barvitius mocný 
vliv na umělecký vývoj starověku i novověku etruské kultuře. Grueber doslova 
napsal: „Unsere heutige Palast- und Wohnhausarchitektur ist in Wahrheit nichts 
anderes als eine Fortbildung der altitalischen Elemente mit Einschlechtung grie-
chischer Reminiscenzen.“ 200 Zdroje tohoto názoru bude asi nejlépe hledat v Mni-
chově. V době, kdy zde Grueber studoval, Leo von Klenze přišel s tezí, podle 
které měly mezi etruskou architekturou a novodobými dřevěnými domy sedláků 
v Rétsku (bavorsko-tyrolské pomezí) existovat genetické vazby, prokazatelné 
dějinami architektury, náboženskými dějinami i etymologicky. Na základě toho 
Klenze provedl Pokus o rekonstrukci toskánského chrámu podle jeho historických 
a technických analogií (publikováno 1824), což bylo téma, k němuž se dostal 
přes četbu Vitruvia, snad i zásluhou svého berlínského učitele Aloyse Hirta.201 
Vitruviův traktát se ovšem už v Klenzeho době mezi architekty příliš nectil;202 
pro Gruebera byl směrodatnější autoritou Leone Battista Alberti, hovořící 
o souvislé italské, tj. etrusko-římské tradici, hodné dalšího následování. Grueber 
i Barvitius kromě toho bezpochyby sympatizovali s Albertiho charakteristikou 
původního etruského stavitelství, sledujícího prý zásadu, že „krása tvaru se nedá 
nikdy nalézti odloučená nebo oddělená od žádoucí účelnosti praktické“.203 Podle 
Albertiho se ve vzhledu této architektury odrazila „starodávná spořivost“. Tato 
vlastnost, zdá se, ji dobře vystihovala rovněž v očích odborníků první půle 
19. věku. Strohost vnější výzdoby pražské celnice z roku 1811 (U Hybernů) 

199 Barvitius 1870, zde s. 32.
200 Grueber 1875, s. 223.
201 Kruft 1993, s. 335–336. – Kapitolu Tuskánský způsob stavby chrámů (IV, 7) viz Vitruvius 

1979, s. 146–148.
202 Forssman 2001 a, zde s. 55.
203 Alberti 1956, s. 171.
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snad přiměla Franze Mertense, aby její sloh, „na počátku tohoto století často 
užívaný“, nazval „der hetrurische Studien-Stil“ a umístil ho na počátek řady sou-
dobých (1845) slohů, kterým dal posměšný přívlastek „studované“.204 

V podání Barvitia „živel“ toskánský „upravil spůsob řeckého umění přiměře-
ně nejvyvinutějším potřebám bývalých Římanův“, k tomu navíc „dovedl na sklon-
ku středověku vyhoviti moderním potřebám, bera za základ tradice starověkého 
stavitelství“. Výtvarně střízlivému Barvitiovi se také pochopitelně zamlouvalo, 
že „byl vždy … v míře udržován“ a „vývin tak zvaného copařského slohu ani se ho 
nedotekl“. Poznámku „onť zahrnuje v sobě národní ráz s uměleckým vývinem“ 205 
zřejmě nacionálně vlažný architekt připojil jen pro formu. 

Lippmannovu vilu lze jako jedinou ze čtveřice proslulých pražských re-
nesančních vil z přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století pokládat 
za projev koncepčně promyšlené specifi cké odnože kosmopolitní renesance, 
jež by snad snesla označení toskánský sloh a pro niž je příznačná skromnost 
exteriérového detailu a poměrně výlučné omezení na architekturu rodinných 
domů a letohrádků. K jejím prvním projevům v Zaalpí náleží kupříkladu vila 
Cronkhill (Shropshire v Anglii) od Johna Nashe z roku 1802.206 Další dvě 
vily, spojené s Barvitiovým jménem, se od „jednoduchého pravzoru“ již relativ-
ně vzdalují. Méně vinohradská Gröbovka (1870–1874, s Josefem Schulzem), 
směřující k monumentální symetrii, a více bubenečská vila Adalberta Lanny 
(1870, s Ignácem Ullmannem), které palladiánská řádovost vtiskuje pečeť 
„velkoleposti“ zralé renesance. Poslední z vil, navržená Zdenkem Schubertem-
-Soldernem, má sice nejblíže k Lippmannově komorními rozměry a maleb-
ným se skupováním mas, avšak její plášť je vypraven naprosto rozdílně. Třebas 
vykazuje neméně italský střih, postrádá atributy venkovských sídel renesanční 
buržoazie a naopak plně těží ze slovníku městských rezidencí, jak o tom bude 
ještě řeč v kapitole o Schubertovi.

Atmosféru rurální idyly 15. století však Lippmannova vila, podobně jako 
další stavby toho typu, navozovala jen svým zevnějškem. Interiéry byly po-
chopitelně zařízeny s veškerým moderním komfortem, význačnější z nich 
dostaly náročnou uměleckou výzdobu. Jakkoli se Barvitius vyznával z obdivu 

204 Mertens s pobavením shledal, že během první poloviny století přišly do módy všechny 
evropské historické slohy. „Etruský“ byl v jeho chronologii postupně následován „řec-
kým“, „středověkým“, „renesančním“ a „barokním“. Mertens 1845, zde s. 38.

205 Barvitius 1870, zde s. 32.
206 O Nashově vile Cronkhill viz Zgórniak 1987, s. 52–53. – Mignot 1994, s. 277.



84 Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu 

k časné renesanci, neostýchal se v podrobnostech čerpat také z pozdějších 
vývojových fází slohu. Otevřenou loggii, přiléhající k salonu v přízemí, a vy-
brané síně okrášlily „krásné arabesky Cinquecentovy, jež vidíváme od vlaských 
umělců jeho doby využitkovány“.207 Nejen to. Pro poučení architekt, proslulý 
svým zanícením pro Itálii, sáhl dokonce k památkám domácím, pravda, pouze 
k takovým, jež byly pokládány za importy italského umění, zasažené místní 
tradicí minimálně či vůbec ne. Do cementové podlahy loggie byly vytlačeny 
„geometrické fi gury dle vzoru, jakýž v přízemí letohrádku ve Hvězdě u Prahy 
nalezáme“. Západní díl zdi, ohrazující parcelu kolem vily, dostal na vnitřní 
straně manýristickou fazónu „na způsob rustiky neb grotesky…, skorem jako 
část ohradní zdi Valdštýnské zahrady v Praze, … tedy na způsob skály“,208 nejspíš 
na výslovné přání stavebníka, jak vyplývá z Barvitiova výkladu. Na rozdíl 
od budovy a obvodové zídky zahradní úprava pozemku k žádnému „vzoru dří-
vější renaissance“ odkazovat neměla. Proto byla, v souladu s dobovým vkusem, 
z větší části přetvořena do podoby jakéhosi malého anglického parku, který 
jen v úseku před umělou skálou nahradila přímá stromová alej a souměrné 
odpočinkové prostranství s dvojicí bazénů [obr. 28].

Skloubit zálibu v jazyku italského quattrocenta, nikoli čistě klasickém, 
s programem přesného slohu nebylo snadné. Pouze talent vyzbrojený vytrva-
lostí a dostatečně vysokým renomé se nyní mohl vydat na cestu spojující rene-
sanci s gotikou, aniž by mu přitom hrozilo, že se zpronevěří požadavku jednoty 
a přesnosti slohu. Antonín Barvitius měl dostatek obojího a k tomu navíc 
bohaté zkušenosti, získané studiem goticko-renesančního Benátského paláce 
v Římě. Když byl požádán o vyhotovení návrhu nové budovy pro čes ký poutní 
dům tamtéž, na jednom z variantních nákresů úzkého průčelí (1874) s neoby-
čejnou citlivostí zasadil do italsky renesančního rozvrhu trojdílné okno, velmi 
oblíbené v pozdně gotických Čechách [obr. 29]. Snad chtěl pro střednictvím 
ryze architektonického prostředku vyjádřit propojení živlu apeninského a čes-
kého či zároveň naznačit setkání světské a duchovní funkce uvnitř objektu, 
jehož přízemí měla téměř zcela vyplňovat svatováclavská kaple. Proveden byl 
nakonec projekt italského architekta Stramuzziho, opírající se v rozvrhu o Bar-
vitiův plán, v podrobnostech fasády však promlouvající jednoznačněji řečí 
renesance. I když v Římě Barvitiův návrh odmítli, v Praze se dočkal příznivého 
přijetí, soudě podle toho, že jej autor, společně s vlastní přednáškou o historii 

207 Barvitius 1870, zde s. 33.
208 Barvitius 1870, zde s. 32.
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Českého domu v Římě, publikoval roku 1876 ve Zprávách209 a dopisovatel 
Světozoru (1877) jej označil za „výtečný“.210 V kontextu české architektury jde 
o dílo nezvyklé a ve své době patrně ojedinělé, osvědčující umělcův smysl pro 
preciznost a harmonii i v tak delikátní záležitosti, jakou představuje skloubení 
dvou rozdílných slohových kmenů. Se srovnatelnou nenuceností budou v Pra-
ze o dvě desítky let později spojovat prvky gotické a renesanční do jediného 
celku protagonisté národního slohu v čele s Janem Vejrychem.

Obr. 28  Antonín Barvitius, vila Alexandra Lippmanna, půdorys pozemku, 
Praha-Bubeneč, 1869

209 Barvitius 1876.
210 Pinkas 1877, zde pozn. *). – Stramuzziho návrh, mylně připsaný Barvitiovi, otiskl Svě-

to zor, viz Český dům 1876. – Srov. také Slavíková 1973, zde s. 147.
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Obr. 29  Antonín Barvitius, návrh průčelí Českého domu v Římě, 1874
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2 Spor o barevnost pomníku Josefa Jungmanna v Praze – Polychromie, mate-
riál, totální umělecké dílo

Za mistrovský kus Barvitiův bývá tradičně považován pražský pomník Josefa 
Jungmanna [obr. 30]. O jeho spletité genezi vypovídá architektova přednáška 
z roku 1878, otištěná (s nepodstatnými obměnami) ve Zprávách i Světozoru.211 
Počátkem šedesátých let se podařilo Františku Ladislavu Riegerovi pro myšlenku 
obrozencova památníku získat v Římě usazeného Václava Levého. Váhavý sochař 
se s prosbou o radu obrátil na Barvitia, jenž se úkolu ochotně ujal a načrtl sché-
ma, kombinující antický sochařský typ sedícího a přemýšlejícího literáta s pře-
výšeným soklem, odvozeným z podstavců renesančních kondotiérů. Tato vize 
byla zprvu přijata. Námitky se objevily o deset let později, kdy se objednavatel, 
vlastenecký spolek Svatobor, pokusil nalézt náhradu za mezitím zesnulého Levé-
ho. Návrh, aby byla z úsporných důvodů provedena fi gura stojící, neprošel, jelikož 
se žádný z předkládaných modelů nelíbil. Komise Svatoboru, v níž zasedal také 
Barvitius, se vrátila k původnímu plánu a plastiku svěřila Ludvíku Šimkovi. Roku 
1871 předložil tandem Barvitius – Šimek podrobný model, který výbor schválil. 

Obr. 30  Antonín Barvitius, pomník Josefa Jungmanna, Praha, 1878

211 Barvitius 1878 a–b.
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V červenci 1873 však vyšel ve Světozoru anonymní článek, ostře vystupu-
jící proti „zcela pochybené“ umělecké koncepci podstavce a požadující „zde 
nejen částečnou opravu, nýbrž úplnou změnu“.212 Terčem kritiky se stala prý 
zbytečně přehnaná výška a hlavně barevnost soklu, v architektově záměru 
sestaveného z kamenů šedočerných, zelených, žlutavých a tmavočervených 
odstínů a bronzových okras. Obojí se pisateli (pisatelům?) zdálo bezúčelné, 
a tudíž neumělecké: „Žeť pak všaká bezúčelnost zvlášť v sochařství neumělecká 
jest, jestiť jeden z axiomů esthetických všemi klasickými výtvory naprosto ztvrze-
ných; všeliké zbytečnosti teprv s dobou úpadku v umění počínají.“ 213 V pojetí 
anonyma měl být podstavec méně „křiklavý“, aby neodpoutával pozornost 
diváků od sochy velikána. Historické argumenty ve prospěch polychromie 
byly obráceny v neprospěch Barvitiův, jenž si nepřímo vysloužil nepříjem-
né obvinění z copařství: „Umělcům svatovácslavské kaple promineme, pakli 
si něco na tom zakládali, že stěny její českými kameny obložili, avšak návrat 
k stanovisku jejich by byl anachronismus předc poněkud přílišný. Odvoláno se 
na některé vlašské pomníky, u nichž postať z různých mramorů je složena. Ne-
víme, že by některý z nich pocházel z dob, v nichž sochařství italské na plné 
výši své stálo. V umění antickém značí působení různosti materialu rozhodný 
úpadek.“ 214 Neméně těžký kalibr představovalo tvrzení, že podstavec vyvolává 
pochybnosti „o našem vytříbeném vkusu národním“. Do třetice byl architekt 
pranýřován za bezduché napodobování: „… není vše, co v Italii stojí, již proto 
vzorem naprostým a není vůbec vzorem, co proti důvodům neobstojí.“ 215 Tato 
poslední výtka patří v Čechách asi vůbec k prvním veřejným formulacím, 
které se ohrazovaly proti kosmopolitnímu renesancismu odchovanců vídeňské 
školy, jakkoli šlo ještě o planý výkřik, postrádající pandán v podobě nosného 
náhradního konceptu. 

Možná nebude důvod nevěřit pisateli protibarvitiovského provolání, když 
tvrdil, že k pestrosti podstavce se také „obecné mínění se řídkým souhlasem … 
vyslo vovalo“.216 Jenom by se tím potvrdily jiné zoufalé hlasy (Josef Schulz, 
Karel Mádl, Saturnin Heller), konstatující tvrdošíjné převládání negativního

212 Podstavec 1873, zde s. 345.
213 Podstavec 1873, zde s. 345.
214 Podstavec 1873, zde s. 345–346.
215 Podstavec 1873, zde s. 346.
216 Podstavec 1873, zde s. 345.
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postoje vůči barevnosti. O to větší úsilí musel Barvitius vyvinout, aby svou 
malou bitvu ve sporu o polychromii vyhrál. „Za přesvědčení … mozolně na byté 
dovede úporně se bíti slovem i písmem,“ napsal o něm později Zdeněk Wirth.217 
Na svou stranu získal architekt politika, jenž se v záležitosti Jungmannova po-
mníku angažoval od samého začátku, F. L. Riegera. Že nešlo o bezvýznamné 
slovní přestřelky, nýbrž vážnou debatu o budoucnosti projektu (s možným 
politickým pozadím), naznačují pozdější vděčná slova umělcova: „… se zvlášt-
ním potěšením vyznávám zde, že zejména dr. F. L. Rieger zastával se neohroženě 
mých návrhů…; jemu také náleží hlavní zásluha o to, že původně navržený ma-
terial – mramor oživený belgickou žulou – nahrazen byl žulou (na místě před-
ním) a syenitem.“ 218 

V roce 1878, kdy se konalo slavnostní odhalení pomníku,219 přistoupil 
Barvitius k vysvětlení svých výtvarných záměrů a zčásti přitom reagoval na 
starší výpady. Několika (ve skutečnosti nepříliš přesvědčivými) větami své 
dílo zařadil do kontextu se staršími pražskými veřejnými skulpturami. Vypo-
zoroval v nich charakteristický „tradicionální smysl pro velikost“,220 jenž měl být 
podle něj zachován také u Jungmanna. Jinak považoval své řešení buditelova 
pomníku za novátorské a byl na to patřičně pyšný. Úlohu mu prý znesnad-
ňovala nejen složitá prostorová situace vybrané lokality, ale rovněž fakt, že 
Praha je městem, „neřadícím se mezi čilá střediště umění“, a hlavně neexistence 
„platného vzoru z nové neb nejnovější doby“.221 Jediné schůdné východisko při 
hledání suroviny, tvaru i barevnosti spatřoval v poučení z pomníkové tvor-
by v obdobích, která v tomto oboru relativně vynikala nad ostatními, tedy 
v antice a renesanci, rozumí se renesanci italské. O „vzorech naprostých“, od-
su zovaných kritikem ze Světozora, zde však nemůže být řeči. Vysoké sokly 
Donatellova Gattamelaty a Verrocchiova Colleoniho, Barvitiem jmenovitě 
obdivované pro „imposantní“ účinek, nesdílejí v podrobnostech s podstavcem 
pro Jungmanna prakticky nic. 

217 Wirth 1931, zde s. 296.
218 Barvitius 1878 a, zde s. 50.
219 Nikoli 1877, jak mylně uvedl Wirth 1931, zde s. 444, a po něm Slavíková 1973, zde 

s. 147. – Srov. Světozor XII, 1878, s. 277–278.
220 Barvitius 1878 b, zde s. 254.
221 Barvitius 1878 a, zde s. 49.
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Barvitius nesouhlasil s názory, obviňujícími tvorbu jeho doby z nedostat ku 
originality. Historické studium pokládal za nezbytnou podmínku uměleckého 
pokroku, jenž se podle jeho mínění nemohl dít jiným než evolučním způso-
bem. To by samo o sobě neznamenalo nic odlišného ve srovnání s úvahami 
dalších protagonistů přesné renesance. V odstavci, který Barvitius obecné 
rozvaze na téma legitimity historizující metody věnoval, lze ale cítit až zará-
žející jistotu, chybí tu jakákoli známka pochybnosti, u jiných autorů téměř 
nepostradatelná. Barvitius nevnímal práci s tradičními slohy jako provizo-
rium, dočasný či vynucený stav, na rozdíl třeba od Sempera. Byl optimistou: 
„Slýcháváme zhusta, že umění našich dnů jest prosto původnosti, protože prý 
opírá se ve svém tvoření o minulost, a velmi často bývá tomu věřeno. Jest to 
však omyl, vzniklý zvláště tím, že několik přenáhlených pokusů o aprioristické 
stanovení docela nového slohu k žalostným koncům dospělo, ano dospěti musi-
lo; neboť umění, jako vše jiné, toliko krok za krokem se vyvíjeti může z daných 
poměrů, opírajíc se nutně o přítomnost nebo po případě též o minulost a měníc 
znenáhla toliko význačný svůj ráz přibíráním nových – byť i nevždy nápadných 
momentů.“ 222 Čerpat z minulosti podle pisatele neznamenalo rezignovat na 
vlastní autorskou invenci: „Nejlepší umělecká díla nového věku nechť třeba 
opí rají se o určité historické vzory, liší se od nich přece v nejednom ohledu, a to 
ne vždy neprospěšně.“ Zisky důkladného a zároveň „láskyplného“ zkoumání 
starého umění Barvitius demonstroval osvědčeným způsobem, totiž v po-
rovnání s bezprostředně předcházející epochou: „… naučili jsme se srovnávati 
formy a působiti vhodnou volbou materialu, naučili jsme se však také vážiti si 
opět účinku barvy, který po celé století byl zůstal v zapomenutí…“ 223 Nepřímo 
tím odpovídal Jacobu Burckhardtovi, jenž dříve na stránkách oblíbeného 
prů vodce italským uměním Cicerone (1855) právě materiálovou rozmanitost 
a hojné užívání malby zařadil k význačným atributům renesance a současně 
k důvodům, odporučujícím tento sloh maximální pozornosti architektů.224 

Jako Grueber Barvitius přitakal triádě polychromie – materiál – totální 
umělecké dílo, v případě barevnosti ještě intenzivněji. Také k ideji sjedno-
ceného celku se architekt přihlásil ostentativně, jako k uměleckému progra-
mu svého druhu, opět na pozadí domnělé mizérie nedávno uplynulé doby: 
„… konečně … se učíme oceňovati celkový dojem, na nějž se po sto let nedbalo, 

222 Barvitius 1878 a, zde s. 49.
223 Barvitius 1878 a, zde s. 49.
224 Burckhardt 1938, s. 138–139.
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ač o něm od nejstarších dob všichni umělci věděli, jej uznávali a jeho užívali.“ 225 
Spokojen s výkony své generace, shrnul: „Hledíce ku všem momentům zde 
uvedeným můžeme i máme dnes každé dílo umělecké provésti ve smyslu naskrze 
promýšlené elegance.“ 226 

225 Barvitius 1878 b, zde s. 254.
226 Barvitius 1878 a, zde s. 49.
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VI

Josef Schulz:
„Renaissance podává nám zvlášť vhodných příkladů.“

1 Italská renesance – Baroko – Obnova památek – Polychromie a sgrafi to

Josef Schulz (1840–1917), architekt „výborný ve znalosti staveb archeo-
logických i moderních, zejména francouzských, vlašských a německých“ (Jan 
Koula),227 byl na jaře 1872 zvolen redaktorem německého vydání Zpráv,228 
nedlouho po svém návratu ze studijní cesty po Itálii a vstupu do spolku archi-
tektů a inženýrů.229 Do roku 1878, kdy ukončil svou činnost v redakci, pub-
likoval v časopise řadu vlastních příspěvků nemalého tematického rozpětí, 
od recenzí literatury přes kritická vyjádření k významným zahraničním pro-
jektům až po památkovou péči a technologické rady. Z mnoha historických 
staveb, které studoval během svého italského pobytu, upozornil čtenáře Zpráv 
na dvě – Brunelleschiho sakristii při kostele S. Lorenzo ve Florencii a Raff ae-
lovi připisovanou předsíň chrámu S. Maria della Navicella v Římě [obr. 31]. 
V prvním případě chválil, že „architektonické ozdoby jsou jen spoře upotřebeny, 
ale na místech, kde skutečně k platnosti přicházejí, tím se stává, že je každá 
forma oprávněna, že každá má svůj pravý význam, jak toho celek vyžaduje“. 
Brunelleschi totiž pomocí pilastrů „jednoduchost zdí oživil…, a vyznačil tak kon-
struktivně nejdůležitější částky jejich“.230 Též předsíň římského kostela lahodila 
pisateli svou prostotou: „Mírné užití architektonických článků a ornamentů bylo 
nutno k dosažení souhlasu předsíně s chrámem, a zároveň podmíněno účelem 
stavby.“ – „Pěkné formy … ve spojení s výtečným stavivem (travertin a cihly) do-
dávají stavbě … klidu a … důstojnosti.“ 231 Schulz vůbec hodnotil Raff aela jako 

227 Cit. podle Müllerová 1955, zde s. 12.
228 Kraft 1872 b, zde s. 43. 
229 Noll 1992 a, s. 11–12. – Schulzův život a dílo postihuje z uveřejněných textů zatím 

nejúplněji katalog Noll – Vybíral 1992. – Dále Benešová 1997.
230 Schulz 1872 a.
231 Schulz 1874. Ještě dříve mohli členové Spolku také vyslechnout jeho přednášku „o archi-

tektuře zapadlých měst Herculanum, Pompeji a Stabii“. Viz Jednatelská zpráva 1871, 
zde s. 45.
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Obr. 31  Raff ael Santi (připisováno), předsíň chrámu S. Maria della Navicella, 
Řím, druhé desetiletí 16. století

architekta velmi vysoko, na základě této a několika dalších známých staveb 
a malovaných architektur ve vatikánských Stanzích. 

Památky obecně Schulze zajímají z více důvodů. Podle jeho mínění často 
přesněji než texty vypovídají nejen o dobových technikách, ale také o „dušev-
ní převaze jich původců“. Byť si to prý většina neuvědomuje, cena památek, 
spočívající v samotném faktu jejich stáří, je nedůležitá ve srovnání s „pravým 
významem historickým neb uměleckým“.232 Podle Schulze jeho doba, která 
„výzkumy uměleckými vždy více a více význam a oprávněnost různých slohů stavi-
telských poznává a tyto co výtvar stávajících názorů na poli umění po celé obča sí 
po jímá, přeje si zříti před sebou nám zanechané pomníky v ryzém tvaru“.233 
Pro to musejí být hodnotné historické stavby „obnovovány“ a „udržovány“. 
Schulz rozhodně obhajoval uvedení památek do stavu slohové jednolitosti, 

232 Schulz 1872 c, zde s. 51.
233 Schulz 1872 f, zde s. 82.
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bez ohledu na případnou nutnost odstranit „krouceniny a často bezmotivné 
okrasy“ z „času copu“, kdy „neznalosť a nevědomost … nejznamenitější památky 
znetvořit dovedla“.234 Architektův postoj k baroku ale nebyl dogmatický: ve své 
tvorbě si vypůjčoval barokní motivy hned v sedmdesátých letech, jak potvrzují 
v této práci dále vzpomenuté příklady smíchovské radnice a zednické hospody 
na Starém Městě. V článku z roku 1872 doporučoval opravu loggie Valdštejn-
ského paláce, kterou v souhlasu s náhledy tehdejších historiků umění řadil 
k památkám renesance a nikoli baroka.235 V roce 1896 projektoval v baroku 
úpravy Buqoyského paláce na Malé Straně.236

Při restaurování budov velela puristická důslednost obnovit a doplnit 
nejen zchátralé zdivo, ale také původní barevnost. Souběžně s nástupem 
archi tekta Josefa Mockera do čela pražské katedrální huti (1872) byl Schulz 
Jednotou pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta požádán o vyjádření k chys-
tané výmalbě vysokého chóru,237 přibližně rok předtím, než vypukla ostrá 
diskuse na stejné téma ve Vídni, kde se rozhodovalo o interiéru Votivního 
kostela. S odvoláním na názory „všech přemýšlejících, moderních architektů“ 
a „všech vynikajících estetiků“ se tu odbornému komitétu (Eitelberger, Fer-
stel, Schmidt, Führich, Bergmann ad.) nakonec podařilo prosadit provedení 
poly chromie proti původnímu zamítavému rozhodnutí stavebního výboru.238 
Zato na Hradčanech byl prvotní záměr vymalovat celý vnitřek dómu opuš-
těn a zůstalo jen u bočních kaplí, navzdory doporučením Josefa Schulze.239 
V přepolitizovaném českém prostředí by zřejmě zvednutí nákladů o cenu 
kompletní výmalby prošlo pouze tehdy, když by projekt získal náležitou pod-
poru z vyšších kruhů. Ne každý měl tolik štěstí jako Antonín Barvitius, jehož 
návrh na Jungmannův pomník hájil „otec národa“ Rieger. Je ale pravdou, 
že podle slov Barvitiových se podařilo po určitém hledání zajistit zhotove-
ní pestrobarevného soklu z luxusnějších zahraničních nerostů v Německu 
„za touž cenu“,240 takže fi nančně asi investor netratil, zatímco výzdoba gigan-
tické kated rály by logicky spolykala víc peněz než její nevýzdoba. Takové 

234 Schulz 1872 f, zde s. 82.
235 Schulz 1872 c, zde s. 51.
236 Vybíral 1992 c, s. 6. – Noll 1992 b, s. 33. – Vlček 1999, s. 561–562.
237 Petrasová 1999, s. 64.
238 Wibiral – Mikula 1874, s. 29–30. – Kitlitschka 1981, s. 18.
239 Srov. Petrasová 1994, zde s. 209–210. – Za Schulzova řízení byla „barvami voskovými“ 

polychromována např. kaple sv. Anny. Viz Velebný chrám 1878.
240 Barvitius 1878 b, zde s. 254.
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gesto si svatovítská Jednota, v jejímž uměleckém odboru ostatně zasedal 
i Bar vitius, nemohla dovolit. Veškeré naděje zřejmě s defi nitivní platností 
pohřbila ekonomická krize, v průběhu které, jak psal škodolibý Světozor, ani 
zazobaní vídeňští „bursovní Kroesové“ nemohli ve svém soukromí dále hovět 
„touze po dosažení znamenité malby“,241 tím spíše potom Jednota, trnoucí 
v oče kávání největších výdajů za novostavbu západního trojlodí. 

Schulz na podporu svého stanoviska pro polychromii vydal článek O ceně 
a vlivu barvy v architektuře (1872).242 Vyjádřil v něm přesvědčení, že touha 
zdobit výtvory barvou nikdy nechyběla žádnému národu. V řeckém stavitel-
ství měla barva sloužit k potlačení dojmu tíže a setrvačnosti hmoty. Podle 
Pausania prý „podobně jako na řeckých vázách byly i stěny čalounovitě upra-
veny a architektonicky rozděleny“, a to též na konstruktivních částech staveb. 
Také u starověkých Římanů zůstával „smysl pro barvu … všeobecně rozšířen“.243 
Schulz upozornil na autentické poznámky v náčrtnících renesančních umělců 
o tom, jaký význam pro ně mělo studium dochovaných antických nástěnných 
maleb. O křesťanském umění věděl, že zprvu přejímalo pohanský způsob 
dekorace, postupně si však vytvořilo vlastní pravidla polychromie architek-
tonických článků a soch. S odvoláním na výsledky bádání „uměnízpytců“ 
re sumoval: „Shledali jsme, že povždy skulptura a malířství úzce se stavitelstvím 
souvisely, a že se vůbec na vzájem podporovaly.“ Dále poukázal na cit středo-
věkého umělce, dobře prý znalého, „jak mnoho na upotřebení barev záleží, 
jak velemocným činitelem jich soulad býti musí“. Proto, když se od 13. století 
začalo hromadně šířit užívání vitrají, musel prý být příliv barevného světla 
do chrámového interiéru vyvážen „ohnivými tóny“ na stěnách, včetně zlata. 
Početné příklady takové výmalby lze najít v Německu, Francii (pařížská Sain-
te-Chapelle) a zvláště v Itálii.244 Dokonce „středověk … přenesl spůsob vnitřku 
i na průčelí, kdež se užívalo mnohem ohnivějších barev než uvnitř“. Provedeným 
historickým rozborem zaštítil Schulz svůj názor, že při „restauraci“ (nejen) 
středověkého chrámu je nutno mít „na mysli celek“, a tudíž musí být „jakoby 

241 Obraz 1877.
242 Schulz 1872 e.
243 Schulz 1872 e, zde s. 74.
244 Vrcholné ukázky gotické nástěnné malby zajímaly Schulze neméně než památky antic ké 

a renesanční. K těm nejhodnotnějším počítal výzdobu kaple v sienské radnici, jejíž výsek 
zachytil v jedné ze svých cestovních kreseb. – Kroutvor – Seidl 1999, s. 108, obr. č. kat. 381.
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původně“ obnovena rovněž polychromie.245 Na okraj si posteskl nad pokleslým 
uměleckým cítěním své doby. Odhalil v ní epochu, postrádající smysl pro bar-
vu, jakož pro „požadavky esthetiky“ vůbec.246 Naštěstí, dosažený „počátek lep-
šího poznání na poli umění“ podle něj sliboval dosavadní nedostatky napravit.

Pokrok si Schulz vykládal následovně: „V době přítomné obrací se umělci 
v oboru stavebním se zvláštní zálibou opět ku vzorům antiky, když bylo po mnoho-
násobných pokusech, architekturu z obvyklých tradic vyluštiti a ji k samostatnosti 
přivésti, přesvědčení zvítězilo, že ji jen a jedině řídíce se zásadami v umění vlád-
noucích dob nám příbuzných, ku kýženému rozkvětu přivésti možno.“ 247 Hledané 
příbuzenství nalezl v renesanci, ale vyjádřil se na to téma jen kuse. Omezil se 
na zdůraznění vhodnosti jejích vzorů pro výzdobu monumentálních a sou-
kromých budov. Oceňoval, jak dokázala využít antické ornamentální dědictví 
pro soudobé úkoly. „Renaissance podává nám v tomto ohledě zvlášť vhodných 
příkladů jmenovitě pro okrášlení stěn.“ K jejím zásluhám počítal přenesení 
techniky sgrafi ta, známé ze starověkého uměleckého řemesla, na domovní 
fasády. Renesanční architekti tak „jednoduše a levně svým stavbám vnady a pů-
vabnosti dodati dovedli“.248 Z toho důvodu a zároveň pro dlouhou trvanlivost 
doporučil Schulz svým současníkům aplikovat sgrafi ta všude tam, kde mají 
působit omítané stěny. Podle jeho mínění nezáleží při práci s ornamenty ani 
tak na jejich druhu, jako na tom, aby jejich uspořádání připomínalo basreliéf, 
mělo „ladné a přiměřené obrysy“, bylo stejnoměrně rozvržené v ploše a účinko-
valo „tiše a důstojně“. „Stěny rozměrů větších vyžadují nákres tiše působící, jakož 
příkladů na kobercích nalézáme.“ 249 Autor varoval umělce před nadměrným 

245 Výmalbu ohnivými barvami, v duchu Schulzových představ, později prosadil napří-
klad Gustav Schmoranz v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 
(1892–1893) nebo Frigyes Schulek uvnitř mariánského chrámu na budínském hradě 
(1874–1896). Na Moravě prosazoval maximální polychromii gotických interiérů August 
Prokop. K Chrudimi srov. Obnovený vnitřek 1893.

246 Jinde zas konstatoval „náhled často opětovaný“, že jeho doba ve výrobcích umění a prů-
myslu „přes mnohý technický pokrok dosud daleko zůstává za starověkem a renaissancí“. 
Viz Filcík 1874, zde s. 58.

247 Schulz 1873 c, zde s. 89. Termín „vyluštění“ či „rozluštění“ užíval Schulz ve svých textech 
s nápadnou oblibou. Srov. Vybíral 1992 c, s. 8.

248 Schulz 1873 c, zde s. 89–90. – Pro tytéž přednosti doporučují sgrafi to Studničkovy Listy 
průmyslové. Viz O sgraffi  tech 1881, zde s. 216. – Z úsporných důvodů se prý sáhlo po 
sgrafi tu třeba v případě průčelí spolkového domu pražských stavitelů, jak alespoň tvrdil 
Schubert-Soldern 1879 b, zde s. 132.

249 Schulz 1873 c, zde s. 90.

Josef Schulz
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drobením siluet a puntičkářským stínováním ozdobných motivů, které by se 
dostalo do rozporu s „povahou“ stěny, přehnané zjednodušování však pokládal 
za opačný extrém. Na sgrafi tových malbách z první poloviny 17. století mu 
vadilo jednak nekvalitní provedení, jednak rozšíření ornamentu po celém 
povrchu zdi, ačkoli tento má být správně „v přiměřenějším poměru k ploše“.250 
Proto označil tuto periodu za období uměleckého i technologického úpadku 
sgrafi ta. V tom byl zajedno s Gottfriedem Semperem, který o několik roků 
dříve (1868) situaci popsal tak, že sgrafi tová malba se „v pozdní renesanci … 
následkem všeobecného zvrhnutí vkusu nejprve rozplyne v krouceninách, nakonec 
zcela zmizí“.251 

Schulz popsal a zveřejnil Semperem vynalezený postup přípravy ideál-
ní omítky pro vytváření sgrafi ta a obohatil jej o vlastní poznatky, získané 
rozborem renesančních omítek hradčanského Schwarzenberského paláce, 
které v letech 1871–1872 obnovoval.252 Technologické novinky ho zajímaly: 
byl potěšen experimentováním Italů, kteří (jmenovitě ve Florencii) při de-
korování novostaveb zkoušeli nahradit běžné černo-bílé sgrafi to barevným, 
případně je spojit s pestrou freskou, jindy maximálně rozšířili plochu rustiky 
na úkor ornamentálních vlysů. Schulz chválil, že takto vyzdobené budovy se 
„mnohem důstojněji vyjímají než jiné stavby s přespříliš nahromaděnou okra-
sou štukovou“.253 Na soudobou italskou architekturu měli čeští znalci různé 
názory. Sochař Bohuslav Schnirch tvrdil (1873), že „smutně pěstována jest“ 
a většinou „ani nejskromnějším požadavkům esthetickým nestačí“, poněvadž 
je buď kasárenská, tj. beze slohu, nebo barokní.254 Zato Schnirchův soudruh 
ze Sokola a uměleckohistorický školitel Miroslav Tyrš souhlasil se Schulzem 
a mínil, že mezi novějšími italskými stavbami se najdou „mnohé velmi zna-
menité a zajímavé, důstojné ohlasy slavné doby dřívější“.255

250 Schulz 1873 c, zde s. 90.
251 Semper 1868, zde s. 510.
252 Schulz 1873, zde s. 90–91. – Srov. Semper 1868.
253 Schulz 1873 c, zde s. 90. – Z fl orentských novostaveb daného typu vyniká např. Palazzo 

della Società Cattolica delle Assicurazioni od architekta Giuseppe Bocciniho (1892), 
kde jsou všechna podlaží uliční fasády nad mezaninem pokryta souvislou ornamentální 
sgrafi tovou strukturou s vloženými fi gurálními medailonky [obr. 32]. Viz Joseph 1909, 
s. 782.

254 Schnirch 1873, zde s. 251.
255 Tyrš 1878–1879, zde s. 131, pozn. **).
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Obr. 32  Giuseppe Boccini, Palazzo della Società Cattolica delle Assicurazioni, 
Florencie, 1892

2 Schulz jako architekt – Mezi italskou renesancí a českým regionalismem – 
Dům Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zedníků

Schulzovo tvůrčí krédo shrnula jeho vlastní formulace z roku 1873: „Jak 
všemu kýženému vyhověti, jak odporující si v soulad uvésti a místním poměrům 
přizpůsobiti, jak mnohdy na místě malém žádané co nejlépe provésti, toť úlohou 
architekta.“ 256 Projektantův úkol měl za ještě obtížnější u monumentálních 
staveb, kdy „momentu esthetickému co přednímu vyhověno býti má“. Zmínky 
o „čalounovitě upravených a architektonicky rozdělených“ stěnách v antickém 
Řecku nebo o ornamentech na kobercích coby předlohách pro sgrafi ta se 

256 Schulz 1873 b, zde s. 37.
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ukazují být závažnými pro osvětlení některých aspektů Schulzovy renesanč-
ní tvorby. Pražský autor byl nepochybně obeznámen s naukou Gottfrieda 
Sempera o původu dekorativních forem architektury v textilních technikách 
a snažil se její poznatky převést do praxe. Tkaním inspirované vzory ne-
chával účinkovat v interiérech svých budov (patří sem možná též malovaná 
plachta, jakoby napnutá na stropě koncertního sálu Rudolfi na [obr. 33]),

Obr. 33  Josef Zítek – Josef Schulz, Rudolfi num, strop Dvořákovy síně, 
Praha, 1875–1884
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osobně navrhl výzdobu pro vestibul činžovního domu čp. 126 na Smíchově, za-
hrnující imitované bordury a girlandy.257 Semperova teorie stála pravděpodob-
ně rovněž u zrodu sgrafi tované fasády, navržené Schulzem někdy kolem roku 
1868 pro Hankovo divadlo ve Dvoře Králové [obr. 34].258 Navzdory obdivu 
královédvorských zůstal projekt na papíře. Zklamání nijak neoslabilo architek-
tovu chuť prověřovat účinek různě rozsáhlých ploch italsky orientované malby 
na vnějších stěnách staveb. Dokazuje to mimo jiné návrh pro jeden z malo-
stranských domů stavitele Jechenthala (čp. 453, 1873–1877) [obr. 35].259 

Obr. 34  Josef Schulz, návrh divadla ve Dvoře Králové nad Labem, 1868

257 Platovská 1999, zde s. 36, 37, obr. 4. Stěny vestibulu nedalekého smíchovského domu 
čp. 157 pokrývají naturalisticky ztvárněné malované textilní závěsy. Kvalita realizova-
ných maleb poukazuje dle Marie Platovské na pravděpodobnost Schulzova autorství. 
Viz ibidem, zde s. 36.

258 Historii Schulzova účastenství zaznamenává příslušná pasáž v Dějinách královského věn-
ného města Dvora Králové nad Labem od Antonína Konstantina Vitáka (Praha 1867), na 
niž se odvolává Fiala 1984, s. 4–6, a která je snad v úplnosti citována v textu K jubileu 
1994, zde s. 9. – Dále viz Hilmera 1999, s. 34.

259 Brožová 1952, s. 38.
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Obr. 35  Josef Schulz, návrh průčelí nájemného domu čp. 453/III v Praze, 1873–1877

Konečně v druhé polovině sedmdesátých let se mu podařilo představu průčelí 
pokrytého sgrafi tovým kobercem proměnit ve skutečnost, byť tentokrát nešlo 
o prestižní téma divadla, nýbrž o řadový dům, zato však situovaný v centrální 
partii zemské metropole. Víceúčelová budova spolku pražských stavitelů, 
kameníků a zedníků (čp. 915, projekt 1875, dokončena 1879) se zařadila 
mezi vrcholné ukázky nové renesance na území celé někdejší habsburské 
monarchie [obr. 36].
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Obr. 36  Josef Schulz, dům Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zedníků, 
Praha, 1875–1879
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V domě sídlil kromě Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zed-
níků Schulzův mateřský Spolek architektů a inženýrů v Čechách. Jak uvedl 
v recenzi Zdenko Schubert-Soldern,260 mělo průčelí odkazovat na dobu, kdy 
žil stavitel Jan Dominik de Barifi s (†1647), donátor dosavadního sídla první-
ho spolku. Schulz, jenž na přání jeho představenstva přepracoval původní 
vítězný projekt dvojice Wiehl – Zeyer, pokryl fasádu raff aelovskými grotes-
kami, které jí dodávají zmíněný látkový charakter, netypický pro renesanční 
Čechy, kde bývaly v podobném rozsahu aplikovány spíše vzory psaníčkové 
nebo pole s fi gurami. Přesto se Schulzovi podařilo vtisknout domu dílem 
staropražský ráz, když průčelí pokryl sgrafi tem za současného vypuštění 
nad bytečných vertikálních architektonických článků a korunoval je trojicí 
složitě tvarovaných vikýřů, jejichž příbuzné mohl najít třeba na střechách 
malostranského Valdštejnského paláce. Vnější rozlišení jednotlivých pater 
zato odkazuje na schéma, obvyklé v soudobé vídeňské výstavbě: přízemí je 
vizuálně svázáno s mezaninem, první podlaží – beletage – slavnostně zvýraz-
něno a poslední patro prolomeno obloukovými okny, zatímco ostatní otvory 
(vyjma výloh a portálu v přízemí) jsou pravoúhlé. 

Busty a tabulky se jmény na fasádě měly programově upomínat na slavnou 
tradici stavitelství v Praze, kterou chtěly oba spolky dále rozvíjet. Na chodce 
z výklenků nad okny prvního podlaží shlížejí portréty Beneše z Loun (Bene-
dikta Rieda), Petra Parléře a Matyáše Rejska, o patro výš jsou alespoň ná-
pisem připomenuti Božetěch, Matyáš z Arrasu, Barifi s, Fischer z Erlachu, 
Ferdinand Špaček, Dientzenhofer a Josef Kranner. Nepočítaje Rieda s jeho 
slohovými experimenty, fakticky jedině Barifi s zde zastupuje renesanci, zato 
třeba protagonisté tehdy ještě poměrně kontroverzně přijímaného baroka jsou 
tu hned tři. Absence proslulých jmen v dějinách české renesanční architektury 
(nebo spíše jejich nedostatečná znalost) tak vyvolala na pohled paradoxní 
situa ci, kdy se svědkové a často zároveň aktéři triumfujícího renesančního 
revi valu navenek prezentovali s názorem, že nejvýznamnějšími slohy ve vý-
stavbě Prahy byly gotika a baroko. Připomínky těchto historických reálií se 
však staly pouhými dekorativními elementy v celku Schulzova průčelí, jež hlá-
sá víru v elitní postavení italské renesance mezi uměleckými slohy a v její uni-
verzální charakter a současně ji rafi novanými odkazy činí domácímu diváku 
důvěrně blízkou. Nelze při té příležitosti nevzpomenout na Národní divadlo, 
které Zítek významně popražštil jakoby převzetím, zvětšením a rozvinutím 

260 Schubert-Soldern 1879 b.
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siluety hradčanského Belvederu, přestože jeho prvotní idea snad směřovala 
k opeře vídeňské a odtud do Vicenzy k Palladiově Bazilice.

Zasedací síň v prvním patře spolkového domu vznikla jako pravý Schul-
zův Gesamtkunstwerk. Podle Schuberta navrhl architekt „valnou čásť zde se 
nacházejících předmětů“, jmenovitě zdobný strop, vzor tapet a kamna, „dle 
starších vzorů zhotovená“. Umělecké památky Prahy o interiérech bez rozlišení 
tvrdí, že byly „novodobě upraveny“. Změnám neuniklo ani průčelí. Provozní 
důvody si nejspíš záhy po dostavbě vynutily proražení střechy další čtveřicí 
vikýřů, lišících se od původních tří menšími rozměry a střízlivější modelací. 
Lze se právem domnívat, že projekt úpravy byl svěřen opět Schulzovi. Nové, 
příkladně kultivované řešení netušeným způsobem rozvinulo výrazový poten-
ciál stavby – dosud statickou, přísnou kompozici střechy rozkmital manýris-
ticky neklidný rytmus. Další zásahy už byly méně štastné. Zmizel edikulový 
vstupní portál s michelangelovsky polehávajícími alegoriemi na frontonu, 
ztratily se čučky z vrcholků větších vikýřů, bílou část v (Schubertem i sou-
pisem konstatované) černo-bílé kombinaci sgrafi ta nahradila písková žluť.261 

Balancování mezi italským a domácím akcentem je příznačné též pro jiné 
Schulzovy stavby ze sedmdesátých let. Variantní návrhy průčelí činžovních 
domů osvědčují svrchované ovládnutí nejrůznějších slohových odstínů italské 
renesance, současně ukazují snahu o jejich oživení stupňovitými štíty (1875). 
Střední rizalit domu na jednom z výkresů [obr. 37] není nepodobný nárož-
nímu rizalitu Schmidtovy nové budovy Rakouské národní banky ve Vídni 
(projekt 1873, dokončeno 1875), první stavby v metropoli, pracující s motivy 
německé renesance [obr. 38]. Příbuzná je kompozice a rámování podvojně 
sdružených oken i řešení dvoustupňového štítu; základní rozdíl spočívá v tom, 
že Schmidt důsledně oddělil jednotlivá patra kordonovými římsami, kdežto 
pražský architekt sepnul druhé a třetí podlaží vysokým korintským řádem.

Zapojení vertikalizujících elementů německé provenience mohlo být 
v Schul zově případě výrazem snahy o větší sblížení projektů se zaalpskou 
(nikoli ještě ryze českou) stavební tradicí. Určitější vymezení uvažovaného 
kontextu se – předpokládaně – odrazilo v řešení průčelí spolkového domu 
pražských stavitelů, decentně přibarveného již lokálně přesně identifi kovatel-
nými tóny. Není vyloučeno, že v tomto konkrétním případě šlo architektovi 

261 Srov. Schubert-Soldern 1879 b. – Petrasová (Vlček) 1996, s. 497–498. Nerealizovanou, 
v traktaci sgrafi tového dekoru méně kompaktní variantu průčelí domu, signovanou 
Schulzem, reprodukovala Benešová 1984, s. 191, obr. 145.
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Obr. 37  Josef Schulz, návrh obytného domu v Praze-Smíchově, 1875
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Obr. 38  Friedrich Schmidt, Národní banka, Vídeň, 1873

též o jemnou polemiku s pojetím Antonína Wiehla a Jana Zeyera, prezento-
vaným v souběžně vyrůstajícím domě čp. 1035/I v tehdejší Poštovské ulici 
[obr. 39]. Na rozdíl od nich ale Schulz v dalším stupňování regionalistického 
akcentu svého výtvarného projevu nepokračoval. V následujícím desetiletí se 
s problémem reakce na osobitost místa vyrovnal odlišně, a to při koncipování 
Národního muzea, když v soklu hlavního průčelí evokoval tvary demolované 
Koňské brány.262

262 K poslednímu údaji srov. Benešovská 1998, zde s. 35, popiska k vyobrazením. – 
K Schmid tově přístavbě vídeňské Nationalbank viz Wagner-Rieger 1870, s. 191, 231, 
252. – K domu čp. 1035/I v Praze srov. Nájemný dům 1878 a referát Světozoru o výstavě 
spolku architektů a inženýrů, kde byly nákresy průčelí dvojice Wiehlových a Zeyerových 
domů v bývalé Poštovské ulici vystaveny pospolu s čp. 915 a sklidily kritiku, jelikož prý 
„pro činžovní domy – a to ještě v tak malých rozměrech jako ony v ulici Poštovské, jest façada 
taková rozhodně až přes příliš bohata, ať nedíme nemístná“. – Výstava spolku 1879.
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Obr. 39  Antonín Wiehl – Jan Zeyer, nájemný dům, čp. 1035/I, Praha, 1876
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3 Železné konstrukce – Současná evropská architektura – Divadla – 
Urba nismus – Vídeň jako vzor pro české země

Otištění se bohužel nedočkala Schulzova přednáška o slohu (1874). Je 
známo, že se tu postavil za Semperovu teorii o závislosti proměn uměleckých 
forem na potřebě, látce a technice. Nový rozvoj v umění mohl být podle něj 
podnícen mimo jiné sociálními a politickými změnami. Domníval se, že „jed-
notlivec slohu utvořiti nemůže, nýbrž že tento povstává šetřením všech činitelů, 
jimž vzniknutí příslušného předmětu jest podrobeno“.263 

Schulz, podobně jako Semper, Ferstel či Hansen,264 nebyl příznivcem od-
halování železných konstrukcí v monumentální architektuře. Dokonce i v pří-
padě dočasných staveb, jako byly pavilony pro světovou výstavu v Paří ži v roce 
1878, doporučoval raději „užití dřeva a sádry, [které] umožňuje, aby malými 
prostředky dosáhlo se dojmu velikoleposti; … vyhne se tím pohledu hubenosti, 
jaký vždy s užitím železa spojen jest“.265 Na druhou stranu, „tam, kde konstruk-
ce vybízí k upotřebení železa, může se vhodným nátěrem souhlasu s ostatkem 
docílit“.266 Jak si to představoval, ukazuje z jeho vlastních realizací elegantní 
prosklená kupole nad Panteonem Národního muzea, jejíž kovovou kostru 
kryje silná vrstva zlacení. Pro takovou polychromii (kromě toho, že užití 
zlaté barvy ukazuje na jedinečný význam budovy a podtrhuje její bohatou 
uměleckou výzdobu) mohl najít přímé doporučení opět ve spisech Gott frieda 
Sempera: „… při uměleckém uchopení nátěru viditelných konstrukčních částí, 
např. … železných nebo dřevěných střešních konstrukcí, se musí zohlednit statické 
vlastnosti těchto materiálů. Například u železné konstrukce, která vypadá o to 
dokonaleji, čím je tenčí, bych nikdy nepoužil světlé barvy, nýbrž černou, bronzo-
vou a bohaté zlacení.“ 267

Větší důvěru v železné konstrukce a sklo než Schulz choval Otakar Hos-
tinský, který tušil, že by odtud mohla vést cesta k novému slohu. Jeho názor 
měl sice doma předchůdce, a to dokonce rozhodnější, žádný ze skalních 

263 Anotaci přinesl Filcík 1874, zde s. 58. Schulz na dané téma přednášel na schůzích 
spol ku architektů a inženýrů 31. ledna a 7. února.

264 Semper 1863, s. 550–551. – Semper 1849, zde s. 484–485. – Kruft 1993, s. 347. – Wag-
ner-Rieger 1870, s. 154. – Wagner-Rieger – Reissberger 1980, s. 52.

265 Schulz 1876 a, zde s. 15–16.
266 Schulz 1876 a, zde s. 15–16.
267 Semper 1851, s. 101. – Kruft 1993, s. 344.
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renesancistů se k nim však nepřipojil.268 Třeba Miroslav Tyrš, pokládající 
architekturu za umění „nejjednodušší a nejvšeobecnější“,269 a tudíž nejméně 
problematické, o alternativách vůči tradičním slohům neuvažoval, alespoň 
pokud je známo. Naproti tomu Hostinský dilema revivalů vnímal mnohem 
ostřeji a přiznával oprávněnost hlasům, podle nichž „volba starých slohů 
mo der nímu umění, slavícímu právě v našem věku jinak dosti skvělé triumfy, 
dává jakési testimonium paupertatis“. Podle jeho mínění nevězel zakopaný 
pes v absen ci „nových architektonických potřeb a nových architektonických pro-
středků“, nýbrž v tom, že současníci nebyli schopni dodat těmto prostřed-
kům (železu a sklu) esteticky přitažlivou formu: „… uplyne zajisté ještě mnoho 
času, než se to skutečně stane; skok od pouhé správné konstrukce ke skutečné 
kráse umělecké jest tak ohromný, že se naše umění po dnes ještě neodvažuje 
jej učiniti.“ V konečném důsledku neviděl Hostinský jiné prozatímní řešení, 
než k jakému dospěl Schulz: inženýrskou konstrukci zakrýt, „aby zevnějšek 
staveb měl umělecký ráz … – ráz monumentalní“. Výsledek popsal jako Schulz 
na pavilonu světové výstavy. Konkrétně šlo o rotundu ve Vídni, jejíž velkolepé 
útroby od anglického inženýra Johna Scotta Russella byly přístupny skrze 
„římské a renaissanční“ portály architekta Hasenauera. Podle Hostinského 
bylo zvoleno ze všech možných zel to nejmenší, jelikož římský sloh se pro 
daný účel hodil ze všech historických slohů nejlépe. Přesto „vznikl jakýsi 

268 K přívržencům inženýrské architektury náležel Franz Mertens, který před delegáty 
sjezdu německých architektů a inženýrů v Praze roku 1845 kritizoval historismus 
a mí nil: „Jediným charakteristickým v architektuře našeho století jsou tunely a řetězové 
mosty.“ – Mertens 1845, zde s. 38. – Josef Niklas s Františkem Šandou předvídali, 
že „se naše budoucnost svého vlastního slohu domůže… Nejpatrněji jeví se to u takových 
staveb, jež naše doba i naše živobytí vyvolaly a pro něž tedy v žádném z předešlých slohů 
vzorů nemáme, jako: nádraží, továrny, bursy, arsenály, stavení k větším výstavám, železné 
mosty“. – Niklas – Šanda 1865, s. 93. – Niklas – Šanda 1874, s. 488. – Básník Adolf 
Heyduk, jinak absolvent stavitelství na pražské polytechnice a učitel téhož oboru na reál-
kách v Praze a Písku (Otto XI 1897, s. 264–266), ve Vlčkově Osvětě (1871, zde s. 376) 
psal s nadšením: „Čas … novému vývoji stavitelskému razí určitou cestu zmáhajícím se 
průmyslem a obchodem. Jím povstaly železné dráhy, za těmito pak tisíceré stavby, kterýmž 
starý i střední věk nijakých nemohl poskytnouti vzorů a rukojetí; povstávaly organicky 
z potřeb časových a jsou tím lepší, čím více jim vyhovují. Železo, dřevo a … sklo jsou staveb 
těch podstatné části konstruktivní a myšlenka i vkus vyvíjí se v směru tom bez odporu velmi 
utěšeně.“

269 Tyrš 1878–1879, zde s. 130.
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citel ný dualismus … portály – samy o sobě bez odporu krásné, impozantní – jsou 
jako kus cizího masa v těle světové výstavy“.270 

Schulzovy referáty o aktuálních evropských architektonických událostech 
se zaměřovaly především tam, kde existovala souvislost se současným českým 
(respektive rakouským) děním. Například soutěž na parlament v Berlíně byla 
doma zajímavá už z toho důvodu, že před nedávnem stejný problém řešila také 
Vídeň. Ve Zprávách se pohotově objevil Schulzův rozbor pěti poctěných pro-
jektů (1872). Exkluzivně obsazená porota přisoudila první cenu ná vrhu Lud-
wiga Bohnstedta z Gothy [obr. 40]. Její rozhodnutí kvitoval Schulz souhlasně 

Obr. 40  Ludwig Bohnstedt, návrh říšské sněmovny v Berlíně, 1872

270 Hostinský 1873 d, zde s. 471. – S odstupem času Hostinský uznal oprávněnost skepse 
renesancistů vůči kovovým stavbám: „Myslilo se, že železo vtiskne stavitelství našeho věku 
určitý ráz, ale očekávání zklamalo, veliká poddajnost a přizpůsobitelnost železa vylučuje 
právě všechnu tvrdou karakterističnost.“ – Hostinský 1898, zde s. 169. – Moderní železné 
konstrukce podle něj sice „uplatňují svůj zvláštní umělecký ráz vedle staveb dřevěných, 
kamenných a cihlových“, avšak nikdy „se snad … nestanou úplnou náhradou za ně“. – 
Hostinský 1907, zde s. 21.
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a zdůraznil jednak „rozluštění průčelí, jež při volném použití římské re naissance 
co nejšťastněji a tak rozhodně a výrazně povahu parlamentního palácu nese“, 
jednak téměř bezchybně vyřešený půdorys. U dalších čtyř návrhů více méně 
pominul ztvárnění fasády a soustředil se na dispozici. V jednom případě 
(H. Ende – W. Böckmann) ocenil zapojení stavby do kontextu okolí, přispí-
vající k tomu, že „vůbec jeví se v budově tak vřele povaha příjemného po bytí“.271 
Osobitost Schulzova přístupu vynikne při srovnání jeho stati s příspěvkem 
Bernharda Gruebera o návrzích vídeňského parlamentu, starším o pouhé 
čtyři roky (1868). Zatímco Grueberova hlavní starost spočívala v co nej-
užším vymezení vhodného stavebního slohu, pragmatický Schulz sledoval 
především provozní výhody jednotlivých návrhů. Vítal Bohnstedtovo průčelí, 
které s klasickým tvaroslovím zacházelo poměrně nedogmaticky, a slohovými 
polohami ostatních projektů se nezabýval, přestože jich (většinou v rámci 
široce chápaného renesančního konceptu) bylo k vidění víc než dost.272

Vícekrát psal Schulz o divadlech, jistě také proto, že nejsledovanějším 
stavebním podnikem sedmdesátých let v Praze bylo budování Národního 
divadla.273 Architekt oceňoval drážďanskou operu, u níž byl „vzájem mezi 
umě leckými a praktickými požadavky“ vyjádřen zvláště pregnantě: „Přiroze-
ně … samo ze sebe vyvinulo se … rozčlánkování stavby; každá část vnitřní jeví 
svůj úkol i na zevnějšku, aniž by tím dojem celku v čemsi utrpěl.“ 274 Sám spolu 
s Josefem Zítkem úspěšně zužitkoval poučení slavnou (byť ne zcela původní) 
Semperovou koncepcí v návrhu pražského Rudolfi na.275 Schulzovo uznání 
sklidila rovněž právě dokončená budova pařížské opery (1875). Architekt 
Garnier oslnil „velikolepým řešením povšechné úlohy hledíc k účelu a estetické-
mu účinku stavby“.276 Zvláště vynikajícího výsledku dosáhl v případě velkého 
schodiště, jež navázalo na tradici pompézních dvorských ceremoniálních 
prostor francouzského baroka [obr. 41].277 Schulz k tomu napsal: „… u večer 
představení jevila prostora dotčená obrazy neméně krásné než jeviště samo; davy 
zde se hemžící v nejelegantnějším obleku … a ozdobené drahými kameny jsou

271 Schulz 1872 b, zde s. 33–34.
272 Srov. Milde 1981, s. 253.
273 Schulz 1873 b. – Schulz 1875 a.
274 Schulz 1873 b, zde s. 38.
275 Vybíral 1991, zde s. 394–395. Tvůrčí podíly Zítka a Schulze na společném návrhu Ru-

dol fi na se nepodařilo rozlišit. Srov. Benešová – Ksandr 1996, zde s. 30–31.
276 Schulz 1875 a, zde s. 5.
277 Pötschner 1996.
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Obr. 41  Charles Garnier, opera, hlavní schodiště, Paříž, 1862–1874
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nutným doplňkem bohatých a drahocenných látek stavby samé a povšechný 
vý jev poskytuje obrazu, který velmi živě připomíná mistry benátské.“ 278 Zatím-
co Zdenko Schubert-Soldern označil později výzdobu opery za „hrubou 
a těžkou“,279 Schulz, zdá se, neměl námitek. Zaujalo jej efektní používání 
roz ličných ma te riálů na schodišti i jinde, například u nástropních obrazů 
ve vestibulu foyeru, provedených v mozaice, které chtěl Garnier „opět zjednati 
přístup do moderního stavitelství“.280 Když popisoval exteriér, hovořil Schulz 
o „zevnitřním vyvinutí stavby“.281 Upozornil na nevídanou kombinaci různo-
barevných kamenů a bronzu na hlavním průčelí, kterou musel Garnier ob-
hajovat před zaskočenou veřejností. Ostatní průčelí jsou, v souhlasu se svým 
účelem, vypravena skromněji, přesto se důvtipným uspořádáním hmot dostalo 
bočním stranám „rázu bohatosti a oživení silhouetty“. Jako v drážďanském pří-
padě, tak u postranních fasád v Paříži Schulz chválil, že se jejich „článkování 
… vyvinulo z půdorysu, který … má a musí hověti potřebě, účelu“.282 Důležitým 
se mu jevilo také zapojení objektu do okolního prostředí: proto ocenil, že 
dekorativní plot a kandelábry kolem opery byly s ní „sloučeny … v jediný celek 
hledíc k povšechnému účinku i souhlasu architektonickému, což požadavkem 
každé stavby monumentálné“.283

Zájem o urbanistické vazby jednotlivých staveb u Schulze přerůstal ve 
zkoumání všeobecných poměrů soudobého velkoměsta a analýze jeho nej-
palčivějších problémů. Znepokojen anarchií, jaká vládla při překotném růstu 
Prahy, podal již v roce 1873 na stránkách Zpráv návrh na její usměrnění, opí-
rající se o znalost zahraničních postupů. Pamětní spis stran upravení a rozšíření 
kr. hl. města Prahy se stal jedním ze základních dokumentů v dějinách urba-
nismu a památkové péče v Čechách.284 Také v tomto případě projevil autor 
vnímavost pro praktické otázky života, tentokrát městského. Doporučil mimo 
jiné vybavit velkou Prahu soustavou hlavních tříd, radiálních a paprsčitě se 

278 Schulz 1875 a, zde s. 2.
279 Wochenversammlung 1892.
280 Schulz 1875 a, zde s. 3.
281 Schulz 1875 a, zde s. 4.
282 Schulz 1875 a, zde s. 5.
283 Schulz 1875 a, zde s. 5.
284 Schulz 1873 a. – Srov. Pavel 1975, zde s. 257–258. Manifest není podepsán, Schulzovo 

autorství dokládá přípis v obsahu (uspořádaném podle jmen autorů) osmého ročníku 
Zpráv a dále sdělení, že architekt o příslušném tématu přednášel na spolkové schůzi 11. 
a 18. ledna 1873. Viz Zpráva 1873.
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rozbíhajících ze Starého Města, přitom zdůraznil nevyhnutelnost „regulace“ 
některých ulic v historickém středu. Nesmí však utrpět památky, „pomníky 
duševní velikosti národa“,285 naopak, mají být restaurovány a „v úplný souhlas 
s okolím“ 286 uvedeny. Schulz nabádal ke zkoumání urbanismu minulosti, aby 
se potvrdilo, že v něm hrály přední roli umělecké požadavky, nevybízel však 
k přímé inspiraci, jak to později učinil Camillo Sitte. Rozšíření a úprava Prahy 
podle předem promyšleného „řádu“ přinesou podle Schulze zlepšení zdra-
votních a ekonomických poměrů, bezpečnosti i mravnosti. Potřebné privátní 
a veřejné novostavby dodají na kráse Praze, jež „tím teprvé dostoupí oné výše, 
kteráž jí přímo dějinami i přírodou vytknuta jest“.287 

Nikde v rakouské monarchii nebyli architekti vystaveni tolika novým úko-
lům jako ve Vídni. Pokud byla jejich řešení publikována a takto rozšířena, 
mohla poučit rovněž tvůrce v méně čilých oblastech, kam se v sedmdesá-
tých letech počítaly též Čechy. Takový názor, tehdy obvyklý, zastával rovněž 
Schulz, jenž sám několikrát recenzí upozornil na dle svého mínění zvláště 
pozoruhodné počiny vídeňských nakladatelství. Uměl však být kritický. Roku 
1875 třeba neváhal odmítnout blíže nespecifi kované závěry rakouského archi-
tekta a publicisty Leopolda Tržeschtika slovy: „Nám zdají se býti … pojmy 
o slohu, s nimiž se tu potkáváme, nejasnými, i nemáme takovéto obohacování 
literatury za přiměřené.“ 288 Schulz měl vůbec pramálo důvodů Tržeschtika 
chválit: vídeňský autor o pár měsíců dříve obvinil stoupence italské renesance 
z obhajoby slohu cizáckého, povýšeneckého, netvůrčího a z pěstování „Schein-
architektur“. Že se náhledy obou pánů i v budoucnu rozcházely, dokládá ne-
přímo Tržeschtikova kousavá poznámka (1898) na adresu Národního divadla, 
jehož fasáda mu připomínala spíše hotel či muzeum, klamala ve vnějším vy-
značení vnitřního rozdělení, a co se týče celkového dojmu, „velmi zaostávala za 
[pražským] německým divadlem“.289 Mnohem vřeleji Schulz přivítal dílo o za-
hradní architektuře od Lothara Abela, užitečné zvláště pro takového umělce, 

285 Schulz 1873 a, zde s. 25.
286 Schulz 1873 a, zde s. 24.
287 Schulz 1873 a, zde s. 25. Samosebou se rozumělo, že žádané novostavby musely „z řady 

slohu kasárnického vystoupiti“. Srov. Schulz 1872 d.
288 Schulz 1875 b.
289 Tržeschtik 1874. – Tržeschtik 1898, zde s. 87. – Dodejme, že divadla 19. století se 

zven čí hodně podobají burzám. Konkrétně Národní divadlo připomíná nerealizovaný 
návrh Heinricha Ferstela pro burzu ve Vídni (1863) [obr. 42] anebo postavenou burzu 
ve Frankfurtu nad Mohanem (Heinrich Burnitz ml. – Oskar Sommer, 1874–1879) 
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kterému „nebylo popřáno konati studie v rozkošných výtvarech italských a z nich 
příklad čerpati“, čímž „snadno vydal se v nebezpečí, že vykoná díla, jež, sama 
o sobě jsouce snad dobrá, pospolu jednotné řešení představovati nebudou“.290 

V polovině sedmdesátých let započali Carl Lützow a Ludwig Tischler s vy-
dáváním proslulého atlasu Wiener Neubauten, jenž „v úpravě vyrovnávajíc se po-
dobným francouzským publikacím“ 291 přinášel plány a vyobrazení významných 
vídeňských novostaveb. V recenzi svazku (1876) Schulz trefně charakterizoval 
soudobou architekturu metropole. Jelikož „každá doba majíc potřebu svou, 
dochází u vnějším objevu budov výrazu svého“, dostaly také poslední vídeňské 
stavby odlišnou podobu od objektů starších, s ohledem na požadavky „světla 
a vzduchu, prostoru a komfortu“.292 Jak připomněl Schulz a po něm u příleži-
tosti jubilejního obnoveného vydání Neubauten znovu Zdenko Schubert-Sol-
dern,293 rozhodující místo v rámci stavebního boomu nezaujaly monumentální 
bu dovy, nýbrž obytné domy, kde Theophil Hansen vyvinul specifi cké, jinde 
nevídané vnitřní uspořádání, následně často opakované. Přízemí a mezanin 
se využívaly komerčně, první patro zabral luxusní aristokratický apartmán, 
teprve vyšší podlaží byla rozdělena na nájemní byty: „Tu opět byla střední 
třída obyvatelstva, jež svými požadavky, svou snahou závodění se starými rody 
šlechtickými, dala obydlím jejich výraz. Tož nalézáme tam stránku nejlepšího 
sužitkování se snahou po dispozicích palácových.“ 294 Co se týče konkrétních 
budov, zachycených v hodnocené knize, tj. obytných domů, kancelářských 
a zábavních objektů (kasino), jistě mezi nimi podle Schulze zájemci „najdou … 
vzory poskytující v podobných případech vzácných pravidel“.295 

Jestliže důležitost obrazových průvodců aktuálním světovým architek-
tonickým děním nepodceňoval samostatný duch Schulzova formátu, nadto 
usazený v poměrně živém prostředí pražském, o to více musela být vnímána

[obr. 43]. – Srov. Joseph 1909, s. 540–541. – K dalším inspiračním zdrojům architektury 
pražského Národního divadla srov. Korecký 1955. – Korecký 1966.

290 Schulz 1876 b. „Jednotným řešením“ se ovšem nerozuměla renesanční zahrada pro rene-
sanční objekt. Viz výše připomenuté založení kolem Lippmannovy vily od A. Barvitia 
nebo formálně různorodou zahradu kolem vily Moritze Gröba. – Srov. Pacáková-Hoš-
ťálková 1999.

291 Schulz 1876 c, zde s. 27.
292 Schulz 1876 c, zde s. 27.
293 Schubert-Soldern 1893, zde s. 181.
294 Schulz 1876 c, zde s. 27.
295 Schulz 1876 c, zde s. 28.
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Obr. 42  Heinrich Ferstel, návrh vídeňské burzy, boční průčelí, 1863

Obr. 43  Heinrich Burnitz ml. – Oskar Sommer, burza, 
Frankfurt nad Mohanem, 1874–1879
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autory, trvale působícími v malých městech. Poněvadž většina ze staveb, 
pu bli kovaných v sedmdesátých a osmdesátých letech, byla v renesančním 
slohu (uvnitř Schulzem recenzovaného svazku Vídeňských novostaveb praktic-
ky všechny), je nabíledni uvažovat o úloze těchto knih při šíření jednotlivých 
slohových modů renesancismu z centra na periferii. Objevené vazby se někdy 
mohou jevit jako překvapivě těsné. Za všechny budiž uveden jeden objekt: 
v letech 1887–1888 vyrostl v Olomouci český Národní dům podle plánů Bohu-
slava Moravce z Hořic, Čeňka Venclíka z Prostějova a místního Karla Starého 
st. [obr. 44].296 Jeho průčelí, monumentalizované dvoupodlažním bosovaným 
soklem nesoucím vysoký pilastrový řád, parafrázuje o patnáct let starší ví-
deňský palác Helfert od Ludwiga Tischlera (1872) [obr. 45],297 v příslušném 
svazku Novostaveb dokumentovaný. 

Obr. 44  Karel Starý st. – Bohuslav Moravec – Čeněk Venclík, Národní dům, 
Olomouc, 1887–1888

296 Zatloukal 1986, s. 57. – Čapkovič – Kollmann 1985.
297 Wagner-Rieger 1970, s. 211, 218.
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Obr. 45  Ludwig Tischler, palác Helfert, Vídeň, 1872
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VII

Achill Wolf:
„Byly ve Vlaších od 15. století vzory ušlechtilé architektury v obyčeji.“

1 Renesance a baroko – O komfortu v obydlích – Antika jako vzor – Dispozice 
na prvním místě

Vídeňský rodák Achill Wolf (1834–1891) se do Prahy přistěhoval v polo-
vině šedesátých let, provázen pověstí uznávaného specialisty na hospodářské 
stavby.298 V hlavním městě království projektoval a stavěl objekty nejrůzněj-
šího určení, veřejné i soukromé. Brzy se zařadil mezi vážené členy spolku 
architektů a inženýrů. Současníky poutala Wolfova „nevšední intelligence vy-
ško lená odborným studiem a mnohými cestami“ po Německu, Francii, Itálii 
a Anglii, z nichž poslední dvě asi následně nejvíce přispěly k formulaci jeho 
teo retického názoru. Proslulá byla dále architektova „snaha po novotách 
a zvláš tě mimořádnostech, která jej někdy i k extravaganci zavedla“.299 Zdá 
se, že podobné pocity vyvolával autor také svou odbornou činností literární, 
pěstovanou zejména na stránkách spolkových Zpráv. Zájem o nalezení uži-
vatelsky všestranně výhodného uspořádání venkovské zemědělské usedlosti 
u něj přerostl v promýšlení podoby ideálního lidského obydlí vůbec.

Přestože se Achill Wolf nezabýval přímo problematikou recepce histo-
rických slohů, potvrzují některé z jeho publikovaných výpovědí, že v oblasti 
obytné a monumentální výstavby programově navazoval na vrcholnou ital-
skou renesanci, respektive na klasickou linii evropské architektury obecně. 
Naučil se přitom pohybovat v rámci zvolené slohové řady s neobyčejnou vol-
ností. V osmdesátých letech, dekádě vzniku jeho nejvýznamnějších pražských 
děl, dokázal zachovat antikizující notu při rekonstrukci Stavovského divadla 
(1882), prověřil ideu Materialbau v režných cihlových fasádách nájemních 
domů (Reinwartův dům, čp. 714/II, z let 1884–1885; U zlaté váhy, čp. 303/I, 

298 Noll 1995 c. – Zemřelí členové spolku 1892, zde s. 39. Heslo v Thieme-Becker XXXVI 
1907–1950, s. 36, uvádí Vídeň pouze jako pravděpodobné, nikoli však jisté místo Wol-
fova narození.

299 Zemřelí členové spolku 1892, zde s. 39. Srov. také Švácha 1998 b, zde s. 46.
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Obr. 46  Achill Wolf, dům U zlaté váhy, Praha, 1886
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z roku 1886 [obr. 46]), nebo kolážovitě vrstvil klasické motivy na průčelí 
Hypo teční banky (plán 1889–1890) [obr. 47, 48], kompozicí středního riza litu 
upomínající na Semperův vídeňský Nový hrad [obr. 49]. Roku 1880 po těšil 
Wolf obyvatele vesnice Pokratice u Litoměřic na nostickém panství malebnou 
novostavbou hospody, vytvořenou prý „na základě … studia … staršího stavitel-
ství venkovského“ a zevně vyzdobenou ornamentálními a folklórními sgrafi ty 
Josefa Maudera.300 Od tohoto pokusu zbýval už jen krůček k wiehlovské české 
renesanci, kterou Wolf uplatnil při razantní rekonstrukci černínského barok-
ního zámku Kysibl (Gieshübel, dnes Stružná) u Karlových Varů.

Obr. 47  Achill Wolf, Hypoteční banka, Praha, 1889–1894

300 Viz Maudrova „Tančící dívka“ 1882.
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Obr. 48  Achill Wolf, Hypoteční banka, Praha, 1889–1894, detail vstupního průčelí

Obr. 49  Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Nový hrad, Císařské forum 
(dnes Heldenplatz), Vídeň, po 1869
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Architekta, soudě z obsahu jeho článků, na italské antice a renesanci 
zauja ly ani ne tolik estetické přednosti tvaroslovného repertoáru, jako spíše 
okolnost, že výkony stavitelů oněch časů nejdůkladněji zohledňovaly široký 
komplex potřeb svých uživatelů. Při detailnější konfrontaci však zjistil určité 
nedostatky mladšího období oproti staršímu: „Nelze však upříti, že i obydelní 
domy z doby, kdy renaissance byla na svém vrcholu, nemohou se rovnati staro-
římským bytům, hledíme-li ku kriteriím idealního obydlí, jemuž ostatně valně se 
blíží toliko domy staré doby římské.“ 301 Wolf, zakládající si na kvalitě stavebního 
materiálu a solidnosti řemeslných prací,302 zároveň věřil, že také v těchto 
ohledech měli na Apeninském poloostrově náskok. Zaujaly ho třeba italské 
střechy, které prý „zajímavé formy tvoří“ a mají „jakosť krytiny vesměs mnohem 
lepší … než u nás“. Vždyť zatímco „u nás“ (myšleno snad v českých zemích, 
ale stejně dobře též v celé monarchii, či ještě šířeji) se v gotice, „renaisanci 
prvnější doby“ i „době copové“ zřizovaly vysoké střechy, jež „nikdy právě výteč-
nou krytinu nevyžadovaly, byly ve Vlaších vždy již od 15. století vzory ušlechtilé 
architektury v obyčeji, vyžadující střechy nízké a tím lze si dostatečně vysvětliti 
zdokonalení krytiny“.303 Wolf se tedy domníval, že to byl právě návrat k osvěd-
čeným zkušenostem antiky, který přivedl italskou architekturu raného novo-
věku na vysokou úroveň ve všech třech vitruviánských kategoriích ladnosti, 
účelnosti a pevnosti, aniž by byla jakákoli z nich potlačována na úkor jiné. 
V tom musel spatřovat aktuálnost italské renesance též pro svou dobu a zemi. 

Wolf se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let stal jedním z prvních 
pražských architektů, kteří po krátkém odlivu zájmu opět přiznali své okouz-
lení barokem.304 Sám na svou dobu nezvykle pietním způsobem restauroval 
Nostický palác (Sylva-Taroucca) na pražských Příkopech (1878), následně 
se v odborném tisku vyznal z obdivu k tvůrčímu talentu jeho autora, Kiliá-
na Ignáce Dientzenhofera: „… jsme hrdi na to, že udrželi jsme dílo, které při 
překypující rozmanitosti motivů předce tak umělecky jednotné jest, a honosíme 

301 Wolf 1878, zde s. 56.
302 Zemřelí členové spolku 1892, zde s. 39.
303 Wolf 1879.
304 Prodleva od poslední barokní módy nebyla tak dlouhá, jak by se mohlo zdát. Vždyť ještě 

v polovině let šedesátých doznívalo v Praze tzv. druhé rokoko, spojené tu především se 
jménem architekta Josefa Maličkého. O necelé desetiletí později (od 1874) začalo ve 
Vídni vyrůstat pionýrské dílo tzv. třetího baroka – palác Johanna Sturanyho architektů 
Ferdinanda Fellnera ml. a Hermanna Helmera. Srov. Wohnhaus 1885. – Kieslinger 
1972, s. 345.
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se tím, že dílo to děkujeme našinci, který co člověk i co umělec tak vyniká, že 
po 1 1/2 století o jeho činnosti tak pochlebně zmíniti se můžeme, a protož budiž 
čest památce jeho.“ 305 S požadavkem na adaptaci městského barokního šlech-
tického sídla se Wolf ve své praxi setkal vícekrát. Časně je připomínán už jako 
projektant kasárenské přestavby Černínského paláce (proběhla 1855–1856), 
kdy si potřeby eráru vynutily mimořádně destruktivní vstupy do organismu 
budovy.306 Naproti tomu u pozdějších akcí, kdy měli stavebníci zájem o umě-
lecky hodnotnou obnovu, vynikly Wolfovy zásahy noblesou a respektováním 
původního slohu objektů. To se týká nejen úprav Nostického paláce, velebe-
ných pro svou citlivost i v populárním tisku, ale také mnohem radikálnější 
rekonstrukce Stavovského divadla (1881–1882), kde jsou početné renesanční 
novotvary zabarveny tak, aby splynuly s dochovaným celkem.307

Nejoriginálnější myšlenky obsahují Wolfovy texty o komfortu obydlí, pu-
blikované zprvu na pokračování ve spolkových Zprávách, později rozšířené 
a roku 1882 vydané v podobě dvousetstránkové knihy s titulem Der bauliche 
Comfort des Wohnhauses mittlerer nördlicher Breiten, sein Wesen und die bau-
lichen Mittel zu seiner Verbreitung. Obsah knihy na stránkách Zpráv shrnul 
a komentoval Zdenko Schubert-Soldern. Příliš nadšení neprojevil: „… bylo by 
nám však milejším bývalo, kdyby p. spisovatel byl do zřídla své bohaté praktické 
činnosti sáhnul a výsledky svých mnoholetých zkušeností s námi byl sdělil.“ 308 

Wolf vyšel z tradičního výkladu pojmu „komfortně“ jako „potěšitelně, pří-
jemně, dobře, pohodlně, bydlitelně, mile, po domácku“,309 aby se jej následně 
pokusil blíže vysvětlit ve vztahu k celému obydlí i k jeho jednotlivým částem. 
Poněvadž považoval komfort za významnou a samozřejmou vlastnost ideální-
ho lidského obydlí, snažil se upozornit na cesty, vedoucí ke zvýšení jeho úrov-
ně a k jeho všeobecnému rozšíření. Zdůraznil etický základ takového úsilí, 
přesvědčen, že „nejvyšším cílem životním“ člověčenstva by mělo být „blaho 

305 Wolf 1880 a, zde s. 4. – V souvislosti s Wolfovými úpravami vytvořil sochař Josef Mau-
der (1854–1920) pro vestibul Nostického paláce sádrová poprsí Noc a Den, jež připa-
dala anonymnímu zpravodaji „zajímavá pro vmyšlení se umělce do doby copu, z kteréž 
palác pochází“. Viz Zpráva 1880, zde s. 70.

306 Srov. Lorenc – Tříska 1980, s. 141–143.
307 Srov. Nostický palác 1878. – Král 1994, s. 62.
308 Wolf 1878. – Wolf 1880 b. – Wolf 1882 a. – Schubert-Soldern 1881 c, zde s. 74.
309 Wolf 1878, zde s. 5.
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mravní, duševní i tělesné“.310 V kvalitním bydlení potom spatřoval důležitý 
předpoklad pro dosažení vytčené mety. Autora fascinovalo téma ideál ního 
obydlí, maximálně přizpůsobeného rozmanitým lidským potřebám. Jedinec 
měl uvnitř nalézt ochranu před vnějšími nepříznivými vlivy, přitom však ne-
směl být odříznut od možnosti čerpat výhody z pobytu v přírodě. Uspo řádání 
a vybavení bydliště mělo vždy zohlednit povolání uživatele a vůbec napomá-
hat jeho rozvoji tělesnému, myšlenkovému a mravnímu. 

Jak pisatel dále upozornil, vize dokonalého domu se proměňuje v čase 
a prostoru a závisí na klimatu, kulturní úrovni a obyčejích stavebníků. Snahu 
vyřešit obydlí tak, aby za daných podmínek nejlépe uspokojovalo existenční 
nároky obyvatel, pokládal za dílčí projev obecného trendu tíhnutí k užiteč-
nému, vyplývajícímu z existence tzv. „zákona nutnosti“.311 Tento zákon podle 
Wolfa platí v celé přírodě, a proto mu podléhají také všechny lidské výtvory.312 
Teprve když architekt vyšetří, jaké „nutné“ vlastnosti musí obydlí mít, může 
se pokusit stanovit jeho ideál „pro všechny časy“, jenž jednotlivci poskytne 
potřebné bezpečí a komfort. Přitom komfortu lze docílit respektováním čtyř 
„příčin“, a sice „zdravotní“, estetické (přesně: „příčina krásy“), „praktické“ 
a „mravní“.313 

Ve Wolfově podání má ideální „bürgerlicher Wohnhaus“ následující podo-
bu: slouží jediné rodině, stojí odděleně od ostatní zástavby, skládá se z přední 
jednopatrové části a z části přízemní, interiéry jsou osvětleny klasicky okny, 
avšak kde je to možné, přivádí se do obytných a společenských místností 
světlo též shora. Budoucí Raumplan Adolfa Loose předjímá Wolfova před-
stava, že „výška místností jest různou, dle rozměrů a okolností“.314 Efektivní 

310 Schubert-Soldern 1881 c, zde s. 74. – Souvislost komfortu a mravnosti (ve dvou ohle-
dech) zdůrazňovali před Wolfem již Josef Niklas s Františkem Šandou (1874, s. 320): 
„Pohodlnost stavení jest totiž tolik, jako mravní chování člověka, ona dodává zevnější okrase 
teprv pravé ceny… Zde má také stavitel … příležitost, svou tvůrčí mysl neustále vyvinovati 
a o člověčenstvo zasloužilým se státi. Jest to ona čásť stavitelství, v nížto stavitel těch nej-
krásnějších výsledků dosáhnouti a i své jméno oslaviti může.“

311 Wolf 1878, zde s. 5.
312 „Zákon nutnosti“ chápal Wolf darwinisticky: stejně jako jsou v přírodě přirozeným 

vý bě rem eliminováni jedinci a druhy, neschopné přizpůsobit se změněným vnějším 
podmínkám, tak jsou v architektuře odsouzeny k zániku formy, nedostačující novým 
nárokům konzumentů. 

313 Wolf 1878, zde s. 5.
314 Schubert-Soldern 1881 c, zde s. 75.



128 Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu 

vnitřní komunikaci zajisťují četné chodby, řada místností je zvlášť propojena 
se zahradou, obklopující dům [obr. 50].315 

Obr. 50  Achill Wolf, předběžný návrh půdorysu ideálního obytného domu, 1882

315 Wolf 1882 a, s. 208–212.
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Zajímavé je Wolfovo doporučení, aby při hledání konstrukce ideálního 
domu posloužila jako vzor příroda, jmenovitě třeba jeskyně jakožto prostředí, 
zajišťující účinnou ochranu před nepřízní počasí i dalšími vlivy.316 Autorovo 
snivé zalíbení v přírodních úkazech odráží také dílčí úvaha, příznačně nade-
psaná Voda příčinou naladění mysli. Podle jeho názoru patří k nutným úkolům 
stavitele umožnit v příbytku „požitek přírodou spůsobené nálady“, neboť prý 
je nálada (sic!) „mnohdy jediným zaměstnáním ohromného počtu lidí po celý 
činuplný život“.317

V obytném stavitelství vlastní doby konstatoval Wolf nové jevy, vyplýva-
jící ze společenských změn a zrychleného vědeckého a technického pokroku. 
Doložil je na příkladu venkovského šlechtického sídla. Jak napsal, poněvadž 
se „moderní stát“ zavázal hájit své občany včetně jejich majetku v dobách války, 
nemuseli tito nadále dbát na nedobytnost vlastního obydlí jako v případě stře-
dověkého hradu, nehledě na pošetilost takového počínání vzhledem k neustálé-
mu zvyšování ničivé síly bořících prostředků. Klienti se proto spokojili s méně 
důkladnými a pevnými konstrukcemi. Jmenovaná skutečnost se ve Wolfových 
očích překvapivě stala prvotní příčinou architektonických pochybení nové 
doby, neboť prý usnadnila přístup k zakázkám „méně vzdělaným stavitelům“. 
„Takto povstaly budovy stylisticky méně správné, což později takovou měrou se dělo, 
že stavby, které o žádném smyslu stylistickém nesvědčily, u většině byly. Jest tedy 
přirozeno, že … také mnohé jiné nedostatky jeví, nebo stavitel, kterýž jednou zavrhl 
tradici starých mistrů – dle níž především pevně stavěti, důkladně konstruovati 
a stylisticky správně dekorovati jest – nemá nikterak dostatečnou intelligenci, aby 
si všímal těch nesčíslných maličkostí, jež stanoví cenu dobré dispozice.“ 318 O soudo-
bém venkovském zámku i „moderním“ městském domě Wolf mínil rozhořčeně, 
že „fantazii všady uzda volně se pouští a pouze osobní záliba stává se pravidlem“.319 
Další Wolfovy stížnosti se týkaly falešně chápaného komfortu a nezdravého 
schematismu v dispozicích bytů uvnitř nových nájemných domů a rovněž za-
nedbávání hygienických opatření při rozšiřování obytných městských čtvrtí.

316 Proti takovému hledání předloh architektury v přírodě měl výhrady Zdenko Schubert-
-Soldern. Stejně tak cizí mu bylo Wolfovo romantické okouzlení rajským životem Adama 
a Evy, „welche im Freien lebten und keine Hütte bessasen“. Viz Schubert-Soldern 1881 
c, zde s. 75, a kapitolu o Schubertovi v této knize.

317 Wolf 1880 b, zde s. 52.
318 Wolf 1878, zde s. 4–5.
319 Wolf 1878, zde s. 5.
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2 Rodinný dům – Kolonie rodinných domů – Anglie jako vzor – Josef Benischek

„Wolf luštil svoje stavební úkoly z půdorysu, domy jeho vynikají důmyslným 
rozdělením…, a k tomu pak připojovala se … průčelí … nad všednost vynikající,“ 
oceňoval práci jmenovaného po dvou desetiletích od jeho smrti František 
Xaver Harlas. Neváhal dokonce připodobnit Wolfa k Ignáci Ullmannovi, po-
něvadž podle něj díla obou znamenala „pro vzhled velkoměstský … zcela nový 
živel“.320 Jak lze přesto soudit z obsahu Wolfových textů, považoval architekt 
výstavbu činžáků za řešení více méně zástupné, neboť se nedomníval, že 
by sebelépe zařízený byt mohl úrovní svého komfortu soupeřit s rodinným 
domem uprostřed zeleně. Své představy o ideálním obydlí promítl alespoň 
zčásti do podoby zemědělských usedlostí, projektovaných pro statkáře v růz-
ných částech říše. 

V době, kdy uveřejnil svůj koncept, existoval už v Rakousku poměrně 
početný tábor příznivců hromadné výstavby rodinných domů pro měšťanskou 
střední třídu. Tento typ trvalého bydlení byl obvyklý v Anglii a právě sem 
se upíraly již od počátku 19. století oči všech Evropanů z kontinentu, kteří 
hledali, slovy lednického architekta Georga Wingelmüllera, „největší pohodlí 
obydlí a hlavně komunikací“.321 Výlučné postavení při formulaci moderního 
komfortu bydlení si Angličané uchovali až do prvních desetiletí 20. věku, 
kdežto v oborech méně praktických a více uměleckých se přiznávalo světové 
prvenství Francii.322 V habsburské monarchii měl velkou zásluhu o propaga-
ci ostrovního způsobu bydlení Heinrich Ferstel, uvažující o jeho rozšíření 
ve Vídni od svého návratu z cesty po Británii, Nizozemsku a Belgii roku 
1851. Teoreticky svou představu rozvedl společně s Rudolfem Eitelbergerem 
v knize Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus (Vídeň 1860). 
V praxi ji záhy prověřil při výstavbě zpola solitérně stojícího Berglerova pa-
láce (1860–1863) na brněnském Ringu, opodál usazených paláců Flesche 
(1862–1867) a Haupta a u několika staveb, sdružených v malé vilové kolo-

320 Harlas 1911, s. 177.
321 Cit. podle Haiko 1999, zde s. 196.
322 „Francouzové vládnou sami uměním a to neobmezeně“, byl názor, kterým v nejslavnější éře 

světových výstav (1851–1889) nedokázali otřást ani Němci, podle Otakara Hostinského 
hlavní konkurenti Francouzů „i na poli umění“. – Hostinský 1873 d, zde s. 520.
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nii východně od lužáneckého parku tamtéž (1860–1868).323 Režná tudorská 
gotika fasády domu obchodníka Berglera refl ektuje zhlédnutí v anglickém 
životním stylu, populárním mezi aristokracií, jejíž vkus si stavebník osvojil, 
aby tak vizuálně demonstroval svou příslušnost ke společenské elitě. Průčelí 
ostatních domů ztvárnil projektant převážně ve formách italské renesance. 

Vilová kolonie představovala ve střední Evropě šedesátých let nové téma. 
Zkušenosti z Brna se Ferstelovi mohly hodit, když roku 1872 pomáhal zaklá-
dat vídeňský Cottage-Verein, který v průběhu následujících dvanácti let s vel-
kým úspěchem vybudoval okrsek ve Währingu na okraji hlavního města.324 
V Čechách zatím více pozornosti poutaly tzv. letohrádky pro sezonní rekreaci, 
jak dosvědčuje například Schulzův Pamětní spis o Praze, o celoročně obý-
vaných rodinných domech ještě neuvažující.325 Také luxusní podnikatelské 
vily od Antonína Barvitia sloužily jen přes léto, i když jejich architekt mínil, 
že „nyní více obyčejem jest“ zařizovat podobné stavby „k trvalému přebývání 
rodin“.326 Sám byl o anglických zvyklostech velmi dobře informován, neboť 
již v mládí se fenoménem cottage intenzivně zabýval. Jestliže se, podobně 
jako Ferstel, posléze ve formě přiklonil k italské renesanci, „anglickou zásadu, 
to jest komfort“ nikdy nepustil ze zřetele.327 Každopádně nepravděpodobnou 
futuristickou vizí se zdála představa, vykreslená Janem Nerudou v jednom 
fejetonu (1872), podle kterého měla být Praha za sto let, v roce 1972, obklo-
pena novými čtvrtěmi cenově dostupných rodinných domků s vlastními za-
hrádkami.328

Ojedinělé vlaštovky, vyhrazené celoročnímu bydlení, však přece jen v Čechách 
vyrostly ještě před počátkem osmého desetiletí 19. století. Patřila k nim kla-
sicistní vila Antona Eggerta v Českých Budějovicích (1859), připisovaná 
tamějšímu architektu Josefu Sandnerovi,329 nebo gotická vila vlasteneckého 
továrníka Antonína Hartmanna v Kutné Hoře z let 1862–1864, navržená 

323 Prokop 1904, zde s. 1406. – Zatloukal 1996 c, zde s. 20. – Zatloukal 1997 a, zde s. 49, 
obr. s. 46–47.

324 Wagner-Rieger 1970, s. 215–217. – Wibiral – Mikula 1974, s. 150–151. – Srov. také Mádl 
1884, s. 12.

325 Schulz 1873 a, zde s. 24.
326 Barvitius 1870, zde s. 31.
327 Cit. podle Wirth 1931, zde s. 304. Dále srov. ibidem s. 303, 438–439. – Benešová 1998, 

zde s. 66.
328 Volavková 1967, zde s. 67.
329 Denkstein 1938, zde s. 494.
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Jiřím Zachem.330 Odhlédnuto od podobných solitérů, počátky organizované 
vilové výstavby v Čechách jsou spjaty spíše s architekty německé národnosti. 
Za nejstarší podnik toho druhu bývá považována kolonie železničních úřed-
níků a dělníků v Nymburku, provedená v letech 1870–1873 podle projektu 
Karla Schlimpa.331 Navenek jednoduché půdorysy patrových domů obměňují 
společný výchozí typ, rovněž fasády jsou řešeny jednotně a velmi prostě. Po-
užité členící prvky (kordonové římsy, segmentové oblouky nad obdélnými 
okenními a dveřními otvory, přesahy sedlových střech s trámovými podhledy 
a dřevěnými dekorativními detaily) vycházejí z obvyklého repertoáru nená-
ročné nádražní architektury [obr. 51]. 

Příznivé prostředí pro vilové čtvrti poskytovala lázeňská města. Jelikož 
měly tamější vilové stavby v první řadě sloužit jako hotely a penziony, svou 
kapacitou a vnější dekorativní okázalostí zpravidla předčily objekty určené vý-
hradně k soukromému bydlení. Raný příklad představuje skupina ušlechtilých 
klasicistních domů v lázních Šternberk u Slaného, zbudovaná někdy kolem 
poloviny století [obr. 52].332 Rokem 1872 se datují počátky vilové kolonie 
v Karlových Varech, později nazvané Westend. Převládajícím slohem se tu 
stala renesance, orientovaná v nejstarším období (sedmdesátá léta) zřetelně 
italsky a francouzsky. Dominantní účast Němců zde nepřekvapuje, je však 
zajímavé, že zastavovací plán zpracovávala fi rma z Prahy a nákresy první 
novostavby, Královské vily [obr. 53], podepsalo duo Alfred Kirpal a Alexius 
Linsbauer, rovněž pražské.333 

Němečtí odborníci z Prahy také poměrně brzy pozitivně reagovali na akti-
vity vídeňského Cottage-Vereinu. Již v roce 1874 přednášel inspektor Gebauer 
na týdenním shromáždění polytechnického spolku o dění ve Währingu, načež 
vyjádřil přání, aby se též v „nezdravé“ Praze podařilo získat dostatek zájemců, 
kteří by chtěli město „malebně ozdobit a obklopit půvabným věncem zahrad 
a vil“. Ihned byl zvolen koordinační výbor za účelem podniknutí náležitých 
kroků v dané věci.334 O pět let později vystoupil na zasedání s teoretickou 
obhajobou konceptu odděleného rodinného domu jeden z členů jmenovaného

330 Švácha 1991, zde s. 406–407.
331 Poche II 1978, s. 513. – Medailon Schlimpa viz Noll 1995 b.
332 Wirth – Müllerová 1961, s. 833.
333 Zeman 1998, zde s. 21–24, 31. – Linsbauerův podpis autor nezmínil, třebaže je uveden 

společně s Kirpalovým na nárysech průčelí Königsvilly. Viz ibidem, s. 153, obr. 48–49.
334 Wochenversammlung 1874.
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Obr. 51  Karl Schlimp, obytná kolonie železničních úředníků a dělníků, 
Nymburk, 1870–1873

Obr. 52  Lázeňské vilové domy, Šternberk u Slaného, kolem 1850
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Obr. 53  Alfred Kirpal – Alexius Linsbauer, Královská vila, Karlovy Vary, 1872

komitétu, architekt Josef Benischek, někdejší spoluautor české expozice děl-
nických bytových domů na vídeňské světové výstavě 1873.335 Jeho přednáška 
Ueber das gesunde städtische Wohn- und Familienhaus der Zukunft 336 obsaho-
vala mnohé myšlenky blízké těm, jež v téže době na půdě konkurenčního SAI 
propagoval Achill Wolf. Jak vyplývá z publikovaného výtahu, také Benischek 
ob divoval dokonalost obydlí Řeků a Římanů, jimž by prý mohli moderní lidé 
jen závidět. V semperovském duchu upozornil na význam krbu coby sym bolu 

335 Steiner 1894, zde s. 227. – Viz také Benischek 1874. – Josef Benischek, žák van der 
Nüllův a Siccardsburgův, se zviditelnil především svou účastí v konkurenci na plány 
pražského Rudolfi na. Soudě podle záznamů v Technische Blätter, patřil v německém 
polytechnickém spolku, zvláště v mezidobí od odchodu Gruebera (kolem 1872) do 
vstupu Schuberta-Solderna (asi někdy v druhé polovině osmdesátých let), k nejaktiv-
nějším zástupcům jinak nepříliš výrazné architektonické obce. Jako jediný pravidelně 
referoval kolegům o svých projektech (někdy velmi ambiciózních, jako v případě oce-
něného konkurenčního návrhu na stockholmské muzeum), mimo to často přispíval do 
spolkového magazínu informacemi o nově vyšlých knihách. Na rozdíl třeba od Wolfa 
projevoval výrazné německé národnostní cítění, přinejmenším od konce osmdesátých 
let, kdy napomáhal šíření „naší“ německé renesance (k tomu srov. Benischek 1889). 
Josef Benischek zemřel v Praze roku 1896. Viz Veränderung 1896.

336 Wochenversammlung 1879 a–b.
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rodinného života obou antických národů, „který byl založen nikoli na ideji 
činžáku, nýbrž rodinného domu“.337 O své současnosti byl přesvědčen, že při-
nášela „významné pokroky na poli kultury a humanity“, v oblasti bydlení ztěles-
něné zejména typem anglické cottage. Zdůraznil vysoký národo hospodářský, 
sociál ní a zdravotní význam rodinných domů a zasazoval se za jejich hojnou 
vý stavbu. Zároveň podal návrhy, jak by bylo možno racionalizací práce, peč-
livým výběrem materiálů a prováděním konstrukcí snížit potřebné výdaje 
na přijatelnější hladinu. Jeho vlastním projektům, představeným na jedné 
z dalších přednášek (1886), se dostalo ze strany posluchačstva velmi příznivé-
ho přijetí. Když vyšla kniha Der bauliche Comfort des Wohnhauses, Benischek 
ji uvítal bez výhrad,338 na rozdíl od poněkud zaskočeného Zdenka Schuberta. 
Jak zmíněno, Schubert nesouhlasil s některými partiemi Wolfova výkladu, 
a třebaže oceňoval výhody standardního anglo-amerického rodinného domu, 
zdůrazňoval bezpodmínečnou nezbytnost úpravy jeho dispozice, „um den 
Anforderungen einer deutschen Hausfrau zu entsprechen“.339 

Zprávy o Benischekových vystoupeních neříkají, zda řešil rovněž otázku 
slohu, v jakém by měly být vily budovány. Teprve na konci osmdesátých let 
se v zápalu vlastenectví vyslovil ve prospěch německé renesance, „wenn es 
sich um ein bürgerliches Wohnhaus handelte, das uns mehr als alles andere 
am Herzen liegt“.340 Achill Wolf se, pokud známo, v tomto směru nijak jasně 
nevyjádřil. Jeho úvahy poháněla „snaha zvelebovati život rodinný, poskytovati 
obývajícím světla, slunce, vzduchu a vody v dostatečné míře a jakosti, … zříditi 
jim neporušitelný domov, k němuž by láskou přilnouti a v němž by své právo do-
mácí držeti mohli ve smyslu Angličana, jenž říci může: my house is my castle“.341 
Právě na příkladu neokázalých anglických domků se poučil, že lze vytvořit 
zdravé, fukční, útulné a dokonce i vzhledné obydlí, aniž by je bylo nutno vázat 
na odění do takového či jiného slohového kostýmu. Ani neskrývaný obdiv 
k antice ho nepřivedl k tomu, aby pro vily současníků žádal výlučně klasické 
tvarosloví. S Řeky a Římany se cítil spřízněn svou touhou po komfortu, avšak 

337 Wochenversammlung 1879 a.
338 Wochenversammlung 1886 a. – K Benischekově aktivitě v poradním výboru pro otázku 

rodinných domů srov. Wochenversammlung 1886 b. – Recenzi Wolfa viz Benischek 
1881.

339 Wochenversammlung 1891, zde s. 131. – Srov. také Schubert-Soldern 1899 c.
340 Benischek 1889, zde s. 147.
341 Wolf 1878, zde s. 5.
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pro radu, kterak jej dosáhnout v moderní době, zašel na britské ostrovy. Z hle-
diska popsaného ideálu byl historický slohový oděv vnímán jako nadstandard, 
možný sice, ale zdaleka ne povinný. Schlimpovy stavby v Nymburku, prostější 
typy vilek ve Währingu nebo třeba Wolfovy statky jsou opatřeny minimem 
výzdobných prvků, které jen obecně vycházejí z historických slohů.342 Odlišná 
situace ovšem nastala u stavebníků, vysouvajících mezi „nutnostmi“, jak jim 
rozuměl Wolf, na jedno z předních míst manifestaci vlastního společenského 
významu nebo vyhraněného osobního vkusu. V takových případech byl zře-
telný sloh nezbytností, jeho volba však zůstávala věcí privátní dohody mezi 
investorem a architektem, na rozdíl od staveb veřejných, kde působily rozličné 
zájmy a ideje mocenské, vlastenecké a další. Tužší pravidla vládla také při 
výběru slohu pro městské paláce, kde se až na výjimky počítalo s renesancí 
nebo barokem jakožto slohy pro daný stavební druh příznačnými. 

Naproti tomu téma vily nabízelo od počátku celou řadu výkladů. Často se, 
s různým stupněm důslednosti, refl ektovala její antická a novověká minulost. 
Venkovský charakter objektu byl v Anglii od druhé třetiny 18. století spojován 
s pocity větší intimity a blízkosti přírodě. Nálady toho typu hůře uspokojo-
val klasicismus, respektive palladianismus. Sympatie na jeho úkor získávala 
jinak méně ceněná gotika, a bylo tedy příznačné, když si gentleman, bydlící 
ve městě v klasicistním paláci, zřídil ve volné krajině sezónní sídlo v gotických 
formách (Horace Walpole).343 Gotika se z vilové architektury nevytratila ani 
v následujícím věku, ba naopak, přitahovala v zaalpské kontinentální Evropě 
pro svůj domácí, neitalský původ a právě z hlediska své vazby na anglický 
životní styl. Pro vyjádření rurálních kořenů staveb byly s oblibou využívány 
motivy tzv. švýcarského slohu, jehož předstupně lze vysledovat už v posled-
ních desetiletích 18. století.344 Důraz se kladl na to, aby domek působil maleb-
ným dojmem, přitom nezáleželo ani na jeho velikosti, ani na délce období, 
kdy sloužil k obývání. Současníci v něm rozeznávali moderní stavební druh, 
pro nějž neplatila žádná dispoziční ani slohová omezení, tím méně závazná 
pak zůstávala jinde ctěná pravidla slohové čistoty.345 Dovoleno bylo prakticky 
cokoli, od nejpřísnější antikizující imitace přes rádoby lidovou chaloupku až 

342 Nákresy rozmanitých vil ve Währingu viz Wagner-Rieger 1970, tab. 72.
343 Kramář 1914, zde s. 213–221.
344 Srov. versailleské Hameau architekta Richarda Miquea (1783–1785). Karn 2000 a, zde 

s. 82–83.
345 Srov. Mignot 1994, s. 272–277.
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po experimenty, zavrhující tradiční vokabulář a účinkující pouze kombinací 
hmot a materiálů. Když Achill Wolf velebil jako „budovu budoucnosti“ 346 ven-
kovské stavení, provedené v Uhrách podle jeho projektu, jasnozřivě odhadl 
stanovisko kritiků historismu z počátku 20. století, kteří z domnělého balastu 
veškeré architektonické produkce uplynulého věku vyjímali vedle inženýr-
ských staveb právě rodinné domy a rekreační chaty anglického ražení a nalezli 
v nich jeden z pramenů vlastního výtvarného názoru. 

346 Wolf 1878, zde s. 4, pozn. *).





139

VIII

Zdenko Schubert-Soldern:
„Srovnáním volných napodobení renesančních staveb 

s předlohami se odhalí takový rozdíl, že lze mluvit o novém slohu.“

1 Vila v Liboci – Florencie – Palác Quadagni – Baroko a zaalpský vernakulár

Zdenko Schubert-Soldern (1844–1922) zaujímá mezi českými renesan-
cisty výjimečné místo.347 Byv potomkem váženého pražského právníka a po-
slance, prošel předními architektonickými učilišti ve střední Evropě. Na 
poly technice v Curychu studoval v letech 1865–1868 pod vedením Gottfrieda 
Sempera, následující roky strávil na vídeňské Akademii jako žák Theophila 
Hansena.348 Pod vlivem těchto osobností se stal Schubert obhájcem principů 
antiky a italské renesance a hlásal jejich směrodatnost pro soudobou archi-
tektonickou tvorbu. Podnikl řadu cest, nejen do Itálie a států západní Evropy, 
ale též do zemí islámského světa. V polovině sedmdesátých let se natrvalo 
usadil v Praze, od roku 1879 tu vyučoval na německé technice, dlouhý čas 
po boku Josefa Zítka. Jeho pedagogická kariéra vyvrcholila po Zítkově od-
chodu do penze v roce 1903, když byl jmenován na uvolněné místo řádného 
profesora architektury. 

347 Novodobá literatura o Schubertovi je nepočetná. Základní informaci přinesl Vybíral 
1997 a. Předtím na zapomenutou Schubertovu osobnost upozornil Zdeněk Lukeš 
(1986, 1995). Překvapivě Schuberta opomenul (s výjimkou jediné nepodstatné zmín-
ky) také Seibt 1995. Dále viz Stark 1906, s. 383–384, 401–402, 420–421, a slovníková 
biografi cká hesla: Schubert-Soldern, Zdenko, Ritter von, in: Seibt – Lemberg – Slapnicka 
1999, s. 774. – Gruber – Lebensaft – Vybíral 1999.

348 Kromě Schuberta prošla Hansenovou renesanční speciálkou řada dalších žáků, spoje-
ných s českým a moravským prostředím. Pavel Zatloukal (1996 b, s. 19) uvedl dále Pra-
žany Jana Koulu a Václava Roštlapila, šumperského Carla Seidla a pozdějšího Brňana 
Aloise Prastorfera. Dobová i novější literatura dovoluje do seznamu zařadit také Čecha 
Vratislava Pasovského, pražské Němce Johanna Kocha a Josefa Benischeka, Josefa 
Schaff era z Mariánských Lázní a opavského Moritze Hartela. Podrobnější průzkum 
jistě odhalí další jména.
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Jedinou známou Schubertovou realizací je skvělá vila v Praze-Liboci 
z roku 1871 [obr. 54], určená pro jeho otce Eduarda.349 Literatura připomíná 
několik dalších obytných domů v Praze a Vídni350 a účast v řadě architek-
tonických soutěží.351 Dochoval se například konkurenční návrh burzy pro 
Frankfurt nad Mohanem (1872), řešený ve spolupráci s Josefem Schulzem. 

Obr. 54  Zdenko Schubert-Soldern, vila Eduarda Schuberta-Solderna, 
Praha-Liboc, 1871

V centru Schubertovy profesionální pozornosti nicméně nestálo vlast-
ní projektování, nýbrž učitelské působení a odborná publicistika. Po Josefu 
Schulzovi převzal v roce 1879 místo jednoho z redaktorů Zpráv Spolku archi-
tektů a inženýrů a zastával je do roku 1882, než se ve Spolku začalo jednat 

349 Lukeš 1986, Bažant 1994, s. 14, a Vybíral 1997 a, s. 51, shodně tvrdí, že jde o bratra, 
ovšem Seibt – Lemberg – Slapnicka 1999, s. 774, připomínají jen dva Zdenkovy souro-
zence, Viktora a Richarda. Jan Bažant upřesnil (respektive převzal), že údajný bratr 
Eduard, také právník (sic!), zemřel v roce 1879. To je ovšem letopočet úmrtí otce 
Eduarda (1800–1879). Viz Schubert von Soldern, Eduard Viktor Ritter, in: Seibt – Lem-
berg – Slapnicka 1999, s. 773. – Luft – Mentschl 1999.

350 Vybíral 1997 a, zde s. 51. Výstava spolku architektů a inženýrů v roce 1876 předvedla 
od Schuberta mj. „7 plánův vystavěných domův činžovních ve Vídni“. Viz Zpráva 1876.

351 Vybíral 1997 a, zde s. 51.
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výhradně česky a edice časopisu v němčině byla zastavena. Dílčím způsobem 
se následně angažoval v magazínu pražského Německého polytechnického 
spolku Technische Blätter, který ovšem výpravností a nejspíš ani čteností 
ne mohl soupeřit se Zprávami. Mezi autorovými texty žánrově převažovaly 
drobné literární recenze, občas se vyjádřil ke stavbám svých současníků, po-
pu laritu si však vydobyl svými přehledy z dějin architektury a teoretickými 
studiemi, vydávanými zpravidla mimo Prahu, nejčastěji v Curychu. Schubert 
se tak zařadil do nepočetné skupiny domácích architektů, jejichž jména byla 
v 19. století s uznáním vyslovována i za hranicemi Bohemie.352 Rozsahem 
a hloubkou svých zájmů o obecné otázky oboru předčil ve své době, soudě 
podle literární produkce, ostatní příslušníky malinké komunity pražských teo-
retizujících architektů, zvláště když ji ještě před Schubertovým defi nitivním 
návratem opustil Bernhard Grueber, jediná osobnost srovnatelná vědeckou 
mnohostranností i publikační pílí. Obsahově se ale spisy pánů Gruebera 
a Schu berta dosti lišily a totéž platí také o poměru Schuberta k dalším píší-
cím autorům (Wolf, Alfred Weber z Ebenhofu, Saturnin Heller, Jan Koula). 
Na opak řadu tematických a názorových paralel, daných společným sempe-
rovským výcho diskem, lze v Čechách k Schubertovi nalézt v díle Otakara 
Hostinského. Některé zájmy a náhledy s ním sdílel také Miroslav Tyrš a pří-
ležitostný teoretik uměleckořemeslné tvorby Alois Studnička.

V budoucnu by mohly být texty Zdenka Schuberta konfrontovány s prace-
mi brněnských publikujících architektů. Kupříkladu Alois Prastorfer, Schu-
bertův spolužák z Hansenovy školy, byl rovněž pedagogem a údajně psal 
také učebnice slohu (knihy Styllehre der architektonischen Formen a Architek-
tonische Formenlehre z let 1879 a 1881).353 Za připomenutí stojí též rakous-
ko-moravský Julius Leisching, absolvent vídeňské techniky, se Schubertem 

352 Lze připomenout známé úspěchy Josefa Zítka ve Výmaru, Josefa Hlávky ve Vídni či 
Františka Schmoranze ve Vídni a v Egyptě. O stručný přehled se pokusil Noll 1993, 
zde s. 66–67. – Ze zapomenutých hvězd možno jmenovat Antonína Tomíšku, profesora 
na petrohradské akademii, autora monumentálních staveb ve slohu renesančním i tzv. 
ruském, nebo Johanna Kocha, který vedle postu profesora pražské německé techniky 
zastával úřad děkana oddělení architektury na polytechnice v Rize a podobně jako 
Tomíška vyprojektoval v Rusku nemálo významných staveb. – Viz Antonín Tomíška 
1882. – Čech rodilý 1902. – Stark 1906, s. 377. – Další krajané se proslavili v Americe 
(Eidlitz), v Rumunsku (Benisch, Liman) atd.

353 Riedl 1995. Podle Pavla Zatloukala (1995, s. 26, pozn. 42, 1997 b, s. 20) jsou oba tituly 
až z roku 1885.

Zdenko Schubert-Soldern
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spojený okolností relativně časného ukončení architektonické praxe a ná-
sledného zaměření na uměleckohistorický výzkum. Z četných studií pozděj-
šího dlouholetého ředitele uměleckoprůmyslového muzea v Brně se oblasti 
Schubertova zájmu nejvíce dotýkal ambiciózní titul Der Fassadenschmuck 
(kolem 1892): pražským, v té době již renomovaným badatelem byl poho-
tově kritizován pro údajně povrchní zpracování problematiky dekorativních 
stavebních forem.354 

Zmíněnou vilu v Liboci představil Zdenko Schubert čtenářům Zpráv člán-
kem, který, podobně jako o pět let starší výklad o Lippmannově vile od Anto-
nína Barvitia,355 vedle popisu stavby přinesl zajímavé poznámky k jejímu 
re ne sančnímu kabátu. Při projektování vycházel architekt ze skutečnosti, že 
nešlo o celoroční, nýbrž jen o letní venkovské sídlo, „letohrádek“, kde měli 
členové rodiny získat „zásobu zdraví, z níž by mohli tráviti v zimě“.356 Proto se 
mu nezdálo nepřípadné zřídit sloupovou loggii a terasy po jihoevropském 
způsobu na severní straně, aby tak uchránil osazenstvo před horkem, na-
víc se tímto směrem otevíral přitažlivější výhled do krajiny než k jihu, za-
hrazenému temnou zelení obory kolem zámečku Hvězda. Ještě působivější 
panoramata se nabízela ze zastřešeného pavilónku na vrcholu schodišťové 
věže. K té se vztahuje rozkošná Schubertova vzpomínka na libocké vesni-
čany, z nichž mnozí, když spatřili rozestavěnou věž, domnívali se, „že to 
bude katolický kostel…, a hádali se s jinými, kteří v tom viděli synagogu; nyní 
jsou všichni spokojeni a vidí v tom villu“.357 Nejistota domácích odráží fakt, že 
v čes kých vesnicích se jiné věže než kostelní vyskytovaly vzácně – naproti 
tomu v Itálii patřila asymetricky umístěná věž k charakteristickým znakům 
tamější vernakulární architektury.358 Právě na Itálii se odvolával Schubert, 

354 Schubert-Soldern 1892 b. – K Leischingovi viz Samek 1986, zde s. 223. – Samek 1995.
355 Schubert-Soldern 1875. – Barvitius 1870.
356 Schubert-Soldern 1875, zde s. 33. Místnosti v přízemí byly důmyslně seřazeny tak, aby 

se daly případně pronajmout a rozdělit až na dva samostatné byty, dokonce s možností 
samostatného vchodu zvenčí.

357 Schubert-Soldern 1875, zde s. 33.
358 Přitom v renesanční Itálii skutečné vily, tedy venkovská sídla zámožných měšťanů, až 

na výjimky, věž neměly. K tomu podrobněji Bažant 1994, zde s. 19. Jan Bažant dále 
připomíná, že s rozšířením ústředního topení a zlepšením dopravních poměrů počátkem 
19. století mohly být defi nitivně odlišeny trvale obývané vily od sezónních letohrádků. 
Bažant 1994, zde s. 17. Zatímco Schubert užívá oba tyto pojmy coby synonyma, Antonín 
Barvitius ve svém příspěvku operuje výhradně s „villou“.
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když zdůvodňoval celkovou nesouměrnost dispozice své vily: „… souměrnosť 
takové stavby dojista nesouhlasí s rozmanitostí venkovské krajiny. Shledávámeť 
všude, zvláště pak v Italii na venkově malé letohrádky, jimž během času dostalo 
se rozmanitých přístavků a kteréž tím působí ku podivu malebně; což jsou dojista 
výborné motivy k našim letohrádkům.“ Věž byla mimo to prý nezbytná (vedle 
funkčního využití jako schodiště a rozhledny) z hlediska kompozičních zá-
konitostí, žádal si ji „ráz stavby a rozdělení hmoty“. Pouhé dva různé „poměry 
velikostí“ – v přízemí a v patře – totiž nelze přijatelně spojit, leda za pomoci 
třetího poměru – věže: „… jestiť zajisté rozdělení na tré hlavním motivem všeli-
kého dělení v architektuře.“ 359

Exteriér Schubert navrhl jako kvintesenci „slohu fl orentinského“, s typic-
kou přesahující střechou, rustikou na nárožích a kolem oken, otevřenou lo-
ggií a ohraničenými plochami sgrafi ta ornamentálního i fi gurálního, které 
bylo dílem Zdenkova staršího bratra Viktora, malíře a spisovatele, toho času 
jinak působícího v Bruselu.360 Barevný akcent dodala průčelí výmalba vnitř-
ku loggie modrozelenou, oranžovou a černou barvou. Zahradní parter před 
hlavní fasádou byl rozdělen na pravidelné úseky s nízkou výsadbou, na opačné 
straně, kde nepřekážely výhledu, vyrůstaly volně seskupené stromy a keře. 
Na rozdíl od bubenečského Lippmannova domu tedy toskánská renesanční 
vila v Liboci dostala alespoň zhruba slohově odpovídající bezprostřední okolí. 
Lze se jen dohadovat, nakolik měl na její sloh vliv nedaleký manýristický leto-
hrádek Hvězda a případná touha architekta vytvořit k němu jakýsi pandán, 
který mohl, vzhledem k situování vily poblíž jednoho ze vstupů do obory, 
hrát roli jakéhosi strážního domku při vstupu do pomyslných hájů italské 
renesance v Čechách (srov. ostatně nepřehlédnutelnou, jakoby hlídací věž).

Právě renesanční architektury v Itálii, a to konkrétně ve Florencii, se 
tý kala první Schubertova přednáška pro zájemce z řad Spolku architektů 
a inženýrů, jež byla v upravené verzi otištěna ve Zprávách.361 Toskánská me-
tropole byla pro něj, stejně jako pro každého dalšího „architekta renaissance 

359 Schubert-Soldern 1875, zde s. 33.
360 Schubert von Soldern, Viktor Ignaz Alois Ritter, in: Seibt – Lemberg – Slapnicka 1999, 

s. 774.
361 Schubert-Soldern 1873. – Podobně jako o málo starší Josef Schulz měl tedy Schubert-

-Soldern příležitost vyzkoušet si své pedagogické a pisatelské kvality ve Spolku dříve, než 
získal zaměstnání na technice. Oba měli počátkem sedmdesátých let za sebou čerstvě 
italskou cestu; nepřekvapí proto, že se také Schulz ve Zprávách prvně prezentoval člán-
kem o jedné z fl orentských památek. Viz Schulz 1872 a příslušný odstavec této práce.

Zdenko Schubert-Soldern
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i v tom ještě důležitější, že zde ku kolébce její přistupuje“. Jako první totiž tamější 
„umělci a umění milovní měšťané“, unaveni prý gotikou, začali volat po no-
vém slohovém projevu. Povzbuzeni zájmem literátů o antické spisy, obrátili 
se architekti ke studiu římských zřícenin. Takto byla „půda převratu na poli 
umění zúplna upravena, scházel jen ještě zdárný muž a velký čin“.362 Tím se stala 
výstavba kupole fl orentského dómu podle návrhu Filippa Brunelleschiho, byť 
z hlediska slohu šlo o stavbu gotice nepříliš vzdálenou.363 Celkově umělci oné 
doby „následkem proměn rozličných…, opovrhujíce tradicí a nespřátelivše se ještě 
s tvary slohu nového, jen kolísali a nikterak ustáliti se nemohli“.364 Podobné 
pnutí Schubert nachází ve své vlastní době: „… zdá se pak, slyšíce si stýskati 
po slohu novém, jakoby časy ty se opakovaly. Snad se nalézáme též uprostřed 
jakési krisi, na prahu revoluce v oborech umění. Nové prvky již se objevily – [Z. S. 
myslí na železo] – jež vyžadují nutně uměleckého útvaru. Zdali na obratníku 
doby nové, slohu nového se nalézáme, nelze nám již proto posouditi, poněvadž 
uprostřed součiníme a nám potřebný k tomu rozhled schází.“ Proto je zatím 
nejrozumnější vyčkat: „… předčasná snaha nezralá po něčem novém, když toto 
dobou a okolnostmi podmíněno není, nejnebezpečněji umění uškoditi může.“ 365 
Východisko z patové situace Schubert pro sebe nalezl v příklonu k italské 
renesanci, coby „základu pozdější architektury novější doby“.366 

Z fl orentských staveb se Schubertovi zamlouvaly zvláště takové, které 
v jeho očích naplňovaly kritéria „jemnosti“ a „malebnosti“. Tak třeba ocenil 
Giottovu (nikoli renesanční) kampanilu, jejíž okna jsou „jemných poměrů 
a elegance neobyčejné“ a „článkování … jemnější a souladnější než na lodi chrá-
mu“. Medicejská kaple na něj učinila „velmi jemný dojem“, rustikové kvádry 
v patrech paláce Strozzi jsou „jemně odstupňovány“, vnitřek kostela Santo Spi-
rito „zvláště v kůru malebného průhledu poskytuje“, v případě Palazzo Vecchio 
„umělecká cena ustupuje arci velmi proti malebnosti stavby“ a rajský dvůr při 
S. Croce s chrámovou zvonicí a kaplí Pazzi dokonce „jednou z nejmalebnějších 
skupin architektonických celé Itálie jest“.367 Loggii dei Lanzi Schubert vykládal 
jako výraz sebevědomého mínění Florenťanů o vlastním prvenství před ostat-

362 Schubert-Soldern 1873, zde s. 20.
363 Schubert-Soldern 1881 b.
364 Schubert-Soldern 1873, zde s. 20.
365 Schubert-Soldern 1873, zde s. 20.
366 Schubert-Soldern 1907 a, s. VI.
367 Schubert-Soldern 1873, zde s. 20–21. 
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ními národy. Zvláště pojednal o charakteristickém typu fl orentských paláců 
s rustikovanou či bosovanou fasádou, který „se stal … předmětem nápodobení … 
a podržel vlivu svého až po dnes“.368 Měl je za originální výtvory renesance, 
bez předstupňů v antice. Mezi nejpůsobivějšími jmenoval palác Quadagni, 
kde se vedle nárožní rustiky uplatňují mezipatrové sgrafi tové vlysy a po dvou 
podlažích s obloukovými okny následuje poslední třetí s otevřenou sloupovou 
loggií [obr. 55]. Ačkoli architekt v článku o libocké vile popíral její bližší 
vztah k některé z existujících fl orentských staveb,369 nelze si nepovšimnout

Obr. 55  Simone Pollaiuolo, zv. Cronaca (?), Palazzo Quadagni (Guadagni), 
Florencie, po 1495

368 Schubert-Soldern 1873, zde s. 21.
369 Schubert-Soldern 1875, zde s. 34.
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příbuznosti mezi severním rizalitem s loggií v patře a vrchní partií průčelí jme-
novaného paláce. Lomený oblouk, kterým v případě Palazzo Quadagni vrcho-
lí jen rustikový portál vchodu, Schubertovi připadal natolik typický, že jej 
přenesl také nad všechna okna přízemí a věže. Palác Quadagni byl vů bec mezi 
pražskými renesancisty populární: vzápětí poté, co vyšel Schubertův referát 
o Florencii, publikoval ve Zprávách nárys jeho průčelí Josef Schulz.370 Kouzlu 
téhož vzoru podlehl rovněž Antonín Wiehl, který jej s dílčími obmě nami 
repro dukoval v návrhu fasády Schnirchova domu na Vinohradech [obr. 56].371 
Ačkoli se realizovaná verze projektu (1875) předloze více vzdálila, předně 
tím, že byla ochuzena o třetí patro s loggií [obr. 57], jejich vzájemná blízkost 
zůstala zřetelná. Wiehl, rovněž jako předtím Schubert, podtrhl toskánský 
charakter budovy multiplikací bosovaných oblouků s lomenými záklenky 
ko lem okenních otvorů přízemí a prvního patra. 

Obr. 56  Antonín Wiehl – Jan Zeyer, návrh domu Bohuslava Schnircha čp. 548 
v Praze-Vinohradech, 1872

370 Schulz 1873 c, tab. XXIII.
371 Srov. Wirth 1921, s. 12.
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Obr. 57  Antonín Wiehl, dům Bohuslava Schnircha, čp. 548, Praha-Vinohrady, 1875

Co se týče rustiky, Schubert oceňoval její formální a výrazovou variabilitu, 
v níž viděl odraz tvořivých schopností přírody: „… připouští tak mnohotvárné 
uzpůsobení, jako málo který jiný motiv architekturní. Od dojmu nepřemožitelnos-
ti může přejíti na dojem palácovitě-vznešený, ano až i na onen hravosti. Jakých 
rozdílů možno dosíci přeměnou rozměru … i způsobem úpravy? I v tom se jeví 
mocnosť a zákonitosť přírody při ladnosti a nekonečné mnohotvárnosti!“372

Nejen v toskánské renesanci, ale také v dalších variantách slohu dovedl 
Schubert odhalit a pojmenovat jejich svébytné kvality. Třebaže libockou vilu 
navrhl přísně podle kompozičních a výzdobných kánonů konkrétního, časově 
a místně jasně zařaditelného slohu a také z historické architektury preferoval 

372 Schubert-Soldern 1873, zde s. 22.
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podobně bezvadné stavby, byl nezřídka ochoten případné prohřešky proti 
slohovým zákonům odpustit, a to tehdy, když jejich (domnělé) nedodržení 
přidalo příslušné budově na působivosti v jiném směru. Ilustrací budiž třeba 
jeho vyjádření k sídlu bratrstva sv. Marka v Benátkách „z první doby renais-
sanční, … rázu velmi zvláštního, veselého a příjemného“, u níž „není radno při 
pohledu na poněkud podivné průčelí držeti se měřítka přísné kritiky, jinak by-
chom si pokazili radost nad svěžím a naivním vyobrazením tímto“.373 Podobně 
otevřený a smířlivý postoj pisatel (na rozdíl od Sempera nebo Josefa Schulze) 
zaujal nejpozději koncem sedmdesátých let k baroku, nikterak opožděně 
ve srovnání s probouzejícím se zájmem o tento sloh ve Vídni. Bez rozpaků 
pak mohl vídeňský Belveder označit jako „krásný palác ve slohu francouzské 
renaissance“ (sic!), jehož „lehce a něžně okrášlené prostory … mohou nám 
v kaž dém ohledu za vzor sloužiti“.374 

Jestliže dokázal uznat autora Belvederu Hildebrandta, není divu, že se 
bez problémů vyrovnal s barokními náběhy v díle Michelangela, kterého 
třeba ještě Miroslav Tyrš nepřijímal zcela bez výhrad. Okouzlen vůbec rene-
sančními kupolemi, vyhlásil Schubert, ve shodě s Jacobem Burckhardtem, 
Janem Müllerem či F. J. Lehnerem, kupoli svatopetrského dómu v Římě za 
„nejkrásnější a nejdokonalejší, jaká byla doposud postavena“.375 Není však jisté, 
zda by se ochotně a beze zbytku ztotožnil se stanoviskem Josefa Durdíka, 
Tyršova příležitostného oponenta, avšak neméně zapáleného hellenofi la, pro 
něhož byl Michelangelo již v polovině sedmdesátých let jasným favoritem 
mezi velikány renesance, „titánem“ a „zrovna nejskvělejším … representantem 
této doby“, nikoli pouze „jedním z nejskvělejších“.376 Podobně se vyjádřil také 
Burckhardt, přesvědčený, že ze všech architektů minulosti „pravou velikost 
přiznáváme … jen … Ervínu ze Steinbachu a Michelangelovi, za nimiž následuje 
Brunelleschi a Bramante“.377

Přesvědčení o nezpochybnitelnosti principů antiky a italské renesance 
a jejich závaznosti pro architekturu v Schubertovi neochablo ani při kontaktu 
s programem pěstitelů vlasteneckých slohových odrůd, byť průběžný vzestup 

373 Schubert-Soldern 1879 a.
374 Schubert-Soldern 1879 a.
375 Schubert-Soldern 1907 b, s. 96, 98. – Burckhardt 1996, s. 197. – Müller 1865, s. 83. – 

Lehner 1882 b, zde s. 142.
376 Durdík 1875, zde s. 127.
377 Burckhardt 1996, s. 196.
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zájmu o studium neklasického umění vítal a jeho výsledky pozorně sledo-
val. Ještě v roce 1882 upozorňoval domácí čtenáře obou zemských jazy ků 
na nejnovější titul o vernakulární hrázděné architektuře Hildesheimu, zaujat 
tím, kterak se Sasům, nepracujícím s kamenem, podařilo formy tehdy nové-
ho – renesančního – slohu úspěšně napodobit ve dřevě.378 Vstřícný, snad by 
se dalo říci zdravě kosmopolitní rys Schubertovy povahy dokresluje rovněž 
skutečnost, že ani konec dvojjazyčnosti ve spolku a nejspíš částečně vynucený 
odchod z postu redaktora Zpráv jej nepřiměl k ukončení vlastního členství, 
na rozdíl od jiných německých odborníků.

K jednotlivým stavbám svých současníků se Schubert v časopise vyjad-
řoval sporadicky. Nepočítaje prosté přívlastky jako „překrásné“ a „skvostné“, 
adresované palácům vídeňské Ringstrasse,379 prakticky jediný solidní rozbor 
věnoval Schulzovu domu Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zed-
níků (1879). S Josefem Schulzem Schuberta spojovala podobná profesionální 
dráha, do jisté míry shodný umělecký naturel a snad také vzájemné přátelství, 
jak možno soudit z jejich spolupráce na návrhu burzy pro Frankfurt. Domem 
se zednickou hospodou se Schulz přesně strefi l do představ svého kolegy, 
který mu oplátkou vysekl osobní poklonu – „Profesor J. Schulz dostál úloze 
té úplně, jak se dle jeho dřívějších staveb dalo očekávati…“ – a stavbu zařadil 
mezi „nejpřednější novostavby“. V sochařsko-kamenické a sgrafi tové výzdobě 
tří pater fasády Schubert vysledoval žádoucí „harmonický trojzvuk“.380 

2 Schubert a Semper – Slohové zákony – Materiál – Tradice a inovace – 
Dějepis umění

Bylo už podtrženo výsostné postavení Schubertových teoretických studií 
mezi písemnými projevy domácích architektů. Jejich předmět, strukturu i me-
todu zásadně ovlivnilo setkání s Gottfriedem Semperem. Semperovy studie 
představují výklad dějin architektury a návod pro novostavby současně; stejně 
tak i dílo jeho českého žáka lze sledovat v obou těchto kontextech. 

Schubertův postoj k odkazu curyšského pedagoga dobře vystihují následu-
jící slova: „Gottfried Semper, jehož působení v době chudé citem a smyslem pro 

378 Schubert-Soldern 1882 b, zde s. 136–137.
379 Schubert-Soldern 1882 c.
380 Schubert-Soldern 1879 b, zde s. 132.
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umění dráhu klestilo…, … měl podstatný vliv … na vývoj architektury a na obory, 
s nimiž se stýkal. Činnosť jeho spisovatelská soustředila se hlavně v arcidíle ,Der 
Stil‘, … kteréž posud předčeno a překonáno nebylo: on působil i co učitel svými 
žáky, kteříž roztroušeni jsouce po celém světě všady jej za svého mistra uznávají 
a v jeho smyslu a směru dále působí.“ 381 V poslední větě Schubert jistě myslel 
rovněž na sebe. Svůj badatelský zájem upíral zejména k problematice půvo-
du a proměn slohových forem, především ornamentu, tedy k tématu, jehož 
výzkum Semper výrazně posunul kupředu, nestačil ho ale završit uzavřenou 
syntézou. Schubert se pokusil rozvinout samostatně zvláště ty aspekty, jimž 
se podle jeho mínění nedostalo u Sempera náležitého zpracování. Aby se 
vyhnul případnému podezření z pasivního přebírání mistra, deklaroval vý-
slovně vlastní originalitu: „Domníváme se tedy, pokoušejíce se o to zjednati si 
jasný obraz o všeobecných zákonech slohových, že jednáme o předmětu, kterýž 
dosud dostatečně zpracován nebyl.“ 382 Schubert také cítil potřebu určitého zjed-
nodušení a popularizování podstatných momentů Semperova myšlenkového 
bohatství, často utopených uvnitř zdlouhavých odstavců.383 U vlastních spisů 
proto Schubert šetřil rozsahem a používal přístupný jazyk, aby pro ně zajistil 
co možná nejširší didaktické uplatnění, v neposlední řadě mezi (nejen vlastní-
mi) studenty architektury. Půvabné je například Schubertovo vyprávění o ge-
nezi knihy Stylisování rostlin, kterou prý napsal poté, co zjistil, že zvídavým 
studentům pražské akademie nemůže doporučit žádné dílo o ornamentu, jež 
by bylo dostatečně přehledné a obrazově vybavené a zároveň dostupné jejich 
kapse.384 V obdobném tónu se nese též předmluva k dvoudílnému Architek-
tonickému tvarosloví z roku 1907.385

Schubertovy úvahy se odvíjely od přesvědčení, že celý svět funguje podle 
daného řádu. Proto také vznik každého lidského výrobku, umělecké předmě-
ty nevyjímaje, musí podléhat určitým pevným zákonům. „Stylistům“ (tudíž 
i sobě) vytkl za úkol tyto „objektivně“ platné zákony popsat a informovat 
o nich umělce, kteří by bez jejich znalosti nebyli schopni vytvářet „skutečná 

381 Schubert-Soldern 1881 a.
382 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 21. – Německy vyšlo též separátně: Prag 1882.
383 Jenom vydané dva díly Stilu mají dohromady přes 1100 stran. Častý výskyt kompliko-

vaných a nejasných vyjádření v Semperových textech si také mohli brát na mušku jeho 
odpůrci. Srov. uštěpačnou poznámku stavitele Wulff a, zpochybňujícího zvláště ideu 
„maskovacího principu“ v architektuře. Wulff  1880, zde s. 34. – Vybíral 1993 a, zde s. 436.

384 Schubert-Soldern 1888, s. III–V.
385 Schubert-Soldern 1907 a, s. V–VI.
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umě lecká díla“. Důrazně přitom oddělil stylisty od „estetiků“, jejichž vývody 
o kráse považoval za subjektivní, historicky podmíněné, a proto pro výtvar-
níky nijak závazné.386 V základní stati Příspěvek ku karakteristice zákonů slo-
hových (1882)387 se zákony s ohledem na svou specializaci rozhodl ukázat 
na příkladech z architektury a uměleckého řemesla. V jeho pojetí by měly 
souhlasit s obecnými zákonitostmi přírody, vlastnostmi lidského těla a „nor-
málně vyvinutého“ ducha. Podle Semperova vzoru je Schubert rozdělil na dvě 
skupiny.388 První zahrnuje tzv. „všeobecné zákony slohové“, jež vyplývají z vnitř-
ní podstaty samotného díla, formovaného v souladu s lidskou přirozeností 
a obecnými fyzikálními předpoklady, pročež zůstávají stejně platné v každém 
čase, místě a u všech národů. Naproti tomu „zvláštní zákony“ slohové jsou 
proměnlivé v závislosti na konkrétních potřebách jednotlivců nebo národů 
a vytvářejí sloh v obvyklém slova smyslu (gotický, renesanční atd.). 

V první kategorii Schubert jmenuje tři zákony o účelu díla, použité látce 
a jejím technologickém zpracování. Forma výtvoru musí vyhovovat žádané-
mu praktickému nebo ideovému účelu a tento účel má být patřičným tvarem 
vizualizován. Totéž se vyžaduje od každé jednotlivé části díla. Správné upotře-
bení zákona Schubert ukazuje mj. na dříku dórského sloupu, který je jednak 
plně funkční, jednak prý jeho válcový tvar, zužování směrem vzhůru, entase 
a kanelury nanejvýš případně vyjadřují „ideu“ pevného a přitom pružného 
„nesení“ břemena. Právě tak jsou oprávněny napodobeniny zvířecích tlap, 
zakončující nohy nábytku, poněvadž zjevně naznačují jeho mobilitu: „… každá 
jednotlivá čásť … má mluviti řečí, která tvůrčímu umělci má býti známou, jestiť 
to symbolická řeč tvarů, zakládající se ve struktivní činnosti jednotlivých částí 
stavebních.“ 389 Neúčelný předmět či motiv nelze podle Schuberta pokládat 
ani za slohový, ani za krásný.

Druhá zásada klade důraz na respektování charakteristických vlastností 
materiálu, které nedovolují jeho použití pro libovolný úkol. Například hrubý 
pískovec neumožňuje tak pečlivé kamenické opracování jako mramor, u mra-
moru je dále nutné rozlišovat mezi jednotlivými odrůdami. V bílém a průsvit-
ném kameni Schubert nabádal provádět sochy a ornamentální ozdoby. Zato 

386 Schubert-Soldern 1904, zde s. 21. – „Spekulativní estetiku“ stíhal kritikou i Semper. – 
Semper 1860, s. XVIII–XX.

387 Schubert-Soldern 1882 a. Dále viz Schubert-Soldern 1904.
388 Schubert-Soldern 1904, zde s. 21. – Semper 1856, zde s. 341.
389 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 23–24.
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barevný a žilkovaný mramor, v němž slábne zřetelnost jemných plastických 
detailů, zapověděl užívat jinde než v hladkých plochách. Proto také nesouhla-
sil s kanelováním pestrobarevných sloupů. V terénu toto doporučení ovšem 
dodržováno nebylo, a to ani renesancisty, pokládanými za přesné. V pražském 
Národním divadle a Národním muzeu jsou sloupy a pilastry z barevných žil-
kovaných mramorů (respektive jejich umělých náhražek) opravdu bez žlábků. 
Jinak je tomu ale u řídce žíhaného sloupoví dnešní Dvořákovy síně Rudolfi -
na a zvláště uvnitř některých nejpřednějších staveb vídeňské Okružní třídy. 
Kanelury nese červeno-šedé sloupořadí v hale Hansenova parlamentu. Ještě 
výraznější je traktace kolosálních pilastrů v kupolové hale Uměleckohisto-
rického muzea (Gottfried Semper – Carl Hasenauer, 1871–1891), provedená 
mramorářským virtuosem Antonem Detomou, jemuž se rozbrázděním kon-
trastního černo-bílého materiálu podařilo dosáhnout takřka impresionistic-
kých efektů.390

Zdenko Schubert se stavěl za „Materialbau“. Byl proti tomu, aby se mate-
riál, z něhož je předmět zhotoven, „lživě“ zakrýval nátěrem nebo obkladem, 
imitujícím materiál jiný, zpravidla vnímaný jako ušlechtilejší. Vyjádřil se 
o tom přímo teprve později (1904), bylo by nicméně s podivem, kdyby tak 
neuvažoval už při psaní Příspěvku. Litoval dokonce i zahalování „slohotvor-
ných“ železných traverz ve stropních konstrukcích monumentálních budov, 
což byla praxe, kterou ještě jeho učitel a – jak připomenuto – také Josef 
Schulz z principiálních důvodů vítali.391 

Poslední z všeobecných zákonů říká, že konečná forma uměleckého díla 
má odrážet upotřebené výrobní postupy, zvolené právě s ohledem na přiro-
zené vlastnosti látky. Zpravidla lze jeden materiál zpracovat jen nevelkým 
množstvím tradičních technologií, které tudíž dodávají výslednému předmětu 
nezaměnitelný, slohově správný „charakter“. Nové, strojové metody Schuberta 
znepokojují – tím, že umožňují jakoukoli hmotu tvarovat téměř ne omezeným 
způsobem. Podle jeho mínění se strojovým výrobkům dostává tím méně slo-

390 František Žákavec (1936, zde s. 547) psal o „až kurtizánské smyslnosti bujné novore-
naissance“ Dvorních muzeí a Burgtheatru, avšak dotyčné stavby připisoval výhradně 
Hasenauerovi a Semperův podíl nebral v potaz. – K dlouholetému sporu o autorský 
podíl Sempera a Hasenauera srov. Kriller – Kugler 1991, s. 50. – Semper 1894, zde 
zvl. s. 57–58, 94. – Viz také upozornění Karla Mádla (1886–1887) na mlčení kolem 
Semperova vídeňského působení.

391 Schubert-Soldern 1904, zde s. 23, 26. – Semper 1834, s. 219. – Srov. také Grueberovo 
odvolání na Sempera (Grueber 1870, zde s. 23).
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hu, čím více se způsob práce příslušného stroje vzdaluje od postupů „přiro-
zeného tvoření“.392 

Zvláštní zákony, určující sloh každého z národů, jsou závislé na společen-
ských okolnostech, času a místních geografi ckých a klimatických poměrech. 
Schubert soudí, že úroveň výtvarného umění kolísá v závislosti na stupni vzdě-
lanosti národa: „… vysoce vyvinutí národové mají též vysoce vyvinuté umění.“ 393 
Vzdělanost ovlivňuje společenské činitele s největším významem pro archi-
tekturu. Mezi ně autor počítá vládnoucí náboženský kult, politické zřízení 
a úroveň veřejného a soukromého života lidu. Výrazné umělecké zjevy sice 
mohou prosadit osobitou linii v rámci určitého slohu, avšak „veliké převraty 
v umění jsou vždy nutné následky směru časového“.394 Jako dříve v podání 
Josefa Schulze, tak také v Schubertových očích je jednotlivec odsouzen být 
pouhým „nástrojem své doby“, může si však vydobýt slávu zakladatele tím, 
že z „ducha časového“ vycítí nadcházející změny a adekvátním způsobem je 
ve své tvorbě ohlásí. Také vkus a zadání velkých objednavatelů nezůstávají 
bez vlivu na umělecký vývoj. Přesto národní umění může náležitě rozkvést 
pouze tehdy, když je dostupné veškerému lidu a ten má na jeho rozvoji zájem. 
V roce 1904 k tomu Schubert dodal, že s tím, jak novější umění postupně 
ztrácí svou elitářskou, aristokratickou povahu, vzrůstá odpovědnost „všech 
vzdě lanců národa“, kteří mohou a měli by svými názory ovlivňovat vznik 
a další proměny dobového slohu.395 

Působení času na vývoj umění Schubert nijak novátorsky přirovnal k jeho 
účinkům na vývoj živých organismů. Souhlasil s tezí o opakování koloběhu 
vzniku, vývoje a pozvolného zániku slohu. Podle něj bývá náhrada novým 
slohem nejčastěji podnícena politickou změnou, především „velkým vítězstvím 
nad mocným nepřítelem“,396 kdy válečná kořist a odlišná vzdělanost nezůstá-
vají bez vlivu na kulturu vítěze. Taková událost navíc přináší nové úkoly pro 
uměleckou tvorbu, jež má zajistit uchování vzpomínky na úspěch formou 

392 Semperovské zásady o vztazích mezi materiálem, technikou a účelem se snažil již v po-
lo vině sedmdesátých let českým řemeslníkům přístupným způsobem vysvětlit Alois 
Studnička. Kapitola o „vlastnostech látky“ z jeho seriálu v Listech průmyslových přináší 
obdobné formulace i praktické příklady jako Schubertovy pasáže o „všeobecných záko-
nech slohových“. Srov. Studnička 1875, zde s. 177–178.

393 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 27.
394 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 28.
395 Schubert-Soldern 1904, zde s. 28.
396 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 29. – Srov. Hostinský 1907, zde s. 54.
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triumfálních památníků.397 Jiným impulsem pro slohovou výměnu se může 
stát „vítězství myšlénky“, jako v případě renesance, vyvolané touhou po obrodě 
antické kultury. Naproti tomu menší význam (v roce 1882, nikoli už za dalších 
dvacet let) Schubert přikládal podnětům, spočívajícím v zavádění nových 
konstrukčních principů, materiálů a „názorů a mravů“ (sic!), ačkoli uznal 
jejich velkou roli v proměnách výtvarného cítění středověku.

Poněvadž se umění v souladu s přírodou proměňuje bez přerušení, je ne-
mys litelný zrod nového slohu bez jisté vazby na předchozí stav. Tuto kontinui-
tu Schubert pozoruje v přetrvávání tvarů a motivů, v nichž „slohy odumřelé 
žijí často dále … ovšem že v podobě často velmi neznatelné“. Prvky, na kterých 
staví další vývoj, pro něj znamenají „podání (tradici) umění“. „Skládají se 
z typů a symbolů, které se dědí od rodu k rodu, od národu k národu.“398 Jejich 
stáří v mnoha případech téměř vylučuje nalezení prvotního zdroje. Právě ony 
tradiční symboly a typy společně tvoří jakýsi umělecký jazyk, který, podob-
ně jako lidská řeč, nemůže být svévolně měněn. Jednotlivec, pokoušející se 
o nahrazení tradičních elementů novými, by své dílo učinil nesrozumitelným. 

Schubertovy poznámky o neustále předávaných formálních a zároveň 
symbolických prvcích vycházejí ze Semperovy teorie o pramotivech. Poukaz 
na jejich jakoby skryté přežívání v rozmanitě transformovaných verzích však 
rezonuje též s ikonografi ckými hypotézami jiného pražského rodáka, historika 
umění Antona Heinricha Springera (1825–1891), jenž vystoupil (1867) proti 
zažité představě zásadního zlomu ve vývoji evropského umění po starověku, 
když doložil pro středověk vědomé přejímání antických typů včetně jejich 
ideových obsahů. Ve shodě se Schubertem také konstatoval, že „původní umě-
lecké typy jsou často k nepoznání změněny“.399 Takovým úvahám nebyl vzdálen 
ani Miroslav Tyrš, jehož studie O slohu gotickém, zvažující rovněž kontinuitu 
antické tradice ve sledovaném období, vyšla pouhý rok (1881) před zveřejně-
ním Schubertova Příspěvku.400 Schuberta se Springerem a Tyršem spojovaly 
též další ideje a teze. Springer s architektem sdílel semperovskou představu 

397 Podobné myšlenky musely v druhé polovině 20. století stát na počátku teorie českého 
historika umění Rudolfa Chadraby o „napodobivé antitezi“. K tomu srov. alespoň stručně 
Švácha 1987, zde s. 360–361.

398 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 29.
399 Cit. podle Horová 1986, s. 133, příslušný výklad zde s. 133–135.
400 Tyrš 1881 a, zde zvláště s. 171, 183–184, 186, 195–196. 
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o materiálových a technických determinantách slohových proměn,401 Tyrš 
zájem o orientální umění, a to nejen starověké, ale i muslimské. Tyrš svého 
času věnoval islámu studii Mohamed a nauka jeho, Schubert na přelomu sto-
letí publikoval vícero čtivých pojednání o architektuře měst ve střední Asii 
a severní Africe.402 

3 Barokní princip v dějinách architektury – Manýrismus?

Schubert dále postřehl pravidelnost v jednotlivých vývojových fázích kaž-
dého slohu. Podle něj vždy provází počáteční (archaická) stadia rozmanitost 
a místy neukázněná zdobnost, později se s rozvojem abstraktního cítění za-
číná více dbát na „krásné poměry“ a výzdoba se oprošťuje od nadbytečností, 
až sloh dosáhne vrcholu. Reakcí na další zjednodušování bývá obnovený 
zá jem o ornament, „kteréhož se užívá nyní … způsobem více uvědomělým a raffi  -
novaným se zvláštní zálibou pro pikantnosť a alotria v umění“. Nakonec mezi 
architekty převládne „bažení po dobře sestavených massách a po velkoprostor-
nosti“, tedy „cop“.403 Tím jsou zpravidla možnosti pokroku slohu vyčerpány – 
jediné východisko vidí Schubert v přebírání starších motivů, které ve vazbě 
na aktuální dějinnou skutečnost vytvoří nový životaschopný sloh. Získané 
poznatky pisatel shrnul do lapidární poučky: „A tak možno více méně zřetelně 
u každého slohu poznati dobu jeho vyvinování se, jeho dokonalosti, jeho copu 
a jeho znovuvzkříšení.“ 404 

Pro dějepis uměleckohistorického myšlení v Čechách má tento závěr spe-
ciální význam. Schubert jasně pojmenoval tzv. barokní princip v dějinách 
architektury, a to více než čtyři dekády předtím, než téma do českojazyčné 
odborné debaty vnesl historik umění Vojtěch Birnbaum (1924). Není známo, 
zda Birnbaum Schubertovu práci četl – nedostupná mu jistě být nemohla. 
S velkou pravděpodobností však zapadla v moři traktátů o slohu, v jakých si 

401 O vazbě Springerovy a Semperovy teorie slohu Horová 1986, zde s. 135–136. – Kroupa 
1998, s. 123.

402 Viz Schubert-Soldern 1898, 1899 a–b, 1900–1901, 1905–1906. Srov. také jeho před-
nášky pro členy německého polytechnického spolku o cestě do Istanbulu, na Krym 
a do Zakavkazska (Wochenversammlung 1897–1899). K Tyršovi srov. Chadraba 1986, 
zde s. 169–170.

403 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 29.
404 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 29.
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19. století libovalo a které se odchovanci vídeňské školy dějin umění nejspíš 
zdály bezcenné. Už v dobách vídeňských studií se Birnbaum zařadil mezi 
stoupence wagnerovské moderny, v níž spatřoval příslib „ozdravění architek-
tury, úplně z kolejí vyšinuté“.405 Tak či onak, Birnbaumova formulace ústřední 
teze zní schubertovsky: „… každý sloh, jemuž bylo popřáno proběhnouti celou 
jeho vývojovou dráhu, vždy končí obdobím barokním.“ Přitom barokní tendence 
„jsou přímo nutným důsledkem vývojových zákonů, jimiž jest určeno veškeré 
umělecké dění“.406 

Birnbaumovo imanentistické pojetí evoluce slohu vznikalo pod vlivem 
koncepcí Aloise Riegla a také, jak ukázal Ivo Hlobil, v návaznosti na některé 
názory Miroslava Tyrše.407 Na tomto místě lze znovu upozornit na příbuz-
né momenty mezi Schubertem a Tyršem – oba, podobně jako Birnbaum, 
s oblibou budovali obecné vývojové teorie, rovněž Tyrš připisoval vzrůstající 
košatost tvarů uvnitř každého slohového útvaru na vrub působení „všeobec-
ného zákona uměleckého vývoje“. Takový přerod od forem prostých k bohat-
ším konstatoval v gotice,408 nenalezl v ní tedy ono úvodní stadium jakéhosi 
naivního dekorativismu, jehož výskyt Schubert zobecnil pro všechny slohy, 
nepochybně na základě výsledků rozboru tvarosloví renesančního. Věrohodný 
je záznam z Národních listů (1881), podle kterého Tyrš ve svých výkladech 
o starověkém Egyptě označoval periodu od desáté dynastie „dobou baroku 
egyptského umění“.409 V přednášce O významu studia dějin starého umění ori-
entalního (publikována 1883) charakterizoval Tyrš vývoj veškerých forem 
– „útvarů“ (uměleckých, kulturně-historických, společenských, přírodních) 
jako proces neustálého stupňování „diff erenciace“ (rozmanitosti) a zároveň 
„integrace“ (sjednocování). Oba pojmy nepochybně převzal od anglického evo-
lucionistického myslitele Herberta Spencera. Soudil, že o skutečném pokroku 
lze hovořit pouze tehdy, když vliv obou kategorií vzrůstá stejnou rychlostí. 
Pokud nastane převaha integrace, formy ztuhnou, naproti tomu vítězství dife-
renciace vyvolá v sociální sféře anarchii, v umění libovůli a barok. Obě krajní 
varianty zůstávaly pro Tyrše „druhy dekadence umělecké“ – problematickými, 

405 Birnbaum 1914, zde s. 310. – Hlobil 1987, zde s. 381, 388–389.
406 Birnbaum 1924, zde s. 38, 44.
407 Hlobil 1987, zde s. 399–401.
408 Tyrš 1881 a, zde s. 185. – Po I. Hlobilovi pokračoval v úvahách o příbuznosti Tyršových 

a Birnbaumových konceptů R. Švácha (1986, zde s. 150–151).
409 Přehledná výstava 1881, zde s. 27.



157

leč pravidelně se vyskytujícími. Ani privilegované tvorbě antické, jak postřehl, 
se barokní fáze nevyhnula.410 

Na stránkách Zpráv se v podobném duchu vyjádřil Alfred Weber-Ebenhof, 
pražský stavební úředník, budoucí vrchní stavební rada na ministerstvu vnitra 
ve Vídni, ředitel výstavby regulovaného Dunaje a šéfredaktor zestátněného 
Allgemeine Bauzeitung (od roku 1896). Na jaře 1881 přednášel ve Spolku 
architektů a inženýrů na téma Morfologie architektonických druhů slohových 
a jejich kosmogenetické souvislosti v duchu monistické fi losofi e přírodní.411 Archi-
tektonický sloh chápal jako výslednici interakce „neorganické látky“ a „organic-
ké práce mozku“, přičemž dokazoval z historie, že při převaze první kategorie 
nastává strnulost, vítězství druhé pak vždy vede ke „slohu baroknímu“. Weber-
-Ebenhof měl zřejmě raději gotiku než renesanci;412 s některými renesancisty 
(Tyrš nebo Otakar Hostinský) jej spojoval zejména evolucionistický výklad 
světa.413 

V Čechách byl o barokním principu přesvědčen dlouho před Birnbaumem 
také historik umění Karel Chytil. Ve studii Petr Parléř a mistři gmündští z roku 
1886 v osobním slohu Petra Parléře konstatoval „zárodky onoho gotického ba-
roka“.414 Chytil navázal na ještě starší vyjádření Augusta Wilhelma Ambrose, 
jenž v pojednání o pražské katedrále (1858) v souvislosti s jejím druhým 
architektem použil výrazy „gotický barok“ či „gotické rokoko“.415 Oba parlé-
řovské badatele patrně Schubert (a podobně Tyrš) předstihl v rezolutnosti 
a všeobjímající platnosti svého závěru. Z evropských uměleckohistorických 
autorit věřili v pravidelné barokní vyústění slohových cyklů Jacob Burckhardt 
(1843) nebo Georg Dehio, v konkrétním historickém úseku téma rozvinul 

410 Tyrš 1883 a, zde s. 113–116.
411 Weber-Ebenhof 1881.
412 Na spolkové výstavě roku 1881 byl zastoupen konvenčním projektem školy (neznámého 

slohu), románského oltáře a gotického kostela, přičemž se podle referenta Zpráv dalo 
pozorovat, že „vystavovatel již po více let hlavně slohem gothickým se zabývá“. Líčka 1881, 
zde s. 118.

413 Tyrš 1873, zde s. 37. – Hostinský 1873 b, zde s. 33–34. – Hostinský 1873 c, s. 49. – Hos-
tinský 1877 a, s. 89. – Hostinský 1907, zde s. 57. – Působení učení Charlese Darwina 
na Hostinského, vůbec prý uvažujícího „v podstatě přírodovědně“, rozebírá Jůzl 1980, 
s. 108, 200–201, 254.

414 Cit. podle Švácha 1986, zde s. 156–157.
415 August Wilhelm Ambros, Der Dom zu Prag. Prag 1858, s. 117. Cit. podle Vybíral 2000, 

zde s. 179.
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Burckhardtův žák Heinrich Wölffl  in v knize Renaissance und Barock (1888).416 
Přinejmenším Burckhardtovou autoritou mohl tedy svůj výklad zaštítit i Zden-
ko Schubert-Soldern. 

Při bližší analýze zaujme jeho vcelku výstižná charakteristika architektury 
„copu“. Z výše citovaných vět by se dalo usuzovat, že dokonce postřehl jistou 
odlišnost mezi poklasickou tendencí k rafi novaným hříčkám a záměrnému 
zpochybňování zažitých uměleckých pravidel (tedy manýrismem) na jedné 
straně a vlastním barokem s jeho snahou o zvládnutí hmot a prostorů v monu-
mentálním měřítku a dramatickém podání na straně druhé. Žel, zůstal u pou-
hého náčrtu, nepovažoval za nutné výklad prohloubit nebo alespoň opatřit 
určitější chronologií. Je tedy sporné, spatřoval-li opravdu v manýrismu – 
ales poň soukromě – relativně samostatnou slohovou entitu, jen volně sváza-
nou s barokem a časově jej předcházející. Označení „manýristé“ pro umělce 
konkrétního historického období, zdola ohraničeného zhruba rokem 1530, 
použil opět Burckhardt, asi prvně v Cicerone (1855) a potom též v dalších 
pracích.417 Jako první viděl v manýrismu zvláštní (a ve shodě s Burckhard-
tem úpadkovou) periodu v dějinách umění Luigi Lanzi (1789).418 V Čechách 
o „manirovanosti“, znamenající „strojenost“ v dílech umělců poraff aelovské 
vrstvy, psal Karel Purkyně v biografi i Karel Skreta, uveřejněné v polovině šede-
sátých let v Národních listech.419 Krátce nato vytkl „neblahou manýru“ Raff ae-
lovým následovníkům Jan Müller.420 Burckhardta Schubert nepochybně četl, 
ale vyřčený závěr, v němž „dobu dokonalosti slohu“ bezprostředně následuje 
„doba jeho copu“, jakoby více rezonoval s mladším stanoviskem Wölffl  inovým, 
jenž rozhodně odmítal mezi vrcholnou římskou renesanci a baroko vsouvat 
jakékoli slohově autonomní mezičlánky.421 Schubert ostatně předjímal také 

416 Na příslušnou Burckhardtovu stať (s výrokem: „Es gibt … einen römischen, gotischen 
u. s. w. Rokoko.“), příspěvek Dehiův a některé další studie, prověřující barokní moment 
v pozdních slohových periodách, odkazuje Wölffl  in 1926, s. 1, pozn. 1–2. – Burckhardt 
předznamenal též jinou známou Birnbaumovu úvahu (o tzv. perspektivním baroku) 
svým zájmem o prostředky perspektivních efektů („perspektivische Reizmittel“) baroka. – 
Burckhardt 1938, s. 313–314.

417 Burckhardt 1938, s. 778. – Preiss 1974, s. 49. 
418 Viz Preiss 1974, s. 39–40.
419 Purkyně 1864, zde s. 344.
420 Müller 1865, s. 110.
421 Wölffl  in 1926, s. 3.



159

Wölffl  inovu defi nici baroka jako „velkého“ a „masivního“ (resp. „hmotného“) 
slohu.422 

Jisté, byť povrchní povědomí o odlišnosti (dejme tomu) pozdní renesance 
a baroka se ale v Čechách přece jen vyskytlo, a to v prostředí znalců umě-
leckého řemesla. Řezbář a sochař Josef Krejčík (1855–1913), obhájce nové 
renesance v nábytkové tvorbě,423 informoval v Listech průmyslových (1879) 
o způsobu pojmenovávání jednotlivých period renesančního slohu ve Fran-
cii podle jmen panovníků, kteří v příslušném čase vládli: „Tak ranní z Italie 
přenesenou renesanci nazývají slohem Františka I., Jindřicha II. a Františka II.; 
renesanci vyvinutou slohem Karla IX., Jindřicha III. a Jindřicha IV. a renesanci 
pozdní, kteráž se nyní nejčastěji napodobuje, slohem Ludvíka XIII. Sloh barokní 
rozeznávají dle jmen Ludvíka XIV., XV. a XVI., z kterých první značí přechod 
z renesance do baroku, druhý vyvinutý barok a třetí opětné vracení se ke tvarům 
renesančním.“ 424 

4 Vztah stavby k okolí – Ornament – Proti naturalismu v architektuře – 
„Struktivní“ a „neutrální“ články

Aby byl přehled Schubertovy soustavy slohových pravidel úplný, zbývá 
zmínit poslední skupinu zvláštních zákonů, vyplývajících ze zeměpisných 
podmínek. Stavby dostávají lokálně příznačný výraz, poněvadž se musí při-
způsobit panujícímu klimatu, přímořské, říční, horské či jiné poloze, kop-
covitému nebo rovnému terénu atd. Jako ukázkové příklady uvádí Schubert 
města Benátky a Amsterdam, založená na vodě, jež mají „vlastní sloh“.425 
Pod statná je také role dostupného stavebního materiálu, který dodává – v sou-
ladu s všeobecnými zákony – specifi cké možnosti formálního vyvinutí. Třeba 
dostatek mramoru v Itálii podle Schuberta ovlivnil „ornamentálně dekorativní 
charakter“ rané renesance. 

422 Srov. Wölffl  in 1926.
423 Podle jeho názoru renesanční vzory nejlépe vyhovovaly nárokům uměleckého průmyslu 

na technickou nenáročnost a láci. Viz Krejčík 1879 b, zde s. 308. – K osobě J. Krejčíka 
viz Otto XV 1900, s. 114–115.

424 Krejčík 1879 a, zde s. 66.
425 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 30.
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„I formální zjev krajiny jest v jakémsi poměru ku formálnímu zjevu stavby 
a jest nutno, by umělec toho dbal,“ tvrdil Schubert.426 Takové názory, blízké 
pozdějším úvahám o regionalismu v architektuře (Christian Norberg-Schulz), 
byly v 19. věku častější. Již Franz Mertens (1845) oceňoval krásy pražského 
terénu („Terrain-Formazionen“), na které podle něj reagovali stavebníci jako 
Karel IV., Ferdinand I. (Belveder) a jezuité, jejichž malostranský Sv. Mikuláš 
má „vyvýšené části se zcela zvláštním výpočtem umístěné“. Mertens si toho vážil 
tím spíše, poněvadž „ist es keineswegs eine Sache, die sich so ganz von selbst 
versteht, die paßliche Anwendung der Architekturformen an die Naturformen“.427 

Za pozornost dále stojí Schubertovo „pravidlo, že má stavba ku přírodě 
býti v nejrozhodnější protivě, …, neboť výtvor ruky lidské má být jinak vytvořen, 
než-li mohutné tvary přírody“. Tak prý architektura nabude „velkolepého dojmu“, 
případně bude účinkovat „v příjemně působící protivě“ k nezastavěnému okolí. 
Schubert upozornil na efektní kontrast pyramid a nekonečné egyptské pouště 
nebo štíhlých špic kostelních věží s rozložitými selskými domy na alpských 
loukách.428 Také tento názor prokázal svou životnost. Adolf Loos v roce 1931 
napsal: „Rovina požaduje vertikální členění stavby; hory horizontální. Lidské dílo 
nesmí vstoupit do soutěže s Božím dílem.“ 429 Antikvován nebyl ani onen Schu-
bertův požadavek, kterým vyzýval projektanty budov ve městech, aby vždy 
usilovali o „příznivý umělecký dojem celku“ novostavby s jejím prostředím.430 

Od každého uměleckého díla očekával Zdenko Schubert dvě základní 
věci: aby bylo „harmonické“ a „mělo sloh“. Přitom hlásal, že výtvor bez slo-
hu nemůže být harmonický a naopak. Umělec, který chce dosáhnout kýže-
ného výsledku, musí přizpůsobit svou kreativitu výše popsaným slohovým 
zákonům. Jejich neznalost totiž nezůstane bez následků, jimiž jsou rozličná 
pochybení v utváření díla. Mezi ně patří „vynalézání novotin“, stejně jako „vy-
půjčování z jiných slohů“.431 Vada může také spočívat v samotném slohu, když 

426 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 30. Srov. Norberg-Schulz 1994.
427 Mertens 1845, zde s. 38.
428 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 30. – Analogické příklady uvedl i Tyrš (1880 a, zde 

s. 190), hovořící o „mohútné a působivé protivě“ a „lepém kontrastu“.
429 Adolf Loos, Regeln für den, der in der Bergen baut, in: Trotzdem. Wien 1931, s. 131–132, 

zde s. 131. Cit. podle Vybíral 1999 d, s. 504.
430 Schubert-Soldern 1904, zde s. 28. – Tutéž myšlenku, ve vztahu k výstavbě v historických 

jádrech sídel, vyjádřil jinými slovy Josef Schulz (1873 a, zde s. 24), když plédoval pro 
„úplný souhlas“ dochovaných památkově cenných objektů s jejich novodobým okolím.

431 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 31.
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se tvar, původně správný, „obzvláště ku konci svého vývinu“ přetvoří natolik, že 
nevyhovuje všeobecným zákonům. Schubert zde vlastně přichází s kritikou 
pozdních, barokních slohových fází. Jestliže prve chválil formu dórského slou-
pu, jak správně vyjadřuje působení sil nesení a podpory, potom nemohl totéž 
říci o sloupu tordovaném, produktu prý nemístného fantazírování a archi-
tektonického eskamotérství. Přestože je točitý sloup „přesně vytvořen podle 
pravidel slohu barokního“,432 nemá sloh ve smyslu harmonického uspořádání. 

Šest let po zveřejnění Příspěvku Schubert vydal knihu Das Stilisieren der 
Pfl anzen, kde v úvodních pasážích patrně poprvé tiskem formuloval své před-
stavy o vzniku a funkci ornamentů a defi noval kritéria pro jejich systematické 
roztřídění. Kladně přijaté dílo doplnil (1892) pokračováním Das Stilisieren der 
Thier- und Menschen-Formen; látka je tu členěna podle pravidel stanovených 
v předešlém titulu. Konečně roku 1896 vyšly obě práce souhrnně v jednom 
svazku pod názvem Das Stilisieren der Natur-Formen, přitom texty, což autor 
výslovně zmínil, zůstaly beze změny.433 Své znalosti z dějin architektury a ta-
lent výstižné resumující zkratky zužitkoval při spolupráci na sedmi svazkovém 
Luegerově Lexikonu veškeré techniky a jejích pomocných věd (1894), kam na-
psal převážnou většinu odstavců o historických slozích (včetně „římského“ 
a renesančního) a stavebních útvarech.434 Sloh zde v samostatném hesle de-
fi noval jako „der Charakter (die Eigentümlichkeit) eines Kunstwerkes“, podmí-
něný všeobecnými a zvláštními slohovými zákony. Do připojeného seznamu 
doporučené literatury, čítajícího celkem čtyři položky, zařadil svůj Příspěvek 
po bok Semperova Stilu, knihy System der Künste od Theodora Alta (Berlin 
1888) a Stilfragen Aloise Riegla (Berlin 1893).435 

V roce 1904 uveřejnil ve Vídni obsáhlou stať Was ist Stil?, jejímž prostřed-
nictvím se (kromě dalšího) pokusil vypořádat s nástupem secese. Materiálově 

432 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 31. Po častějším zopakování pojmu „cop“ použil Schu-
bert „baroko“ jako synonymum.

433 Schubert-Soldern 1888. – Schubert-Soldern 1892 a. – Schubert-Soldern 1896 (1989). – 
Nemalé renomé Schubertových publikací dotvrzuje též skutečnost, že Stylisování přírod-
ních forem vyšlo po uplynutí necelého století v někdejší NDR znovu v podobě úhled ného 
reprintu, jehož vydavatel v komentáři ocenil obsáhlost, soudržnost a přehlednost podání 
a zdůraznil trvalou platnost hlavních myšlenek pražského vědce. – Srov. též kladnou 
recenzi prvního z titulů od Josefa Benischeka (1888) a druhého od Karla Müchela 
(1892).

434 Lueger I–VII 1894–1899. – Srov. také recenzi Stark 1898.
435 Schubert-Soldern 1899 d.
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bohatá, akademicky korektní práce vydatně čerpá z jeho předchozích studií, 
zejména z Příspěvku (1882), dílem též z publikací o ornamentu, nově jsou 
při pojeny mj. některé aktuálnější příklady z reálu a především závěrečná 
me ditace o neklidné situaci v soudobém umění. Jak autor v dovětku sám 
upřímně přiznal, citátům z vlastních starých textů se prostě nemohl vyhnout, 
jelikož „se moje náhledy na tento předmět mezitím nezměnily“.436 Výsledný 
kon glomerát představuje resumé podstatných momentů Schubertovy teorie 
umění. Může proto poskytnout výhodnou oporu při sledování dalších, dosud 
nevzpomenutých střípků ze spektra jeho myšlenkového odkazu.437 

Jednotlivé druhy výtvarného umění Schubert rozdělil podle jejich různého 
poměru k přírodě. Nejvýše podle něj stojí architektura. Ta nemá s napodobo-
váním přírody nic společného, poněvadž lidské potřeby, jež musí uspokojovat, 
vyžadují svébytná tvarová řešení, pro která nelze v přírodě nalézt žádné vzory. 
Ostatním oborům přisoudil prastarou úlohu mimesis: „… ku napodobení od-
kázána jsou jen umění architektuře podružná: ornamentika, malířství, plastika 
a t. d.“ 438 Coby neopodstatněné musel proto Schubert odmítnout romantické 
vidiny Achilla Wolfa o prarodičích v ráji a o jeskyni jako předloze pro obytné 

436 Schubert-Soldern 1904, zde s. 29.
437 Zdenko Schubert pilně publikoval i po polovině prvního desetiletí 20. století. V roce 

1907 vydal Architektonické tvarosloví, shrnující poznatky z vlastních přednášek stejno-
jmenného předmětu na technice. Zopakoval tu své náhledy na vývoj architektonické 
řeči, její dávnou souvislost s řemeslem (semperovské čeledi tkaní, hrnčířství, kovoli-
tectví, tesařství, kamenictví), v ústřední části pojednal o sloupových řádech a členění 
stěny v antice a italské renesanci, nijak nezlomen v přesvědčení, že rovněž nastupující 
generaci architektů bude klasické školení k užitku. Věnoval značný prostor rozboru 
fasád italských renesančních paláců, přičemž o fl orentských příkladech pojednal prak-
ticky stejným způsobem jako dříve ve Zprávách architekt Saturnin Heller (viz Heller 
1883–1884 a příslušné odstavce o něm v této knize). Vedle toho Schubert pokračoval 
v psaní cestopisů z islámského světa a nově se ponořil do studia některých speciálních 
otázek teorie umění. Výsledkem jeho pozdní aktivity se staly stati, kterým zde nemusí 
být věnována zvláštní pozornost, zmínka o nich však dokládá šířku zájmů a neutuchající 
vitalitu autora. V Allgemeine Bauzeitung vyšel v roce 1910 estetický traktát Statik und 
Dynamik in Natur und Kunst, curyšské nakladatelství Orell Füssli vydalo v téže době 
svěží knížečku Natur, Mode und Kunst, vypovídající o tom, že se odborník na princip 
odívání v architektuře dokázal znamenitě orientovat též v problematice odívání lidské-
ho. – Viz Schubert-Soldern 1907–1911.

438 Schubert-Soldern 1881 c, zde s. 75. – Schubert-Soldern 1888, s. 4–5. – Schubert-Soldern 
1910, zde s. 113.
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domy, ovlivněné nejspíš učením Rousseauovým a osvícenskou teorií archi-
tektury (Laugier).439

Ačkoli Schubert povýšil architekturu nad sesterská umění, soudil, že bez 
jejich zapojení nemůže žádná stavba dosáhnout plného uměleckého výrazu. 
Znovu se v jeho úvahách objevuje motiv trojzvuku: „Erst in dem harmoni-
schen Dreiklang der bildenden Künste entsteht das volle Kunstwerk der Archi-
tektur.“ 440 Z nejtěsnějšího spojení všech tří umění vyrůstá ornament, který 
se ovšem svou podstatou řadí k malbě a plastice, neboť parafrázuje vzory 
z přírody (vegetace, zvířena, lidské tělo) a příležitostně také ze zásobnice 
lidských výtvorů. Podobně jako se od každého umělého útvaru očekává, že 
bude divákovi oznamovat svou funkci a materiál, z něhož povstal, tak ani 
ornament nesmí „lživě“ zapírat vlastní povahu. V pisatelově pojetí to zname-
ná, že musí být pravdivě charakterizován jako lidský výtvor, a že tedy nesmí 
klamat pozorovatele naturalistickou imitací přírody.441 Proti neinvenčnímu 
naturalismu vystupoval, jak známo, také Semper.442 Alois Studnička byl téhož 
názoru, ačkoli neargumentoval pravdivostí, nýbrž potřebou zkrášlit přírodu, 
ne pokaždé úhlednou: „Nejčastěji se chybuje ovšem tím, že mnozí se domníva-
jí, v tom že umění záleží, jestli se příroda co nejdokonaleji nápodobí, dávajíce 
na jevo schopnost k otroctví.“ 443 „Odporný naturalismus“ v uměleckém řemesle 
odsuzovali také Hostinský a Mádl, jenž poukázal též na příklady, zmíněné 
dříve Schubertem.444 

V ornamentu je podle Schuberta třeba smířit protiklad mezi volností 
pří rody a přísnou slohovou zákonitostí architektury, již zdobí. Podle toho, 
ke kterému z obou pólů se umělec přikloní, vznikne buď „naturalistický“, 
nebo „stylizovaný“ ornament. V dějinách Schubert postřehl tendenci ke vzrůs-
tajícímu naturalismu, rovnováhy mezi oběma směry bylo podle jeho názoru 
dosaženo v „klasické umělecké periodě“.445 

U zrodu uměleckých forem podle Schuberta stála pudová potřeba pralidí 
ozdobit užitkové nástroje a vlastní příbytky. Určující roli v dalším vývoji sehrál 

439 Schubert-Soldern 1881 c, zde s. 75. Srov. kapitolu o Wolfovi v této práci. – K Laugierovi 
a rousseauovské teorii architektury v osvícenské Francii viz Kruft 1993, s. 161–163.

440 Schubert-Soldern 1888, s. 6–7.
441 Schubert-Soldern 1888, s. 7.
442 Srov. Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 153.
443 Studnička 1878 a, zde s. 4, 14.
444 Mádl 1887, s. 55. – Schubert-Soldern 1882 a.
445 Schubert-Soldern 1888, s. 8.
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koberec, od počátku používaný k obkládání vnitřních stěn nebo k dočasnému 
ohraničení prostoru. Textilní vzory bývaly později napodobovány v malbě 
a mozaice. O starověkých vyšívačkách Schubert dokonce neváhal uvažovat 
jako o „prvních malířkách“.446 Již v dobách své aktivity ve Spolku architektů 
a inženýrů před kolegy obhajoval Semperovu teorii o prameni výzdobných 
motivů architektury v oblasti uměleckého řemesla, přesvědčen, že „každou 
dekoraci stěny třeba … za pokrývku stěny považovati“.447 

V ornamentu Schubert spatřuje takovou součást stavby nebo umělecko-
ř emeslného předmětu, která není existenčně nezbytná, avšak „podněcuje 
fan tazii diváka a současně povyšuje nahou konstrukci na umělecké dílo“.448 
Systém, podle něhož architektonické ornamenty třídí, odvozuje ze semperov-
ské představy o rozporu mezi konstrukcí a výplní, neboli, v jeho terminologii, 
mezi nepostradatelnými „struktivními články“ (sloup, triglyf, římsa, …) a „ne-
utrálními články“ (tympanon, metopa, někdy zeď). Semper ovšem nemyslel 
ani tolik na skutečný účel stavebních částí, jako především na „ideje, které 
v nich sídlí“.449 Zdenku Schubertovi tento aspekt neunikl. Jeho význam čte-
nářům objasnil na příkladu z antického Řecka, kde podle něj bylo umělecké 
ztvárně ní zdi odvozeno z dávného zvyku uzavírání prostoru pomocí koberců, 
zavě šovaných mezi stabilní podpory. Proto posléze dekorace pevné stěny 
neakcentovala její nosnou, „struktivní“ funkci, neboť byla ovlivněna tradičním 
„chápáním“ zdi jako pouhé slupky, ohraničující místo. Také průběžný iónský 
vlys, navzdory tomu, že je konstrukčně aktivní, řadí se výtvarným pojednáním 
mezi neutrální články a – není-li zcela vypuštěn – bývá určen jen k výplni 
fi gurálními skupinami.450 

Paralelně k předchozímu Schubert odděluje ornamenty „struktivní“, urče -
né na struktivní články, jejichž funkci mají svou formou naznačovat. Na opak 
neutrální části radí zdobit „neutrálními“ (či „volnými“) ornamenty, které s kon-
strukcí nesouvisejí, nebo jsou s ní spjaty jen velmi omezeně. Tato pravidelnost 
v užívání ornamentu se prý prosadila ve starověku, současně s tím, jak rost-
linné motivy nabývaly převahy nad živočišnými. Hlavní zásluhu na tom měli 

446 Schubert-Soldern 1904, zde s. 24.
447 Schubert-Soldern 1878. – Semper 1851. – Kruft 1993, s. 344. – Srov. rovněž výše cito-

vané narážky na Bekleidungstheorii ve statích Josefa Schulze.
448 Schubert-Soldern 1888, s. 9–10.
449 Semper 1851, s. 54. – Kruft 1993, s. 343.
450 Schubert-Soldern 1888, s. 11–12.
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Řekové, kteří vůbec „gerade in künstlerisch formaler Beziehung das vollendetste 
geleistet haben, was je geleistet wurde“.451 

Jako nejdůležitější rostlinný struktivní útvar vyzdvihl Schubert list, mezi 
neutrálními preferoval zavinutou větévku s listy a květy.452 Ozdoby mohou být 
plastické nebo plošné (obojí eventuálně malované). První doporučil provádět 
tak, aby vynikla hra světla a stínů, kdežto v druhém případě žádal vypustit 
tvarové titěrnosti ve prospěch barevného účinku.453 U plošného ornamentu 
Schubert dále vyžadoval rovnoměrné rozvržení, neboť větší prázdná místa 
mezi jednotlivými prvky pokládal za rušivá; rovněž radil znázorňovat úponek 
tak, aby byl mezi tenkou linií stonku a doširoka rozvinutým listovím s květy či 
plody dosažen „příjemně působící kontrast“,454 tedy vlastnost, kterou oceňoval 
v architektuře vůbec. 

5 Orient zřídlem klasického umění – Poměr renesance k antice – Architektura 
v 19. století – Moderní architektura

Aby Schubert objasnil počátky vegetabilního dekoru, musel odhlédnout 
od vyspělého umění antiky a zaměřit svou pozornost na projevy ještě starších 

451 Schubert-Soldern 1888, s. 12–13, 18. – Schubert-Soldern 1904, zde s. 24. – Rovněž 
Alois Studnička (1876) nabádal k rozdílnému pojednání ornamentu „na konstruktiv-
ních částech“ a ornamentu „stěnového“, výplňového. Také jeho představy o dokonalosti 
nejlépe splňovaly výtvory řecké. Srov. Studnička 1876, zde s. 4–5. – Studnička 1877, 
zde s. 280. – Studička 1878 a, zde s. 195. – Studnička 1878 c, zde s. 184. 

 Studnička se zdá být pravověrnějším milovníkem antiky než Schubert, sympatizující rov-
nou měrou s renesancí. V textu o starých nádobách (Studnička 1878 b, zde s. 6) uvedl: 
„Vedlé jednoduché vázy řecké, třeba i bez všeliké ozdoby, rozpadají se pozdější tvary, ba ani 
renesanci nevyjímajíc, v nivec, …“ Podobně Otakar Hostinský: „Způsobem, jenž nám ještě 
dlouho zůstane idealem, prodchnulo a zušlechtilo kdysi krásné umění slavný národ řecký: 
a právě tenkráte povznesla se některá odvětví uměleckého průmyslu k takové dokonalosti, 
že nám dosud poskytují vzory nedostižené.“ – Hostinský 1873 d, zde s. 495. – Později 
Hostinský své stanovisko korigoval ve prospěch renesance, jak dosvědčuje mj. násle-
dující tvrzení (1887, zde s. 511): „… všude v dobách…, kde tvoření umělecké povznášelo 
se k výšinám nejhrdějším, vidíme umění velké i drobné kráčeti … svorně a nepřemožitelně. 
Jen dva příklady buďtež zde uvedeny, ovšem nejznámější, ale také nejskvělejší: antika a re-
naissance.“

452 Schubert-Soldern 1888, s. 115–116.
453 Schubert-Soldern 1888, s. 16.
454 Schubert-Soldern 1888, s. 157–158.
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kultur. V první řadě poukázal na Egypt, kde „die Symbolik der Formen in 
einer ungemein materiell-naiven Weise ausspricht, so dass man mit ziemlicher 
Sicherheit auf ihre Entstehungsweise schliessen kann“.455 Poznamenal, že sta-
rověcí Egypťané si tradičně květinami a rozmanitými lístky zdobili těla, při 
nejrůznějších slavnostech pak stejným materiálem okrášlovali improvizované 
sváteční konstrukce i stávající budovy. V takových obyčejích spatřoval, po-
učen opět Gottfriedem Semperem, popud k přenesení rostlinných motivů 
do ornamentů monumentálního a užitého umění.456 

Schubert dále rozvíjel své starší úvahy o podnětnosti jednoho slohu pro 
vznik jiného (zvl. 1882) a završil je (1904) tvrzením, že „sich der griechische 
Stil aus einer Verbindung des ägyptischen mit dem alt-asiatischen Stil entwickel-
te, so entstand aber auch die lange Zeit herrschende römische Weltarchitektur 
aus einer Vereinigung der gräco-italischen und asiatisch-ägyptischen Kunst“.457 
Tento názor jistě vycházel ze Sempera,458 nicméně byl vyřčen právě v době ob-
noveného zájmu o orientální umění. Tehdy také podnikl Schubert na Východ 
několik výprav – sám například mínil, že je mezi rakouskými a německými 
„odborníky ve stavitelství“ první, kdo navštívil střední Asii.459 Ani histori kové 
umění nenacházeli v Asii obvyklý cíl svých cest, výraznou výjimku tu před sta-
voval Josef Strzygowski.460 V textech pražského architekta však přímé odkazy 
na Strzygowského chybějí. Na nepřerušenost uměleckého vývoje od orien-
tálních despocií po dnešek ovšem věřil i Otakar Hostinský. Ve studii O po-
kroku v umění (1889) tvrdil, že starověké umění různého původu („Přední 
Asie až po Indus, Egypt“) „vtéká do jednoho proudu společného – umění řecko-
římského“ a návazně „antika křesťanská není ničím jiným nežli mladší rodnou 
sestrou pozdní antiky pohanské, obě pak jsou přirozenými dědičkami velikého 
umění hellen ského“.461 Ještě radikálnější byl Alfred Weber-Ebenhof, který po-
kládal všechny evropské národní slohy za pouhé následné fáze v dědičné řadě 

455 Schubert-Soldern 1888, s. 23.
456 Schubert-Soldern 1888, s. 23, 127 (zde speciálně o původu festonu v římském umě-

ní), 148 (zde o ovocném provazci v renesanční Itálii). – Srov. např. Semper 1860, 
s. 229–230.

457 Schubert-Soldern 1904, zde s. 25.
458 Viz např. Semper 1860, s. 443–444.
459 Schubert-Soldern 1898, zde s. 39.
460 Kroupa 1998, s. 165–166. – Dále srov. Chadraba 1986, zde s. 170. – Chadraba 1987, 

zde s. 32, 55–56.
461 Hostinský 1889–1890, zde s. 113.
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s počátkem ve starověké Indii. Jako byla Indie lingvisty shledána kolébkou 
jazyků všech „indogermánských“ kmenů, tak měla být podle Webera se stej-
nou platností pokládána za pravlast jejich umění. Svou hypotézu dokazoval 
originálně pomocí tzv. biogenetického zákona, formulovaného roku 1866 
německým lékařem a biologem Ernstem Haeckelem, horlivým darwinistou 
a hlasatelem fi lozofi e monismu. Jako sanskrt v sobě uchovává zárodečné 
for my budoucích dceřiných jazyků, podobně, tvrdil Weber, také indický sloh 
obsahuje základy všech stavebních a dekorativních forem budoucích slohů, 
„tak že se souvislosť orthogenese … a fi logenese … ukazuje i v architektuře a že 
jí může býti vůdkyní“.462 

Schubert nezacházel tak daleko. V umění Řeků se podle něj dočkal svého 
naplnění vývoj architektonické ornamentální symboliky, jehož počátky bylo 
možné dokumentovat v Egyptě. Řecký struktivní ornament měl za „dokona-
lý“ proto, že „in klarer Weise durch seine Form die struktiven Funktionen des 
betreff endes Baugliedes symbolisch anzeigt, zugleich aber zu einem einheitlichen, 
untrennbaren Ganzen mit der Konstruktion verbunden ist“.463 Své hodnocení 
obhajoval odkazem na „zkoušku časem“, jelikož prý „skoro všechny následu-
jící kulturní národy až dodnes“ nacházely v řeckých dekorativních formách 
rozhodující vzor. Ačkoli má 19. století vlastní potřeby, a nemůže se tudíž 
vracet k řecké architektuře jako celku, její tvarový slovník je nadále živý, byť 
v drobnostech modifi kovaný uměním římským a renesancí. Příčiny toho-
to triumfu Schubert spatřoval především v (1) jednoduchých prostředcích, 
(2) velké srozumitelnosti a důslednosti řeči symbolů a (3) kráse řeckých fo-
rem.464 V nedořešené diskusi o polychromii se přiklonil na stranu Sempera 
a Hittorff a, kteří tvrdili, že nejen řecké chrámy z podřadného staviva, ale též 
z ušlechtilého mramoru byly pomalovány celé, kdežto druhý názor, hájený 
Boetticherem nebo Kuglerem, si dokázal na mramorové stavbě představit 
barvu jen na několika málo vybraných místech.465 

Poměr renesance k umění klasického starověku Schubert nazíral ze stano-
viska architekta, považujícího po Semperově vzoru účel stavby za ústřední slo-
hotvorný element. Odmítal v ní proto vidět „pouhé znovuzrození antiky“, nýbrž 
zdůrazňoval, že „antické formy a ideje“ byly nutně přizpůsobeny změněným 

462 Weber-Ebenhof 1881, zde s. 70.
463 Schubert-Soldern 1888, s. 38.
464 Schubert-Soldern 1888, s. 38–39. – Srov. Wochenversammlung 1884.
465 Schubert-Soldern 1888, s. 39–40.
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nárokům, pročež je zcela namístě hovořit o „čerstvém, novém slohu“.466 Při-
pouštěl nicméně, že například v utváření struktivního dekoru se renesance 
jen minimálně vzdálila předlohám v římském stavitelství. Přesto také zde 
vypozoroval stopy tendence k větší zdobnosti, jež podle jeho mínění celkově 
poznamenala ornamentiku renesanční výrazněji než antickou. To se týkalo 
zvláště rané, hravé periody a také baroka, který „se úplně oddával bizarní 
ná ladě své doby“.467 Méně jednoznačně se ona „dekorativní chuť“ projevila 
v „kritické vrcholné renesanci“, jež se mnohem důsledněji držela klasických 
vzorů. Toto zaujetí vedlo, jak Schubert porůznu zaznamenal, k určité úspor-
nosti struktivní výzdoby ve srovnání s předchozím a následujícím obdobím 
a současně k hojnému napodobování neutrálních groteskových motivů, obje-
vovaných v ruinách právě počátkem 16. století. Autoři grotesek kombinovali 
často polychromii, zlacení i štuk a podle spokojeného Schuberta vytvořili 
v oboru malovaného ornamentu „das Vollendetste in seiner Art“.468

Už v sedmdesátých letech Schubert pociťoval jakousi spřízněnost mezi 
touhou kulturní veřejnosti po novém slohu ve vlastní době a hnutím v Itálii 
na přelomu 14. a 15. století. S nástupem secese mohl konstatovat další para-
lely: především tu, že vznik nového slohu pokaždé doprovázelo pohrdání slo-
hem dosud vládnoucím. S podceňováním umění 19. století nesouhlasil. Jeho 
„eklektickou tendenci“ nepovažoval za prohřešek, neboť podle něj přirozeně 
vyplynula z tehdejších vnějších kulturních poměrů, a proto byla stejně opráv-
něná (zákonitá), jako slohová kompaktnost v érách předchozích. Upozornil 
na podstatný vliv uměleckohistorického bádání, které zkoumalo a publikovalo 
„dobré výkony“ všech dosavadních uměleckých period, a poskytlo tak tvůrcům 
vzory. Příznačné je, že zdůraznil v architektuře klasicizující směr, jenž zprvu 
hledal vzory v Řecku (za nejvýraznější představitele měl Schinkela a Han-
sena), následně v antickém Římě a renesanci (v čele se Semperem), dále 

466 Schubert-Soldern 1888, s. 141. – Stejně mínil např. Jan Müller (1865, s. 77), očividný 
příznivec renesance. Podle něj tu oproti antice „i dle přesvědčení a potřeby rozličné 
změ ny zavedeny byly“. Jinak o věci soudil laičtější názor, připisovaný Juliu Grégrovi 
a zveřejněný v Národních listech (série Plány k stavbě národního divadla, říjen 1866) 
v souvislosti s obhajobou Zítkova prvenství v soutěži na Národní divadlo. Sloh vítěz-
ného návrhu prý „není nic jiného než znovuzrozením čili renesancí umění stavitelského 
Řeků a Římanů, kteříž jediní byli, jsou a budou prazdrojem všeliké krásy v architektuře“. 
Cit. podle Matějček 1954, s. 51.

467 Schubert-Soldern 1888, s. 111.
468 Schubert-Soldern 1888, s. 163.
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ve „staroněmeckém slohu“ a konečně v baroku. Vztah renesančního revivalu 
k renesanci (jakož i všech ostatních revivalů k jejich předlohám) autor pomě-
řoval stejně jako předtím vztah renesance k antice. Přejímání starých motivů 
nemohlo prý být většinou – kvůli novým funkčním nárokům – jiné než velmi 
volné, tudíž lze s čistým svědomím konstatovat, že „haben wir in dieser Zeit … 
einen neuen Stil begründet. […] Vergleicht man … die in den meisten Fällen sehr 
freien Nachahmungen der alten Renaissancebauten mit diesen selbst, so wird 
man zumeist einen so großen Unterschied fi nden, daß man in der Tat von einem 
neuen Stile sprechen kann“.469 

Schubert nicméně připouštěl, že s barokem se sled historických slohů 
uzavřel; proto se s pochopením díval na mladé autory, usilující o nalezení 
nového dobového výtvarného výrazu. Ačkoli se však sám pokládal za „ne-
obyčejně tolerantního v uměleckých věcech“, byl nemile zaskočen vehemencí, 
s jakou se změny prosazovaly. Protestoval proti sakralizaci „nového“, která 
podle něj – zvláště v malbě a sochařství – znamenala programovou negaci 
„krásy“ ve prospěch „všedního a obyčejného“. Architektům vyčítal, že se do-
kázali nanejvýš zbavit renesančního tektonického členění fasády, aniž by byli 
schopni přijít na něco lepšího. Podivil se, že chtějí vynalézt „domácí umění“ 
a přitom obdivně vyhlížejí k Anglii nebo Japonsku. Třebaže nijak neskrýval 
své pochybnosti o kvalitách tzv. moderny, defi nitivní soud raději přenechal 
pozdějším generacím. Nicméně předvídal, že zavržením tradice připravili 
modernisté nebezpečný precedens do budoucna. Nebude se pak moci nikdo 
divit, konstatoval Schubert, když pod praporem novosti „zase nějaký nejmo-
dernější sloh zazpívá dnes modernímu způsobu stavění pohřební píseň, dříve než 
se tento bude moci příslušně rozvinout“.470 

469 Schubert-Soldern 1904, zde s. 27.
470 Schubert-Soldern 1904, zde s. 27.– Podobně Otakar Hostinský (1889–1890, zde s. 120), 

poučený z vlastního zápasu o Richarda Wagnera a Bedřicha Smetanu: „Odpůrcové no-
vých směrů uměleckých totiž rádi zapomínají na dvojí věc. Jednak na to, že ony ctihodné 
staré tradice, jež hájí…, samy také kdysi bývaly … převraty, které … uznání a ocenění taktéž 
teprve krutým bojem domáhati se musily. Jednak zase na to, že novoty, které dnes zdají se 
pocházeti z tendencí podvratných…, časem snad dokonale zvítězí a pole opanují, ale také 
sestárnou, … až někdy v daleké budoucnosti … za zbraň sloužiti budou rukám konservativ-
ním v boji proti novým zase novotám…“

Zdenko Schubert-Soldern
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IX

Saturnin Ondřej Heller:
„Rozkvět moderního stavitelství jest úzce sloučen 

se slohem renaissančním.“

1 Nedostatek úvah o renesančním slohu v nové architektuře – Kosmopolitní 
versus národní – Průčelí podle Saturnina Hellera – Projektování zevnitř ven

Je zvláštní, že úvahy českých architektů-renesancistů až do počátku osm-
desátých let vlastně postrádaly hlubší rozbor problematiky slohového výra-
zu soudobého stavitelství. Čestnou výjimku představovaly stati Bernharda 
Gruebe ra, jenž coby pamětník „smutného puritanismu“ v rakouské architek-
tuře předbřeznové éry cítil zřejmě nutnost vypořádat se s dilematem v jakém 
slohu stavěti palčivěji než ostatní architekti, o nichž zatím byla v této knize 
řeč. Ti měli možná snadnější situaci v tom, že své slohové krédo precizovali 
v době, kdy se poněkud ustálily představy o asociativních významech toho 
kterého slohu a kdy se stoupajícím vlivem dějepisu umění vzrostl tlak na puri-
zaci výtvarné stránky architektury. Jestliže Grueber chápal takové vymezení 
pravidel hry jako vítězství, kterým se do stavění vrací řád a dlouho postrádaný 
umělecký moment a které je právě z toho důvodu nezbytné hlídat a průběžně 
ideově upevňovat, pak mladší protagonisté vnímali preferenci italské rene-
sance jaksi samozřejměji a svou pozornost soustředili na praktické aspekty 
stavění (Barvitius, Schulz, Wolf); výjimečně si kladli ambicióznější teoretické 
cíle (Schubert-Soldern). 

Stojí v této souvislosti za připomenutí, že také Gottfried Semper pojed-
nával o renesanci nesrovnatelně řidčeji než o umění starověku, bezpochyby 
také proto, že v tvořivém rozvíjení slovníku cinquecenta nespatřoval cíl, nýbrž 
jen prostředek v úsilí o začlenění nové architektury do dějinného kontextu. 
Obšírné zdůvodnění aktuálnosti italské renesance v nové architektuře měl 
nejspíš přinést třetí svazek Stilu, jehož příprava se zastavila na úrovni návrhu. 
Semperův skutečný vztah k renesančnímu slohu zůstal dokumentován jen 
formou příležitostných vyjádření, porůznu roztroušených v jeho spisech.471 

471 Zgórniak 1987, s. 134.
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K nejpregnantnějším patřil názor (1863) o „velkolepé převaze renesančního 
umění … nad všemi předchozími, dokonce včetně nejvyššího umění Řeků“, odů-
vodněný tím, že teprve renesance naplno zhodnotila prastaré typy, jmenovitě 
sloupové řády. „Přesto [renesanční umění] nedosáhlo cíle, nýbrž sotva poloviny 
své vývojové dráhy,“ mínil Semper.472 Architektům, kteří kritizovali domněle ne-
tvůrčí historismus a vytýkali příležitostným renesancistům z prvních desetiletí 
19. století bezzásadové a schematické kopírování (jako Semper Klenzemu), 
poskytl takovým tvrzením východisko z dilematu. Mohli sami sebe pokládat 
za lepší, za pokračovatele či dovršitele. 

Tak tomu bylo rovněž v případě pražských architektů, kteří u Sempera 
nalezli potřebnou teoretickou oporu pro slohové zaměření vlastní tvorby, 
třebaže ve svých textech k němu odkazovali, s výjimkou Schuberta, zříd-
ka a spíš nepřímo. Internacionální charakter přesné renesance, rozšířené 
v Čechách v sedmém a osmém desetiletí 19. století, nevyžadoval vznik spe-
cifi cké domácí teoretické diskuse. Pro zájemce o novinky v oboru nebo jen 
o předlohové vzory byla k dispozici literatura v němčině, především vídeňská 
(ABZ aj.). Počátek osmdesátých let přinesl změny: zesílilo volání po národní 
tvorbě, formální repertoár přesného slohu po dvacetiletí intenzivní exploa-
tace zevšedněl, oči umělců a historiků se vzrůstajícím obdivem pokukovaly 
po baroku. Navíc spekulující investoři s rozvojem masové výstavby tlačili 
na úspory na úkor umění. Vzniklé domy pochybných výtvarných kvalit diskre-
ditovaly renesanční hnutí. V době, kdy stavební a uměleckou činnost v Praze 
s převahou ovládl český živel, bylo žádoucí, ba nezbytné, aby impuls k řešení 
situace vzešel od domácích, z národního hlediska spolehlivých sil. Stejně jako 
o něco dříve před Vídeňany a Němci, tak se i nyní před českými architekty 
otevírala dvě východiska: (1) pokračovat v rozvíjení internacionálního slo-
hu, s možností integrovat veškeré regionální a dobové varianty; (2) sledovat 
důsledně národní linii. 

Každá z těchto cest nalezla v Praze svého teoretického obhájce, přičemž 
oba své zásadní stati publikovali v tomtéž periodiku a ve stejný čas. Druhý 
dech kosmopolitní renesanci se snažil vdechnout Saturnin Heller, pro pěsto-
vání vlasteneckého umění plédoval Jan Koula.473 

472 Semper 1863, s. 477. – Srov. Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 154.
473 Nabízí se srovnání se situací v české literatuře, kde přibližně od počátku sedmdesátých 

let probíhal spor kosmopolitní versus národní mezi skupinou kolem časopisu Lumír 
(v čele s Jaroslavem Vrchlickým) a tzv. ruchovci (především Svatopluk Čech).
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Předčasně zesnulý Saturnin Ondřej Heller (1840–1884), bratr známého 
novináře a beletristy Serváce a buditelského hudebního pedagoga Ferdinan-
da, vy studoval architekturu na pražské polytechnice pod vedením Josefa 
Zít ka. Mezi svými kolegy vynikal jako „muž všestranně vzdělaný, pilný čtenář 
a znalec také našeho krásného písemnictví“, nepřekonatelný kreslič ornamentů 
a archi tektur, zdatný malíř, zručný kartograf, a dokonce pianista. Biografi sta 
ve Světo zoru také vzpomínal, že „odborní kritikové prohlásili Hellera nejednou … 
za jednoho z nejlepších našich renaissancierů“.474 Heller provozoval vlastní 
pro jekční kancelář na Smíchově, přičemž o zakázky neměl nouzi. Z realiza-
cí lze zmínit školu a občanskou záložnu v rodné Vlašimi nebo gymnázium 
ve Vysokém Mýtě.475 V roce 1883 se účastnil konkursů na radnice v Lounech 
a ve východočeském Josefově, v prvním případě vyhrál a v druhém obdržel 
druhou cenu.476 V lounské radnici, provedené až v letech 1886–1887 [obr. 58] 
pod vedením Rudolfa Koukoly, podal Heller podle Jana Kouly „snad nejlepší 
svůj výkon architektonický … tím, že neroztříštil (jak u něho z pravidla se stávalo) 
celou façadu v řadu malých motivů, nýbrž stavbu v mohutný celek seskupil“.477

V roce 1883 zveřejnily Zprávy dvojici Hellerových úvah s titulem Re-
naissance moderních průčelí našich a vztah její k renaissancí původní, na něž 
organicky navázala v dalším ročníku stať Architektura tabernaklí.478 Z několika 
poznámek v textu možno vytušit, že publikované studie dohromady tvořily 
pouze začátek připravovaného komplexního pojednání o „vzájemných stycích, 
jež mezi výkony renaissance moderní a renaissance původní zavládly“, přičemž 
pokračování mělo obsáhnout „architekturu vnitřku“.479 

Přestože Heller zdůraznil význam architektonických monumentů pro roz-
voj národní kultury a zpětně jako dokladů její vysoké úrovně před okolním 
světem, v úvodu prvního článku předeslal, že se sám nemíní tímto momentem 
podrobněji zabývat, nýbrž že se zaměří na „stránku slohovou“. Myslel tím 
umělecký sloh v užším slova smyslu, jako druh slohového pláště. 

474 Saturnin Heller 1888. – Článek ve Světozoru byl zdrojem informací pro medailony 
v Otto vě a Tomanově slovníku. – Urban 1897. – Toman I 1947–1950, s. 318.

475 Obecní vyšší gymnasium 1887.
476 Konkurence stavitelské 1883. – Horáček 2000, zde s. 50–51.
477 Koula 1886–1887, zde s. 41. – Nová radnice 1888.
478 Heller 1883 a. – Heller 1883 b. – Heller 1884.
479 Srov. Heller 1883 a, zde s. 1. – Heller 1884, zde s. 8–9.
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Obr. 58  Saturnin Heller, radnice, Louny, 1883–1887
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„Stavíme nyní v slohu renaissančním. Veškerá průčelí budov světských … 
provádějí se tou dobou i u nás slohem tím – ač valně modernizovaným. Rozkvět 
moderního stavitelství jest tudíž úzce sloučen se slohem tím,“ 480 shrnul Heller 
situaci. S estetickou úrovní nových renesančních průčelí nebyl spokojen. Kon-
statoval převahu výtvorů podprůměrných, ba „odporných“, postrádajících „pů-
vabnost celku“, „ladnost poměrů“ a „ušlechtilost podrobností“, jakož i „jemnocit, 
který vždy mezi účelem budovy a zevnější architekturou panovati má“ či „maleb-
né, účelu i konstrukci přiměřené uspořádání“.481 K pokleslým výsledkům podle 
něj vedla také přehnaná touha po dosažení dojmu okázalosti, spojená s ne-
dbalostí v provádění detailů. Ačkoli si Heller uvědomoval, že umělecky slabá 
díla vznikala všude a v každém historickém období, nepovažoval za ztracené, 
v „zájmu domácího umění“, „národní cti“, „dobré pověsti naší staroslavné Prahy“ 
a obecně „pokroku v architektuře“, vyvinout úsilí o jejich eliminaci. Objevily 
se již přece v Čechách příklady (zvláště v monumentální, ale též soukromé 
výstavbě), jež, jak věřil, „na př. co do elegance obrysů a slohu, harmonie poměrů 
a noblessy forem“ předstihly lecjaký opěvovaný objekt zahraniční. 

Průčelí má v pisatelově podání „estheticky ztělesňovat a znázorňovat sta-
vební myšlénku na zevnějšku budovy“ a jeho uspořádání závisí „jak na vnitřním 
rozdělení, tak i na vertikalném, hmotou, konstrukcí a bližšími požadavky podmí-
něném provedení téhož“.482 Na správnosti projektování od dispozice k průčelí 
(a ne naopak) se shodli architekti s kritiky a estetiky. Vzpomněli jsme už vý-
rok Josefa Schulze o „zevnitřním vyvinutí“; též Josef Niklas s Josefem Šandou 
chválili na řecké architektuře pro ni údajně typické „úplné vystoupení vnitřku 
na venek, tak že tento sám o sobě pozorovatele uspokojí a další touhu po vnitřku 
ani nevzbudí“.483 Podobně Karel Mádl psal o vídeňské radnici: „Místnosti … 
vynikající vyžadovaly náležitého a osobitého vyjádření zevně risality, pavilony, 
okny nebo věžemi, a tak vyvíjí se façady vnější zevnitř, nabývajíce důvodné členi-
tosti a rozmanitosti.“ 484 Též Otakar Hostinský žádal „právem na každé stavbě, 
aby zevnějšek její alespoň v hlavních rysech jevil upravení a roztřídění vnitřku“, 
a Miroslav Tyrš doplňoval: „Charakter budovy musí též s okolím a s povahou 

480 Heller 1883 a, zde s. 4.
481 Heller 1883 a, zde s. 1.
482 Heller 1883 a, zde s. 3.
483 Niklas – Šanda 1865, s. 11.
484 Mádl 1883 b, zde s. 129.
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doby, façada s uspořádáním nitřku souhlasiti, ba nesmí se ani zapomenouti, 
že moderní lidé v moderním kroji, s moderním nábytkem tam bydleti mají.“ 485

Heller tvrdil, že nová doba na rozdíl od předchozích věků postrádá společ-
nou ideu, jež by také udávala jednotný tón stavebnímu umění. „Jsou to cílové 
rozliční, k nimž duch času spěje,“ a jim musí „moderní“ architektura stejnou 
měrou vyhovět.486 Totéž říkal Semper anebo – z pražských – mladý Karel 
Mádl: „… naše doba slohu vlastního nemá a malicherno by bylo, nyní jej vyžado-
vati neb očekávati. Nevytvoří jej umělec sebe nadanější, nezplodí jej doba, která 
jedinou, určitou dráhu ku dostižení cílů svých sotva vytknutých teprve hledá.“ 487 
Názorových paralel v Hellerových a Mádlových textech se najde více; bude 
na ně průběžně upozorňováno.

Od současného architekta Heller očekává, že bude umět řešit nejrozma-
nitější nové úkoly, znát a využívat progresivní technologie a myslet na úspor-
né a rychlé provedení stavby. Zpravidla přitom zůstane odkázán na vlastní 
schopnosti, jen málokdy se totiž bude moci poučit na výtvorech z dřívějších 
epoch. Podle Hellera „toliko v otázkách týkajících se podrobností dostává se 
mu na vzorech z dob minulých podpory vydatné“.488 Avšak ani ony nedovolují 
„prosté napodobnění“, nýbrž musí být „samostatně“ přizpůsobeny aktuálnímu 
zadání.

Mimo tvůrčí síly autora působí („víc než v kterémkoliv z ostatních výtvar-
ných umění“) na výslednou podobu fasády a vůbec architektonického díla dal-
ší činitelé, k nimž Heller počítá vkus publika a módní vlny, fi nanční zázemí, 
vlastnosti parcely, kvalitu konstrukce a materiálu, na prvním místě ale účel 
budovy. Ten je naplněn správným rozdělením vnitřku, půdorysem, navenek 
pak „důstojně a přiměřeně“ reprezentován průčelím. Heller netvrdí, že je účel 
„zdrojem veškeré krásy“ na průčelích, nýbrž jím pouze „může být“, naopak jin-
dy zase může prosazení výtvarného záměru komplikovat. Domnívá se nicmé-
ně, že „skutečný talent“ vždy dosáhne pěkné fasády navzdory překážkám, které 
se dokonce mohou stát podnětem k vyvinutí „nových uměleckých útvarů“.489

485 Hostinský 1873 d, zde s. 471. – Tyrš 1878–1879, s. 130, pozn. *).
486 Heller 1883 a, zde s. 2.
487 Mádl 1883 a, zde s. 13. – Semper 1869, zde s. 426.
488 Heller 1883 a, zde s. 3.
489 Heller 1883 a, zde s. 3.
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2 Svoboda tvoření jako výdobytek 19. století – Renesance jako nejvíce fl exi-
bilní sloh – Vztah „moderní“ renesance k „původní“ renesanci – Původní 
renesance překonána? – Eklekticismus versus slohová jednota 

Oproti dřívějším etapám v dějinách architektury nachází Heller ve své 
době dvě základní odlišnosti: větší závislost umělecké invence na materiál-
ních poměrech jako relativní omezení, které je na druhou stranu vyváženo 
„volností slohovou“. Tu nepokládá za handicap, pouhé východisko z nouze, 
nýbrž za jednoznačně pozitivní výdobytek své doby. Tvrdí dokonce, že „ve vol-
nosti takto uznané spočívá také veškerá spružina uměleckého tvoření“.490 Libuje 
si, že architekti již nejsou omezováni vazbou na jeden sloh nebo některou 
z jeho etap a žádá se od nich toliko, aby tvary, jež vybrali z minulosti „dle 
stavebního účelu, povahy místa atd.“, „ve vlastním produševnění znovu zpracovali 
a s patřičnou harmonií uvedli k jednotnému celku“.491 Nabytá svoboda zůstává 
usměrňována jen „požadavky krasocitu“; záleží pouze na zdatnosti projektanta, 
dokáže-li jim vyhovět. 

Slohová volnost patří k dalším velkým tématům uvažování o umění v 19. sto-
 letí. Filozof Hegel popsal možnosti umělce své současnosti následovně: „Umě-
lec, jehož talent a génius je pro sebe osvobozen od každého dřívějšího omezení 
na určitou uměleckou formu, má takto nyní k dispozici a k službám každou 
formu i každou látku.“ 492 Miroslav Tyrš si svobody ve výběru formálních pro-
středků cenil coby hlavní podmínky zdárného uměleckého vývoje, a to více 
než svobody politické: „Touha po volnosti jestiť každému pravému umělci vroze-
na, … bez instinku neodvislosti není a nebylo svrchovaného života v říši umění.“ 493 
Tyrš se vyhýbal komentování panujícího slohového pluralismu a problém 
nepůvodnosti souvěkého stavebního slohu obcházel, když zdůrazňoval v první 
řadě společensko-ideové nároky, požadující přimknutí k výtvarnému názo-
ru minulosti. Význam přiměřené výtvarné volnosti nebyl zpochybněn snad 
nikým z Hellerových současníků v umělecké rozpravě. Tak neznámý autor 
kulturněhistorického obrazu ze života starých Egypťanů (Světozor 1875) hlá-

490 Heller 1883 a, zde s. 4. 
491 Heller 1883 a, zde s. 4.
492 Hegel I 1966, s. 427. – K Hegelovu výkladu pobarokního umění a závažnému vlivu 

jeho fi lozofi e a estetiky v 19. století srov. Ostrowska-Kębłowska 1976, zde s. 104–109. – 
Krakowski 1979, s. 28.

493 Tyrš 1880 b. – Srov. Tyrš 1872, zde s. 43.
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sal, že „tvůrčí duch jak v umění tak ve vědě dospívá k výši dokonalosti své jen 
tenkráte, má-li úplnou volnosť; každé pouto, každé obmezování tlumí sílu jeho“.494

Heller s hrdostí píše: „… zejména při budovách monumentálních, jejichžto 
umě lecké provedení dostoupilo v době nynější u předních kulturních národů na 
základě všech novověkých vymožeností výše v stavitelském umění dosud neznámé 
a nebývalé, jsou výsledky volnosti té i u nás toho druhu, že mnohým výtvorům 
architektury zaručeno jest již nyní vynikající místo v dějinách veškerého umě-
ní.“ 495 Podle Saturnina Hellera tedy nejvýznamnější renesanční stavby druhé 
poloviny 19. století svou výtvarnou hodnotou předčí též památníky antiky 
a dřívější renesance! Taková vpravdě gründerská představa o právě prožíva-
ném zlatém věku nebyla vesměs architektům 19. století vlastní. Nebylo zase 
až tak výjimečné, když dobové mínění pochválilo toho kterého umělce, že 
se vyrovnal největším mistrům minulosti. Vzpomenout lze třeba na soudy 
o Hansenovi nebo Schmidtovi, o němž August Köstlin do nekrologu napsal: 
Kdyby se byl narodil „v jiných, uměnímilovnějších časech, … byl by přinejmen-
ším soudruhem a rivalem Michelangela a Leonarda…“ 496 O překonání se však 
mluvilo málokdy. Z českých architektů druhé poloviny století si na to, pokud 
známo, troufl  pouze Saturnin Heller. 

Je ale nutné zdůraznit, že Hellerův obdiv k prvotřídním výtvorům rene-
sančního revivalu a víra ve skvělou estetickou úroveň, potenciálně dosažitel-
nou pomocí eklektické metody, neprotiřečí jeho postoji přísného kritika 
sou dobé stavební produkce. Postřehl, že velebená umělecká volnost v sobě 
skrývá také nebezpečí, neboť stojí zároveň u kořenů stíhaného architektonic-
kého plevele. Heller viděl jádro problému v tom, že nezkušené autory svá dí 

494 Něco o životě 1875, zde s. 159. Úlohu občanské svobody zdůrazňoval Vácslav Vlček 
(1871, zde s. 110): „… do chrámu pak krásy možno vejíti jen branou svobody.“

495 Heller 1883 a, zde s. 4.
496 Köstlin 1891, zde s. 9. – Na Köstlinův chvalozpěv ihned (1891) zareagoval pražský 

kritik Jan Lier výrokem o „chvastavé vídeňské domýšlivosti“. Odpor ke všemu německému 
a zvláště vídeňskému Liera dovedl až k vyjádřením typu: „… teprve v baroku a v rokoku 
u nás akklimatisována a s našimi potřebami smířena renaissance, která ve své primitiv-
ní [!], antikisující formě jest nám tak cizí a daleka, jak vzdáleny jsou od nás geografi cky 
a časově Řím i cinquecento.“ Tak brutální výpad proti internacionální renesanci neměl 
v tehdejší Praze obdobu. Liera k němu dovedl spíš nacionalismus než slohová nechuť; 
ve stejném článku, o pár odstavců níže, velebil „hellensko-italské jasno“ ve stavbách Jose-
fa Zítka, „vůdčí postavy mezi našimi architekty“, a ocenil zakladatelskou roli a „vznešený 
cit slohový“ Ignáce Ullmanna. – Lier 1891, zde s. 265, 285, 297.
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slohová svoboda k ledabylému a nedostatečnému zkoumání vnitřních záko-
nitostí zvoleného slohu. Jejich ovládnutí však podle něj nepřestává být před-
pokladem pro dosažení umělecké kvality. To platí ze všeho nejvíc právě pro 
renesanci, jež sama „jest nevšední podporou všeliké souvěké volnosti umělecké“, 
neboť její „vnitřní podstata“, jak se pisatel ve shodě se Semperem, Tyršem 
a dalšími domníval, „připouští modernizování daleko u větší míře než slohy 
ostat ní“.497 Podle Sempera renesance ze všech starých slohů „největší volnost 
dopřává umělci“.498 Miroslav Tyrš psal: „… ve velké volnosti a rozmanitosti renais-
sance vůbec u porovnání s vázaností a jednotvárností slohu řeckého ano i got-
hického spočívá též schopnost její, přimknouti se ke všem účelům a potřebám 
materielním, k nejrozmanitějším způsobům citu esthetického, k nejrůznějším 
povahám individuelním a národním.“ 499

Flexibilita renesance vyplývá podle Hellera z toho, že sloh není, oproti 
„slohům řeckým“ nebo gotice, „slohem v tom způsobě samorostlým a v sobě 
ukončeným“, nýbrž je „pouhým obrozením slohu římského“. To se však týká 
výhradně průčelí, zatímco dispozice budov „jest rozhodným vlastnictvím renais-
sance“. Heller si připravuje argumenty pro obhajobu své volby často slýcha-
ným ujištěním o „původnosti“, „novosti“ a „rozmanitosti“ v nakládání s římským 
tvaroslovím od quattrocenta, což vyplývá z různosti podnebí, dostupnosti 
stavebnin a vkusu obyvatelstva. Jako hlavní zdroj originality renesance vy-
zvedává „genia mistrů“, což představuje zřetelný posun vzhledem k názorům 
Gottfrieda Sempera nebo Zdenka Schuberta-Solderna, kteří byli ochotni indi-
viduálnímu talentu přisoudit pouze dílčí (i když zase ne tak nepodstatný) 
podíl na formování slohu. 

Novost byla tradiční součástí verbální výzbroje renesancistů. „Utvořit pro 
každou budovu průčelí nové, jest heslem doby,“ tvrdil Heller.500 Na jiném místě 
ve svém článku dal zase typografi cky zvýraznit slova, že architekti renesance 
vytvářeli z „nově upravených slohových součástek nové průčelné soustavy“.501 Jest-
liže oni takto nakládali s formami římské antiky, pracují podle Hellera jeho 
současníci obdobně s motivy renesančními. Zdůrazňování shody v metodě 

497 Heller 1883 a, zde s. 4. 
498 Myšlenku ze spisu Wissenschaft, Industrie und Kunst (Braunschweig 1852, s. 41) cituje 

Hostinský 1905, zde s. 341, pozn. *).
499 Tyrš 1878–1879, zde s. 131.
500 Heller 1883 a, zde s. 6.
501 Heller 1883 a, zde s. 4.
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umělců 15. až 16. a 19. století mělo usvědčit z amatérismu a předpojatosti 
hlasy, jež obviňovaly novodobé autory z tvůrčí nemohoucnosti a plagiátorství, 
kdežto s uznáním originality jejich předchůdců neměly potíže. Šlo také o to, 
zahnat skepsi vůči vlastnímu konání u samotných architektů, a dodat si tak 
v rámci oborové kolegiality žádoucího povzbuzení. 

Přesvědčení o analogii mezi stoupenci renesance bez ohledu na dobu 
Heller důmyslně posiluje, když výtvarné cíle dřívějších nahlíží optikou 19. sto-
letí: „Stálým … zdokonalováním [průčelních] soustav … hleděli dospěti k tomu, 
aby účel budovy a stavební idea již v průčelí samém smysluplně, ostře a správně 
vyjádřeny byly.“ 502 „Průčelnými soustavami“ Heller rozuměl charakteristická 
schémata v pojednání fasád, která se ustálila během vývoje renesančního 
umění v Itálii a posléze se rozšířila po světě. Rozlišoval tři takové sousta-
vy – rustikovou, sgrafi tovou a tabernáklovou – a jejich zavedení chválil jako 
jeden z klíčových výdobytků renesance, otevírající novou éru v uměleckém 
utváření vnějšku budov. Všechny měly svůj původ v průčelích palácových, 
a když pisatel promýšlel jejich použitelnost v architektuře své doby, myslil 
na objekty světské a z nich předně na činžovní bytové domy, jednak proto, 
že početně dominovaly, a rovněž pro jejich typologickou příbuznost s patri-
cijskou městskou rezidencí. 

Sakrální architektura stála stranou Hellerova zájmu. Nelze sice vyloučit 
záměr pojednat o kostelních stavbách v některém z budoucích textů; kaž-
dopádně ani zběžný výčet architektových prací ve Světozoru (1888) nezmi-
ňuje žádnou realizaci pro klérus. Patrně považoval za naléhavější zabývat 
se estetickým ozdravěním masové obytné výstavby v duchu zásady Antona 
Springera (1867): „Živá architektura musí mít na zřeteli především světskou 
výstavbu, … z ní musí vypudit všechny prázdné a nepřípustné tvary, musí se 
pokusit o umělecké povznesení světské výstavby.“ 503 Heller dále nesnášel „ne-
plodné rozhovory, v kterém slohu se stavěti má“, a těch byl v případě světských 
objektů skutečně (až na výjimky) ušetřen,504 zatímco u kostelů mu hrozilo 
uváznutí v mnohem méně jednoznačné debatě mezi zastánci klasiky a gotiky. 
Odsunutím sakrálních témat na okraj si podstatně usnadnil volbu a mohl dále 
rozvažovat zcela podle Springerova návodu z konce šedesátých let: „A když 

502 Heller 1883 a, zde s. 4.
503 Anton Heinrich Springer, Die Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst, cit. podle Kruft 

1993, s. 350.
504 Heller 1883 a, zde s. 4.
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se potom člověk porozhlédne, o který z předcházejících slohů by se měl opřít, 
bude rozhodující skutečnost, zda se ten který vzor dá využít ve světské výstavbě. 
Podle mnohých příznaků můžeme usuzovat, že v tomto ohledu nám bude nej-
bližší renesanční sloh.“ 505 Jak vidno, i závěr historikův se shodoval s míněním 
Saturnina Hellera.

Miroslav Tyrš v roce 1880 formuloval obecně sdílený názor, že důležitou 
vlastností, ba povinností uměleckého díla je, „aby působilo, aby způsobem 
nej dokonalejším určitý dojem činilo“.506 Také Heller rozlišil palácové průčelné 
soustavy renesance na základě toho, jaký vyvolávají „účinek na cit“. Zamýšlený 
vnější dojem měl hrát významnou roli při volbě mezi soustavami již v časech 
renesance. K činitelům, spoluurčujícím výsledný efekt, počítal Heller množ-
ství použitých antických římských motivů, jejich velikost, způsob vzájemného 
slučování, vhodné rozmístění na ploše zdi nebo poměry délek.507 S ohledem 
na rozličné stavební úlohy předpokládal kombinování a obměňování soustav, 
čili „modernizování“. 

Následující věty jsou z Hellerova příspěvku patrně nejdůležitější. Archi-
tekt v nich shrnul své osobní umělecké krédo, které je současně možné chápat 
jako vyjádření programu jedné, kosmopolitní skupiny stoupenců renesance. 
Modernizace v jeho podání spočívá: 

(1) ve „volném přizpůsobování jednotlivých soustav doby renaissanční – aneb 
toliko jejich částí – poměrům novověkých budov našich dle stávajícího vkusu“, 

(2) ve „volném používání architektonických motivů, vyňatých … nejen z růz-
ných období slohu renaissančního, nýbrž i ze zřídla téhož – z klasické to archi-
tektury Řekův a Římanův“, 

(3) ve „volném zpracování všeho toho dle rázu budovy, … povahy … hmot 
a … konstrukce, … vnitřního rozdělení budovy a … vlastností stavebního místa“. 

Moderní renesance je tedy „reprodukce renaissance původní, přizpůsobe-
ná stavebním poměrům našim a požadavkům doby nynější, a zušlechtěná co 
do forem, částečně i co do důslednosti svého organismu dle vzorů antiky řecké 
a římské“.508 Renesance „moderní“ a „původní“ stojí vůči sobě v témže pomě-
ru, jako starší z nich k architektuře starověkého Říma. Novodobí autoři mají 

505 Cit. podle Kruft 1993, s. 350.
506 Tyrš 1880 a, zde s. 174. – Srov. Hostinský (1898, zde s. 170): „… v umění rozhodují nej-

silnější, nejhlubší dojmy umělecké.“
507 Heller 1883 a, zde s. 4–5.
508 Heller 1883 a, zde s. 5.
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nadto zásobník motivů rozšířen o „různé vymoženosti doby naší“ (Hellerem 
zatím nespecifi kované) a ovšem autentické tvary řecké, které jejich předchůd-
cům (jak se pisatel domnívá) nebyly známy.

Heller při srovnávání renesance a jejího obrození nezůstal jen u všeobec-
ných konstatování. Podotknul, že římská antika bývala chápána jako celek, 
z nějž renesanční tvůrci vybírali „bez ohledu na jednotlivá období slohu toho, 
nečiníce v převážné většině výkonů svých rozdílu mezi vývojem a úpadkem jeho“. 
Analogicky prý mnozí architekti 19. století, a to i v Čechách, na jediném 
prů čelí uplatňují elementy „z renaissance časné, přesné, z baroku a rokoka“.509 
Zaujmou zde dvě věci: pisatel pracoval s výrazem „úpadek slohu“ a přitom mu 
v zásadě nevadila barokní inspirace některých kolegů. Pojem „úpadek“ v jeho 
podání zřejmě ztratil hodnotový rozměr. Zůstal označením závěrečné fáze slo-
hu jako prostého časového úseku, nikoli jako periody pokleslé výtvarné kvality. 

Druhý pozoruhodný moment spočívá v tom, že Heller v přednesené sou-
vislosti použil poprvé ve svém textu pojem „eklekticismus“. Přiznával sice 
existenci rozdílných náhledů na otázku legitimity této tvůrčí metody, sám si 
však dost dobře nedovedl představit jiné východisko. Je třeba mít na paměti, 
že většina obhájců architektonického eklekticismu v Evropě za autorových 
časů, tzn. v šedesátých až osmdesátých letech, praktikovala vzájemné míse-
ní jen takových slohových elementů, jež náležely do stejné architektonické 
tradice, obvykle buď klasické, nebo gotické. Vlivné dobové teorie (César 
Daly) tuto podmínku ovšem nijak explicitně nezdůrazňovaly. Ani Heller tak 
ne učinil, avšak bezpochyby prosazoval výhradně eklekticismus, nepřekračující 
onen zúžený rámec.510 Odmítl ustrnutí „… reprodukce slohu renaissančního … 
na prostém následování vzorů z jediného toliko období slohu toho“, jelikož by 
znamenalo omezení „tvůrčího ducha uměleckého“, nehledě na skutečnost, že 
funkci a rozměrům novodobých staveb „brzy vzory tohoto, brzy onoho období 
u větší míře odpovídají“. Hájil se klasickým argumentem zastánců eklekticismu 
o pokroku, „jenž patřičnou platnost přiznává všemu dobrému“, ať už se to objeví 
kdykoli na jakémkoli místě. Různé časové a regionální varianty renesance 
vynikají nestejnými přednostmi, z nichž každá může být s výhodou využita 
při jiné soudobé stavební úloze. Soustavy a motivy však nesmí být vybírány 
libovolně, nýbrž podle toho, jak jsou jejich vlastnosti případné pro funkci, roz-

509 Heller 1883 a, zde s. 5.
510 K eklekticismu srov. Muthesius 1996, s. 703–705. – Krakowski 1979, s. 24–48. – Shrnutí 

závěrů Piotra Krakowského viz Pošva 1982, zde s. 87.
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měry a polohu novostavby. Podle Hellera je však architektův výběr limitován 
ještě další věcí: zdaleka ne všechny staré motivy se totiž hodí „k reprodukci 
na průčelích našich“.511

Svorně s Hellerem též Karel Mádl (1883) psal o exploataci „renaissance 
všech period“ 512 a zdůraznil „nejvýš správný požadavek, aby již formy v celkovém 
rozvrhu i podrobném provedení účel stavby vyjadřovaly“, přičemž „mluva jednoho 
slohu není s to každou zásadu plně vysloviti“.513 Nicméně v dalším se už názory 
obou rozcházely. Promlouval-li Heller ještě hlasem těch, kteří „nejvýš že by 
se byli smířili s gotikou při stavbě kostela“,514 Mádlovu jistotu již nahlodával 
červík relativismu. Víc než Heller si uvědomoval omezenost a pomíjivost 
zdánlivě pevných estetických kánonů. Rigidním schématům grueberovského 
ražení, předepisujícím, pro jaký účel má být ten který historický sloh použit, 
nadřazoval svrchované právo autora na individuální volbu: „Příčiny a důvody 
architektovy … ceníme výše nežli důvody vkusu … dnes do jisté míry každý sloh 
v principu jest oprávněný.“ S úplným povolením otěží se ale také nechtěl smířit; 
své prohlášení o oprávněnosti všech slohů totiž ihned doplnil podmínkou: 
„Ne že by snad každá stavba kterýmkoli směla býti provedena, ale kde vnitřní 
důvody s rozřešením dokonale uměleckým se pojí.“ 515

„Rozřešení dokonale umělecké“ bylo také cílem Saturnina Hellera. Kvůli 
„kraso citu“ se přimlouval, jako dříve Bernhard Grueber,516 aby jedno prů-
čelí vždy sestávalo pouze z prvků, pocházejících z jediné slohové vrstvy. 
Do rozporu se svými předchozími tvrzeními se tím ale nedostal – obratem 
totiž dodal, že slučování elementů rozličného původu je přípustné, pakliže je 
archi tekt nejprve dokáže originálně přetvořit, a to při zachování jejich vnitřní 
podstaty, „stejné míře organické důslednosti a nezměněné přesnosti slohových 
forem“ z období, které si vytkne za základ. Takový úkol je ovšem nesnadný 
a zůstává vyhrazen pouze osobnostem umělecky zdatným. Doporučení slo-
hové jednoty bylo tudíž určeno těm autorům, jejichž talent nedostačoval na 
vytvoření původní kompozice fasády. Heller byl přesvědčen, že „prospěch ze 
slohové i umělecké volnosti plynoucí připadá … především silám vynikajícím, 

511 Heller 1883 a, zde s. 5–6.
512 Mádl 1883 d.
513 Mádl 1883 a, zde s. 13.
514 Mádl 1883 b, zde s. 127.
515 Mádl 1883 b, zde s. 128–129.
516 Grueber 1867, zde s. 7 aj.
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samostatně cestu ku předu si razícím“.517 Zdůraznil, že právě zdařilá díla těchto 
špiček „udávají základní tóninu panujícímu vkusu“ 518 a působí na ostatní archi-
tekty, kteří se buď zařadí k určitému směru a obohatí jej invenčním řešením 
v detailech, nebo se – v horším případě – spokojí s bezduchým kopírováním. 
Umění potom přichází zkrátka; „vývoj umění končí tam, kde naprosté nápo-
dobňování začíná“.519 

Neštěstí se podle Hellera stupňuje, když se kopíruje podle ciziny, zvláště 
Vídně, což se prý v Čechách stalo zvykem. Nedostatek slohové rozvahy, ře-
meslné zručnosti, ba dokonce absence výtvarných ambicí jsou potom dalšími 
příčinami truchlivého stavu valného počtu domácích průčelí. Opačnou situaci 
pisatel hlásil při hodnocení zbývajících složek stavitelské práce. U většiny 
budov shledal technické provedení důkladným, dispozici funkční a úpravy 
vnitřku vkusnými. Převedeno na vitruviovské pojmy, na světské architektuře 
vlastní doby Hellerovi vadil nedostatek „venustas“, zatímco pro záležitosti 
„utilitas“ a „fi rmitas“ nacházel samá slova chvály. Rovněž v tomto projevil větší 
uspokojení nad výdobytky svého času než jeho publikující druhové (v první 
řadě Achill Wolf) a také než kritikové-nearchitekti, kteří nepřehlíželi půdo-
rysné vady a hygienické nedostatky, jež zůstávaly zvláště v levných bytech 
v hromadně vyrůstajících nájemných domech.

3 Quattrocento – „Pravdivost“ – Bosážové stavby ve střední Evropě v 19. sto letí: 
banky, soudy a radnice

Saturnin Heller považoval za jádro své studie analýzu tvarosloví a účinku 
jednotlivých typů renesančních palácových fasád a rozbor jejich upotřebi-
telnosti v novodobé praxi. Chtěl dosáhnout toho, aby se architekti naučili 
vnímat rozličné estetické a evokativní hodnoty každé z průčelných soustav 
a dokázali je s prospěchem využít ve vlastní tvorbě. Při výkladu autor logicky 
vyšel z rozboru konkrétních památek Florencie, neboť právě zde, potažmo 
v Toskánsku vůbec, měly dle jeho mínění všechny tři druhy průčelí získat 
charakteristickou a zároveň dokonalou formu. 

517 Heller 1883 a, zde s. 6.
518 Srov. úvahy Zdenka Schuberta o osobním slohu uměleckých velikánů: Schubert-Soldern 

1882 a, zde s. 28. – Schubert-Soldern 1904, zde s. 28.
519 Heller 1883 a, zde s. 6.
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Nejprve se zaměřil na „bosážové“ architektury „slavných mistrů prvního 
období slohu renaissančního“, následující vzor paláce Pitti.520 Upozornil, že 
„… vytvo řením soustavy té položen základ k novověké průčelné kompozici vů-
bec“.521 Přiznal však také, že v současnosti bývá užívána zřídka. Za modelo-
vý příklad mu posloužil palác Strozzi od Benedetta da Maiano a Cronacy 
[obr. 59], s „proslulou hlavní římsou – za nejkrásnější ve světě vyhlášenou“.522 
Průčelí toho typu se vyznačuje jednoduchostí, organickou „samorostlostí“, 
skromným počtem motivů, velkými rozměry, ušlechtilými poměry, pravdi-
vostí ve vyjádření stavební ideje navenek, jakostí hmoty: výsledkem je „dojem 
pev né, trvalé velkoleposti a zasmušilé vznešenosti“.523 Jmenované kvality zcela

Obr. 59  Benedetto da Maiano – Simone Pollaiuolo, zv. Cronaca (?), 
palác Strozzi, Florencie, po 1489

520 Heller 1883 b, zde s. 4–8.
521 Heller 1883 b, zde s. 4.
522 Heller 1883 b, zde s. 5.
523 Heller 1883 b, zde s. 4.
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pře važují nad dílčími nedostatky v podobě „nehotových“ kordonových říms, 
gotizujících oken a chybějícího znázornění předělů mezi parapetem, zbývající 
stěnou a stropem v zóně každého podlaží.

„Pravdivost“ Heller vnímal jako nejcennější vlastnost bosážových průčelí. 
Podle něj mohl pozorovatel z jejich podoby ihned spolehlivě dedukovat, že 
objekty v době svého vzniku plnily úlohu pevných, obranyschopných sídel 
městské nobility a současně měly sloužit jako pomníky rodové moci a slávy. 
Nakládání se všemi výrazovými prostředky bylo podřízeno ústřední myšlence, 
ať už tato vyšla více z představ stavebníka, nebo umělce. „Žádná bezúčelná 
okrasa netlačí se tu … na úkor rázu budovy do popředí,“ ocenil autor. Dodal, 
že v zájmu pravdivosti bylo z fasády vypuštěno vše, co by odporovalo poža-
davkům konstrukce a nesouhlasilo s vnitřním uspořádáním. 

Nedostatek pravdivosti představoval pro kritiky rigoróznější než Heller 
dobrý důvod k paušálnímu odmítnutí všech pozdních, domněle úpadkových 
slohových fází. Adolf Heyduk v roce 1871 chválil vědecké bádání, jež kon-
cem 18. století vedlo k vytlačení baroka, „tak zvaného slohu Berniniho neboli 
Borrominiho s jeho tisícerými kudrlinkami a závitkami, točenými sloupy, …, na-
le povanými neorganickými okrasami a nepravdivými … záhyby“.524 

Heller byl však příliš velký liberál na to, aby svou ódu na pravdivost ko-
runoval ztotožněním pravdy a krásy. V poznámce pod čarou vzpomněl totiž 
na palác Medici Riccardi, jehož průčelí předčí průčelí paláce Strozzi svými 
rozměry. Měl za to, že se architekt při rozčlenění rozsáhlé plochy řídil zása-
dou pravdivosti, a pokládal to za chybu, poněvadž tím vnesl do díla „nádech 
jisté monotonie“. S Hellerovými názory zčásti koresponduje také úvaha Ferdi-
nanda Lehnera, zaznamenaná roku 1876 ve Světozoru v úvodu recenze umě-
lecké výstavy na Žofíně: „Předmětem umění je krása, třetí to a nejvyšší stupeň 
trojice Platonovy: krása zbudovaná ovšem na obou předcházejících podmínkách, 
pravdě totiž a ctnosti. […] Bez pravdy a ctnosti stává se umění hračkou a libůstkou 
povrchních duchů… Všelikou pak jednostranností ruší se dokonalost a soulad.“ 525 

Podle Vácslava Vlčka, redaktora magazínu Osvěta, je pravda „příšerná, 
hrozná, zdrcující, když se objevuje sama o sobě – bez krásy“. Pouhé rozumové 
poznání by člověka udolalo, zbavilo jeho lidské podstaty. Smysl pro krásu 
jej však přibližuje Stvořiteli a dovoluje mu prostřednictvím umění alespoň 
v malém prožívat dokonalou harmonii: „Život bez poesie, totě hýření kostlivců 

524 Heyduk 1871, zde s. 365.
525 Lehner 1876, zde s. 339.
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nade hroby.“ 526 Heller sám přišel s následujícím, stále poučným závěrem: 
„… bez ohledným prováděním principu sebe více odůvodněného v umění nedojdem 
vždy ku kýženému cíli a … jmenovitě pravdivost ve výrazu stavební idey – bez 
zřejmého poškození jiných vlastností, umělecké dílo podmiňujících – jen v jis-
tých, požadavky krásy předepsaných mezích provésti se může!“527 Jestliže se 
u staveb z pozdějších etap vývoje renesanční architektury dbalo na vyjád-
ření pravdivosti méně, poněvadž se vůdčím zřetelem stala například touha 
po nádheře či malebnosti, neznamená to podle Hellera pro tyto objekty žádný 
apriorní estetický handicap: při jejich hodnocení je pokaždé nutno zohlednit 
přede vším autorský záměr. A tak, přestože pisatelovy sympatie stojí zřetelně 
na straně paláce Strozzi, dokáže přijmout i tak výrazný antipod vůči němu, 
jaký představuje průčelí „co památka velebeného domu“ v Lemgu ve Vestfálsku 
[obr. 60], kde je „pravdivost … v nesmyslném organismu, jemuž asi šachovnice 
za vzor sloužiti se zdála, naprosto utopena“.528 

Vůči stavbám svých současníků byl Heller kritičtější. S pravdivým ozná-
mením funkce objektu navenek se setkal málokde, naproti tomu se mu často 
nabízel tristní pohled na fasády, pokryté početnou směsicí nejrůznějších útva-
rů (arkýřů, sloupů, rizalitů), překřikujících se navzájem, kde o „harmonii celku 
a účelu budovy“ mohla být sotva řeč. „Marně bychom … snažili se dopátrat,“ 
povzdechl si na adresu předchozích, „co vlastně průčelí to představovati chce!“ 529 
O to více mu imponovala záměrná střídmost bosovaných průčelí toskánských 
paláců quattrocenta. Přesto byl ale rezervovaný při odhadu, do jaké míry mo-
hou být – kromě své uměřenosti – inspirativní pro současné stavitelství. Sou-
dil, že „… soustava ta působí nejúčinněji toliko vlivem nepřímým – totiž vnitřní 
podstatou průčelné kompozice své“.530 S bezprostředním následováním se nedá 
příliš počítat, jelikož se hodně změnily materiální podmínky, praktické potře-
by i vkus obyvatel. Domácím stavebníkům současnosti, připomínal Heller, 
chybí ona touha po manifestaci osobní moci a slávy, spojená s nezbytnou vel-
korysostí při fi nancování podniku, ale také přístup k vydatným zdrojům kva-
litního kamene, jehož dostatek byl „činitelem velice rozhodným“ pro utvoření

526 Vlček 1871, zde s. 114–116.
527 Heller 1883 b, zde s. 6, pozn. *).
528 Heller 1883 b, zde s. 6.
529 Heller 1883 b, zde s. 6.
530 Heller 1883 b, zde s. 7.
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Obr. 60  Hexenbürgermeisterhaus, Lemgo, 1568–1571
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soustavy. Pro pohodlné bydlení v nových bytech jsou rovněž výhodnější menší 
výšky jednotlivých podlaží a okna řazená hustěji, než bylo obvyklé u bosá-
žových průčelí. 

Následná Hellerova poznámka o tom, že se „ráz“ soustavy modernímu 
vkusu vůbec protiví, zdá se protiřečit stanovisku Zdenka Schuberta-Solderna, 
který o desetiletí dříve opěvoval rustiku fl orentských paláců pro její pestrý 
tvarový a emotivní potenciál.531 Realita obnoveného renesančního stavění, 
a to i v sedmdesátých letech, však dávala za pravdu Hellerovi, neboť vskutku 
jen malý počet z provedených objektů odkazoval svým exteriérem důsledně 
k toskánské rané renesanci. Navíc, pokud se již architekt (z osobní či stavební-
kovy vůle) rozhodl evokovat toto pojetí, málokdy pokryl celou stěnu výhradně 
rustikou. To byl vlastně také případ Schubertův, jehož vila náležela evidentně, 
pověděno v terminologii Saturnina Hellera, k průčelnému typu „sgrafi tovému“. 

Nelze tvrdit, že by se na rustikové paláce zapomínalo zcela. Jen výběrově 
je zde možno v krátkém exkurzu poukázat ze starších objektů na decentní 
společenský dům v Drážďanech od Gustava Hörniga (1837–1838) [obr. 61]

Obr. 61  Gustav Hörnig, společenský dům, Drážďany, 1837–1838

531 Schubert-Soldern 1873, zde s. 22.
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„in armirtem Style“ 532 nebo mnichovské stavby Leona Klenzeho a Friedri-
cha Gärtnera, z nichž největší je knihovna na Ludvíkově třídě (F. Gärtner, 
1831–1840) [obr. 62]. O pražských budovách provinciálního stavebního ředi-
telství (adaptace datována kolem 1841) a Thunovské rezidence byla již zmín-
ka v pasážích o architektech Gutensohnovi a Grueberovi. 

Obr. 62  Friedrich Gärtner, knihovna, Mnichov, 1831–1840

Mezi pozdějšími ohlasy vyniká slohovou přesností budapešťský palác Batt-
hyány od prominentního maďarského architekta Alajose Hauszmanna (1884), 
s prů čelím kopírujícím ve zmenšeném měřítku Palazzo Strozzi.533 Svobodněji 
s předlohami naložil architekt Emil Förster při budování vídeňského sídla 
peněžního ústavu Allgemeine Österreichische Bodenkredit-Anstalt (1885) 

532 Die neuerbauten Gesellschaftslokale 1840. – Milde 1981, s. 126–127.
533 Teréz körút 67 (součást tzv. velké okružní třídy v Pešti). K Hauszmannovi srov. Sisa 

1996, dále Szentiványi 1907–1950.
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[obr. 63], jehož slohovou volbu, do té doby v metropoli nevídanou, odvozoval 
soudobý recenzent z představy, „dass die in den umpanzerten Tresor räumen 
bewahrten Werthe und Dokumente ein wesentliches Charakteristikon eines 
Bank-Instituts bilden und daher wahrer, widerstandsfähiger, gedrungener und ge-
schlossener Stylcharakter auch nach aussen hin dem Bank-Palaste entsprechend

Obr. 63  Emil Förster, Allgemeine österreichische Bodenkredit-Anstalt, 
průčelí do Teinfaltstrasse, Vídeň, 1885
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sein müsse“.534 Kritik Joseph Bayer pozoroval Försterovu modernizaci s údi-
vem, neboť fl orentsko-sienský palác quattrocenta považoval za jediný stavební 
typ v dějinách poantické architektury, se kterým se, jako s dórským chrá-
mem, „naprosto nedá hýbat“. Výsledek nicméně neviděl zle: „Wenn wir schon 
unserem Architekten die Freude an Variationen selbst in einem Bautypus, der 
nicht variabel ist, die Lust am Formenspiel in einem Styl, der nicht spielt und 
durchaus ernsthaft ist, ohne weitere kritische Einrede zugestehen wollen, dann 
fi ndet sich an seinem Bauwerk so manche Einzelheit, die uns überrascht und 
interessirt. An treffl  ichen Einfällen, an sinnreichen Kombinationen fehlt es da 
keineswegs.“ 535 Bayer také v dalších odstavcích potvrdil Hellerovu charakte-
ristiku sledovaného slohu, když na kanonickém příkladu paláce Strozzi vytkl 
jeho přísnost, vážnost a kompoziční vyváženost a kromě dalšího nezapomněl 
pochválit i „herrlichste“ korunní římsu.536 Förster, z titulu vedoucího archi-
tekta rakouského ministerstva vnitra pověřovaný výstavbou úředních objektů 
po celé monarchii, se k rustikové soustavě několikrát vrátil. Ve velkém ji opět 
užil na budově zemské vlády v Lublani z let 1896–1899 [obr. 64].537 

Obr. 64  Emil Förster, budova zemské vlády, Lublaň, 1896–1899

534 Das neue Gebäude 1889, zde s. 6.
535 Das neue Gebäude 1889, zde s. 7. – Bayerův text vyšel původně v Neue Freie Presse, 

1887, č. 8302, 7. 10. O necelá dvě léta později jej v neúplné podobě reprodukovali 
v All gemeine Bauzeitung v rámci vlastní zprávy (Das neue Gebäude 1889) na s. 6–7.

536 Das neue Gebäude 1889, zde s. 6–7.
537 Stradal 1904, zde s. 38–40.
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S nemenší chutí si s ní vyhrál jiný veterán éry Ringstrasse, Alexander 
Wiele manns von Monteforte (1843–1911), na rozsáhlé ploše průčelí justiční-
ho paláce na okružní třídě v Olomouci (1896–1901) [obr. 65].538 Úsporností 
dekoru a vysokou plastickou bosáží pojistil patřičný monumentální dojem, 
zároveň ale mohutnému bloku pomocí rizalitů vtiskl přijatelné měřítko, vy-
sokými střechami dodal neitalský, poněkud domáčtější výraz a hlavní vchod 
akcentoval zcela netoskánskou věží se zapuštěným balkonem, rámovaným 
vystrojenou edikulou německé slohové provenience. 

Obr. 65  Alexander Wielemanns-Monteforte, justiční palác, Olomouc, 1896–1901

Také ve vilémovském Německu se objevil architekt, zastávající názor, že 
„widerstandsfähiger, gedrungener und geschlossener Stylcharakter“ fl orent ského 
typu sluší nejen bankám, ale i chrámům spravedlnosti. Arwed Roßbach, autor 
Královského úředního soudu v Drážďanech (1888–1891) [obr. 66],539 se ne-
strachoval výtek z jednotvárnosti, naopak z nouze učinil ctnost. Uprostřed 
hlavního, sedmadvacet os dlouhého průčelí pouze vyznačil vstup přízemním 

538 Do kontextu dalších staveb olomouckého Ringu zařazuje soudní budovu Zatloukal 
1981, zde s. 8.

539 Milde 1981, s. 310.
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předsazeným portikem a zdobnou kartuší na balustrádě nad korunní římsou. 
V rozporu s pravidly soustavy pak všechna nároží budovy sevřel mohutnými, 
originálně zastřešenými věžicemi.

Obr. 66  Arwed Roßbach, Královský úřední soud, Drážďany, 1888–1891

Ve skupině staveb s průčelími obměňujícími rustikové soustavy toskánské-
ho quattrocenta tvoří zvláštní typologickou skupinu radnice severočeských 
malých měst (plus jedna ze severní Moravy). Patří sem objekty časnější (Kláš-
terec nad Ohří, 1855–1860, s údajným podílem Bernharda Gruebera; Mladá 
Boleslav, 1865–1868, projekt Jiří Fichtner [obr. 67]; Jablonec nad Nisou, 1869, 
projekt L. Seidemann) i stavby pozdní, s plastičtějším a pádnějším detailem, 
potvrzujícím bezpečnější znalost italských předloh (Frenštát pod Radhoš-
těm, 1890–1891, projekt Antonín Tebich [obr. 68]; Postoloprty, 1902–1903, 
architekt Alois Daut [obr. 69]). Exteriéry siluetou a základním tvarem 
oken (převážně obloukových) vždy cíleně odkazují k radnicím ve Florencii, 
Sieně nebo Montepulcianu, obdivovaným symbolům kdysi prosperujících



195

Obr. 67  Jiří Fichtner, radnice, Mladá Boleslav, 1865–1868

Obr. 68  Antonín Tebich, radnice, Frenštát pod Radhoštěm, 1890–1891
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Obr. 69  Alois Daut, radnice, Postoloprty, 1902–1903

sídel. Podrobnosti jako ostění nebo římsy jsou však u každé budovy řešeny 
rozdílně. Uplatňují se různě poskládané citace nebo variace apeninského 
trecenta až cinquecenta a u starší skupiny novotvary arkádového slohu. Přes 
všechnu slohovou libovůli je dodržováno traktování fasády rustikou (pouze 
úřad v Klášterci byl s výjimkou přízemí hladce omítnut). 

Všem radnicím vévodí věž, u ranější trojice nasazená pokaždé v nároží, 
ve Frenštátě a Postoloprtech v ose hlavní fronty. Přesvědčivé paralely se najdou 
mezi německými úředními budovami v Rundbogenstilu od významných archi-
tektů: radnice ve Fürthu u Norimberka (Eduard Bürklein – Friedrich Bürklein, 
1840–1850) [obr. 70], Schinkelova radnice v Žitavě (1840–1845), Semperův 
neprovedený plán radnice v Hamburku (1842) nebo pošta tamtéž (Alexis de 
Chateauneuf, 1845–1847). V monarchii má tutéž formu sídlo admi nistrativy 
v obřím komplexu Arsenalu rakouského Lloydu v Terstu, jednotně navrženého 
dánským architektem Christianem Hansenem (1853–1857) [obr. 71].540

540 K českým radnicím srov. Kibic 1988, s. 115–117. Na s. 115 převzat mylný údaj o Josefu 
Niklasovi jako autorovi projektu mladoboleslavského. – Data k jednotlivým budovám 
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Obr. 70  Eduard Bürklein – Friedrich Bürklein, radnice, Fürth, 1840–1850

viz též Nová radnice 1869. – Poche II 1978, s. 61, 398. – Poche III 1980, s. 141. – Samek 
1994, s. 435. – K hamburské poště viz Geese 1998. – K Semperovu návrhu a jeho 
autor skému zdůvodnění srov. Stenke 1980. – Milde 1981, s. 162–164. – Fröhlich 1991, 
s. 118. – K terstskému Lloydu viz Hansen 1857.
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Obr. 71  Christian Hansen, budova administrativy Arsenalu rakouského Lloydu, 
Terst, 1853–1857

Zpět k Saturninu Hellerovi a do roku 1883, kdy se paláce od Brunelle-
schiho, Michelozza či Benedetta da Maiano přílišné popularitě netěšily. 
Heller si to vysvětloval následovně: „… duch doby přítomné … rozhodně více 
k lehkému a přívětivému výrazu a ponejvíce také k nádhernějšímu a malebněj-
šímu zevnějšku budov se kloní,“ takže „ani přístupnější nám způsob, v jakém 
soustava ta na menších domech … toskánských provedena jest, obliby dosíci ne-
může.“ 541 Pouze tehdy, když se architektu naskytne úkol, jenž vybočuje z běž-
ných utilitárních zadání a dovoluje uplatnit velké rozměry pater a článků, 
když se má dosáhnout vážného a velkolepého účinku, potom je namístě vracet 
se k toskánským rustikovým průčelím pro podrobnější poučení. V ostatních 
případech, kdy se vyžaduje jednoduchost a vznešenost, sluší se vycházet 
ales poň z jejich kompozičních zákonitostí, i kdyby tvarosloví excerpovalo z ji-
ných soustav renesančního slohu. Jenom některé motivy z bosá žových fasád 
zdomácněly úspěšně mimo Toskánsko; Heller jmenoval především rustikové 
přízemí, prolomené okny či výlohami s obloukovými záklenky, „kteréžto uspo-

541 Heller 1883 b, zde s. 8.
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řádání … užíváno … co jakési dogma moderní průčelné kompozice s rozhodným 
úspěchem všude“.542

4 Malba průčelí a sgrafi to – Spor o polychromii – Eitelberger vs. Hansen – To-
tální umělecké dílo – Semper vs. Wagner – Architektura jako vůdkyně umění

V další části svého rozboru se Heller zaměřil na průčelí „sgraffi  tová“ a fres-
ková, jež podle jeho názoru lahodila soudobému vkusu daleko více než typ 
předchozí.543 Za nejilustrativnější měl opět palácové příklady v toskánské rané 
renesanci. Při jejich popisování se však snažil postihnout obecné vlastnosti, 
společné malířsky řešeným fasádám všech soustav, zemí a období. Počátky 
tohoto způsobu okrášlování budov kladl už do předklasického starověku, 
ačkoli přiznával, že nesporné doklady pocházejí až z dob středověkých. Svou 
hypotézu doplnil pozoruhodnou úvahou: „V architektuře nezdá se býti vůbec 
žádná věc novou; vše bývalé se toliko znovuzrozuje a v jiném způsobě a k jiným 
spřízněným účelům i v jiné formě umělecky upravuje. V přeměňování a v obrozo-
vání tom spočívá také veškerý vývoj stavitelského umění.“ 544 V českém odborném 
tisku v podstatě totéž vyjádřil Zdenko Schubert-Soldern, když hovořil o kon-
tinuálně se vyvíjejícím jazyku architektury,545 a bylo by možné připomenout 
i příslušné formulace jiných autorů. Poněkud zarazí Hellerovo vyloučení 
no vosti z dějin architektury; výrok musí být čten v kontextu s předchozími 
odstavci publikované studie, které jeho pojetí nového patřičně objasňují. 

Největšího rozkvětu se monumentální exteriérové malířství podle pisa-
tele dočkalo v Itálii, částečně již ve středověku. „V severní Italii,“ připojuje 
Heller semperovský postřeh, „převládala tou dobou malba průčelních stěn dle 
vzorů koberce.“ 546 Vrcholné období představuje 14. až 16. století. Zasloužila 
se o to „nádherymilovnost“, „záliba v umění“ a „touha po nových architekto-
nických útvarech“, jež za renesance „počala vnikati i v kruhy širší“.547 Malba 
měla tehdy být hlavně jakýmsi náhradním řešením pro ty stavebníky, kteří 

542 Heller 1883 b, zde s. 8.
543 Heller 1883 b, zde s. 9–12.
544 Heller 1883 b, zde s. 9.
545 Schubert-Soldern 1882 a, zde s. 29.
546 Heller 1883 b, s. 9.
547 Heller 1883 b, zde s. 9.
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své probuzené estetické cítění nemohli kvůli nedostatku fi nancí manifestovat 
prostřednictvím nákladných kamenných průčelí s bosovanými kvádry nebo 
skulpturální výpravou. Sahalo se po ní prý také v případech, „kde sám účel 
budovy nákladu podobného [tj. celokamennou fasádu] nevyžadoval, aneb kde 
stavba nutně na omítku odkázána byla“.548

Renesanční sgrafi tová a fresková průčelí účinkovala na diváka mnohem 
přívětivěji než „zasmušile vznešená“ průčelí bosážová. „Prostota a ele gance 
architektury snoubí se zde se vzletnou kompozicí malířskou a mnohé dílo za 
součinnosti té povstalé obestřeno jest nádechem noblessy i poesie, dechem jis-
tého ušlechtilého romantismu,“ 549 básnil Heller, zdůraznil ale, že podmínkou 
kladného přijetí zůstává soulad malby s účelem budovy a pochopitelně též 
s pravidly krasocitu. Jinak totiž hrozí „přílišná pestrost“, „přeplněnost“, „nelad“ 
a „jednotvárnost“. Jakkoli může být malba námětově pestrá, lze ji uvést do vzta-
hu s využitím stavby alespoň celkovým uspořádáním, uvážlivým výběrem 
té mat a vhodným provedením, jak to podle Hellera činili nejlepší mistři re-
ne sance. Případným odpůrcům, kteří by snad chtěli obhajovat nezávislost 
malby na funkci objektu s odvoláním na italskou manýru („konvencionelní 
způsob“) v 15. a 16. století, vzkazoval v tyršovském duchu: „… i při vzorech 
z renaissance původní dlužno klidně rozvažovat: co v pravdě cenné, toho si važme, 
před nedokonalostí neuzavírejme však modlářsky svých očí, nýbrž beřme i z ní 
vhodného poučení!“ 550 

Vzorný příklad toskánského sgrafi tového průčelí Heller nalezl na fl orent-
ském paláci Quadagni – povrdil tím vynikající umístění této stavby na žeb-
říčku oblíbených staveb českých renesancistů. V pisatelově podání měla 
výzdoba sgrafi tem nebo malbou místo především na fasádách menších rozmě-
rů, jejichž archi tektonický aparát byl dostatečně redukován, zjednodušen 
a zklidněn. Z připojené ilustrace si mohl každý čtenář ověřit, že právě palác 
Quadagni splňo val vytčené podmínky bezvýhradně. Takový způsob dekorace 
však nemusel být užíván jen ve spojení s bosážovou palácovou soustavou; 
pokud se dodržela podmínka skromnosti architektonické výpravy, dalo se 
sgrafi to s malbou naroubovat na „téměř“ každý typ renesančního průčelí. 
Heller v souladu se svým liberálním konceptem překonal rezervované stano-

548 Heller 1883 b, zde s. 9.
549 Heller 1883 b, zde s. 10.
550 Heller 1883 b, zde s. 11. – Srov. Tyršovu zásadu: „Nejsme nikterak přátelé bezrozdílného 

otrockého nápodobování věků minulých…“ – Tyrš 1882 c, zde s. 229.
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visko Gottfrieda Sempera a Josefa Schulze a akceptoval i barokní kreace, 
slučující někdy v jediném díle sgrafi to, fresku a štuk, ačkoli připouštěl, že 
na úkor zvýšeného „důrazu a rozmanitosti“ kompozice „noblessa celého zjevu 
patrně trpěla“.551 

S oběma pány byl nicméně zajedno v požadavku, aby se malba včetně 
sgrafi ta dočkala mnohem většího uplatnění v soudobé architektuře. Vše hovo-
řilo ve prospěch věci: „nádherymilovnost“, která přivedla exteriérovou malbu 
k životu, byla prý zrovna tak vlastností 15. a 16. století jako Hellerovy doby, 
nepřehlédnutelné plus znamenaly ekonomické výhody, předně dostupnost 
materiálu a nízká prováděcí cena. Co tedy bránilo všeobecnému rozšíření? 
Heller spatřoval příčinu v panující „nechuti ku všemu, co barevně pestrého“, 
živené navíc hlasy mnohých odborníků, schvalujících malbu výhradně v in-
teriéru. Heller nikoho nejmenoval. Mohl nicméně mířit proti Rudolfu Eitel-
bergerovi, jehož memorandum z roku 1880 významně přispělo k zamítnutí 
Hansenových návrhů na vnější polychromii dokončované parlamentní budovy 
ve Vídni. Eitelberger zpochybnil tezi o barevném exteriéru řecké architektury 
a „každou přemíru barvy“ na průčelí vinil z rozbíjení „harmonie architektonic-
kých linií a hmotového účinku [Massenwirkung]“ budovy. Puzen navíc zřejmě 
jistou osobní averzí vůči projektantovi, neváhal Eitelberger označit rakouský 
parlament za nejméně podařenou monumentální stavbu poslední doby.552 

Kritik Karel B. Mádl, tenkrát (1880–1883) pobývající ve Vídni,553 poznal 
Hansena osobně a patřil k jeho velkým příznivcům. Kauzu parlament pozor-
ně sledoval, přičemž mínil, že „principielně proti tomuto způsobu polychromie 
nelze se opírati“, vytýkal však autorovi přehnané užívání zlata a kromě toho 
nadbytek plastické výzdoby. Z uměleckohistorických přednášek na univerzitě 
znal i Eitelbergera, jehož náhledy glosoval ve Zprávách roku 1883 (ve stejném 
čísle, ve kterém vyšel článek Hellerův) neadresnou poznámkou: „Doktriny 
Semperovy, Hittorff ovy neb Bötticherovy doposud nezjednaly si plné platnosti, 
jednak pro hluboce zakořeněný předsudek aesthetický,“ ale též proto, „že ne vždy 
v praxi ke zdaru vedly“.554 K polychromii se v Čechách vyjadřoval též Zdenko 
Schubert-Soldern; ten pokládal celou kauzu za jednoznačně rozhodnutou 
ve prospěch polychromie a vnímal debatu zúženou pouze na obhájení malby 

551 Heller 1883 b, zde s. 11.
552 Wagner-Rieger  – Reissberger 1980, s. 136–137.
553 Konečný 1986, zde s. 181–182.
554 Mádl 1883 a, zde s. 14.
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architektur mramorových. Při takto vymezeném problému musel zdůraznit 
opozici Boettichera vůči dvěma zbývajícím jmenovaným protagonistům, 
há jícím totální polychromii.555 Zato Mádl (společně s Hellerem) pozoroval 
u svých současníků rezidua nejistoty v nejzákladnější otázce, tj. zda vůbec 
umocňovat vnější účinek staveb specifi ckým barevným řešením, zvláště pokud 
chtějí (jako Hansenova sněmovna) odkazovat k hellénským předlohám. Proto 
si mohl dovolit přiřadit Boettichera k dvojici Semper – Hittorff , bez potřeby 
rozlišovat podružnosti. 

Mádl rovněž narážel na skutečnost, kterou kritizoval prakticky ve stej-
ném čase v Ruchu a na niž upozornil ve svém textu také Heller: odpor proti 
ba rev nosti mohl být totiž nejen dědictvím po vkusu předchozí generace, 
ale i obrannou reakcí vůči koloristickým exhibicím projektujících nedouků, 
jejichž díla zaplavila města (v tomto případě českou metropoli). Jak Mádl 
trefně ironizoval, mladým architektům nestačí, že fasády „zbytečně přeplňují 
nejrozmanitějším detailem, … ale tyto detaily nejednou jsou tak dobrodružné, že 
člověk neví, má-li nad nimi ruce sprásknouti nebo ve smích vypuknouti. […] Pak 
všechno to natírají jarmarečními barvami v nejkřiklavějších odstínech. Barva 
kanárků a nezralé oranže jest v Praze patrně módní“.556 Autor jiného polemic-
kého příspěvku v citovaném ročníku Ruchu, skrývající se pod zkratkou R., 
přitakával názoru jistého dopisovatele Národních listů, znechucenému z toho, 
že „některé ulice naše vypadají jako skříňky na barvičky“.557 

Náprava by byla podle Mádla možná, kdyby junioři přestali pasivně spo-
léhat na „sbírky všelikých Entwurfů“ a místo toho zdokonalovali své umění 
studiem vzorných staveb historických a současných a rovněž četbou kvalit-
ních teoretických pojednání autorů, „jež tak mnohý sotva dle jména zná“. Mádl 
vzpomněl konkrétně Boettichera a Sempera – a zanechal tak budoucím ge-
neracím zprávu, že učení Gottfrieda Sempera sice mělo mezi českými znalci 
dobrý zvuk, většině projektantů však bylo v podstatě lhostejné. Z domácích 
příspěvků doporučil O zákonu konvergence při tvoření uměleckém Miroslava 
Tyrše.558 

555 Zdenko Schubert-Soldern 1888, s. 39–40.
556 Mádl 1883 e, zde s. 17–18.
557 Prague renaissante 1883. Součástí stati je přepis článku Pražská architektura z Národních 

listů (1883, 22. 7.), který pisatel R. doplňuje vlastním komentářem.
558 Mádl 1883 e, zde s. 18.
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Tyršův požadavek (1880), že všechny složky díla „k témuž cíli, k témuž 
dojmu směřovati musí“, pokud má být tvůrčí idea „jasně a dokonale“ vyjád-
řena,559 měl oporu ve vyjádřeních vídeňských teoretiků Gesamtkunstwerku. 
Jacob Falke, Eitelbergerův spolupracovník z Rakouského muzea pro umění 
a průmysl, ve svém stěžejním díle Die Kunst im Hause (1871) napsal o uměl-
cích, spolupracujících na výzdobě obytných prostor: „… sie müssen von einem 
Gedanken geleitet zu einem Ziele hinwirken, und erst das Resultat ihrer vereinig-
ten Thätigkeit, das Ganze erst ist es, welches im vollsten Einklange aller Theile 
unter einander das Kunstwerk ausmacht.“560 Také sám Eitelberger (1863) tvrdil, 
ovšem o interiéru, že „lepší umělecké ideje se rozvíjejí … tam, kde jsou povolány 
společně harmonicky účinkovat na jednom monumentu“.561 Saturnin Heller 
k tématu připojil: „Můžem-li spojovati s výkony architektury výkony skulptu-
ry, proč bychom nemohli využitkovati pro průčelí naše také i výkonů malířství 
a sgraffi  ta, a vytvořit tak díla karakteristická? Jest zapotřebí uvést pouze veškery 
výkony v pravý soulad a rozkvět průčelné architektury v novém směru bude za-
be zpečen!“ 562 V Hellerově podání to mimo jiné znamenalo pamatovat, aby 
sgrafi to „nikdy netvořilo … první předmět průčelné kompozice, nýbrž aby mu 
byla připsána toliko prostá spolupůsobnost s architekturou“, jež má „do jistých 
mezí vždy převládati … a již sama sobě dosti činiti“.563 

Dotyčné tvrzení, podepřené odvolávkou na „původní“ vzory, ukazuje k jed-
 nomu z podstatných argumentů stoupenců obnovené renesance. Jako by v ná-
vaz nosti na humanistické debaty o prvenství mezi uměnami byl architektonic-
ký koncept zdůrazňován jako určující pokaždé, když měl být objekt prováděn 
za součinnosti dalších druhů umění. Pokud se architektu poštěstilo a dostal 
od investora volnou ruku, dokázal pro svou stavbu sám navrhnout nábytek 
i uměleckořemeslné detaily do největších podrobností, dovedl také sestavit 
ikonografi ckou koncepci sochařské a malířské výzdoby, kterou museli další 

559 Tyrš 1880 a, zde s. 171.
560 Cit. podle Eggert 1976, s. 28..
561 Cit. podle Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 148–149. Co se týče zevní polychro-

mie sta veb, zdá se, že Falke k ní zaujímal kladnější postoj než Eitelberger. Srov. 
Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 148.

562 Heller 1883 b, zde s. 12. – Srov. také Tyršův výrok (1880 a, zde s. 183) o ideálu řeckého 
umění: „Vše bylo v Helladě poprvé naskrze významné a umělecky rozvržené, vše souhlasilo; 
na pravém místě, pravým způsobem řeč skulptury k harmonickému proudu architektury 
výklad svůj pojila, jak slovo s nápěvem s ní nerozlučně splynula.“

563 Heller 1883 b, zde s. 12.
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zúčastnění výtvarníci respektovat. Trpká stížnost Josefa Fanty ze sklonku 
století odhaluje, že se srovnatelná příležitost naskytla zřídkakdy, zpravidla jen 
při provádění významných veřejných budov a reprezentativních městských, 
předměstských a venkovských sídel nobility, jinak bývali architekti-umělci 
spíše přehlíženi a stavebními podnikateli nanejvýš žádáni o okrášlení schema-
tizovaných fasád.564 Na druhou stranu, společenské uznání profese zůstávalo 
poměrně vysoké. Relativně velké množství architektů bylo povýšeno do šlech-
tického stavu (v Anglii C. Barry, G. G. Scott, A. Waterhouse, v monarchii 
všichni důležitější protagonisté éry Ringstrasse nebo Josef Zítek), měli též 
solid ní příjmy. Zítek a Josef Hlávka vlastnili na venkově malá panství, také 
Ignác Ullmann si našetřil na zámeček; dary a odkazy Hlávky a Antonína 
Wiehla patří mezi vůbec nejvýznamnější doklady mecenátu v dějinách čes-
kého státu. 

Architekt gründerské éry toužil držet většinu činností na stavbě pod kon-
trolou a byl připraven nesmlouvavě prosazovat vlastní vizi proti oponentům, 
jak v českých poměrech názorně dokládá tradovaný případ nechuti Josefa 
Zítka k Myslbekovu pojetí sochařské dekorace Národního divadla.565 Zítek, 
Heller, Schubert-Soldern a další se mohli při obhajobě výlučnosti své profese 
opřít o autoritu Gottfrieda Sempera, spatřujícího v architektuře (a hudbě) 
„nejvyšší, čistě kosmická (nikoliv napodobivá) umění, jejichž zákonodárné opory 
žádná jiná činnost umělecká postrádati nemůže“.566 Semper si představoval 
(již na počátku své kariéry, v roce 1834) architekta v úloze dirigenta, který, 
po vzoru starověkého Řecka, „byl k tomu zvolen ze středu umělců, méně pro 
naprosté mistrovství ve všech uměleckých přednostech, než spíše pro zvláštní dar 
přehledu, rozvrhu sil, správného zřetele k poměrům a hospodárnosti prostřed-
ků“.567 Podobně psal o architektově nadání už Vitruvius, jak pohotově připo-
mněl Otakar Hostinský. Čím byl pro Sempera řecký architekt, tím byl pro 
jeho drážďanského přítele Richarda Wagnera řecký dramatik-tragéd. Ve spisu 
Umění a revoluce (1849), vydaném krátce po zmařeném povstání a útěku ze 
Saska, napsal: „Básník byl … veleknězem, který se osobně účastnil provedení 

564 Fanta 1899, zde sloupec 240.
565 Matějček 1954, s. 83–85.
566 Semper 1860, s. XXII. Citován překlad Otakara Hostinského: Hostinský 1905, zde 

s. 249.
567 Semper 1834, zde s. 225. Citován Hostinského překlad: Hostinský 1905, zde s. 252. – 

Srov. také Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 147.
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svého díla, vedl řady tanečníků, pozvedal hlas chóru a zvučnými slovy hlásal 
božskou moudrost.“ 568 Podle Otakara Hostinského (1870) „princip Wagnerova 
hudebního dramatu jest zkrátka: úplně a důsledně provedené podřízení všech 
v něm organicky spojených umění v jediné, celek oživující myšlence, tj. v dra-
matické intenci básníkově“.569 Je nabíledni, že se představy obou klíčových 
propagátorů souborného uměleckého díla musely rozejít: podle Sempera měl 
vést architekt, podle Wagnera dramatik. Když chtěl bavorský král Ludvík II. 
vybudovat v Mnichově k provozování Wagnerových hudebních dramat diva-
dlo a projektem pověřil Sempera (1864–1866), skladatel hleděl především na 
účelné uspořádání jeviště a orchestřiště a ostatek toužil mít co nejprostější 
(„provizorní“, „snad pouze ze dřeva“), poněvadž se bál, že by skvostná výzdoba 
konkurovala jevištní výpravě. Semper respektoval jeho přání a navrhl jed-
noduchou stavbu, současně ale předložil variantní plán na monumentální 
kamennou stavbu, jakou si přál panovník. Jeho rozhodnutím byla laciná verze 
zamítnuta, následkem čehož ale poklesl Wagnerův zájem na celé věci. Ani 
vybraný, neúměrně nákladný Semperův projekt se nedočkal realizace, navíc 
se oba někdejší druhové rozloučili ve zlém. Wagner nakonec svou pozornost 
zaměřil na venkovský Bayreuth, kde v letech 1872–1876 vyrostl hrázděný 
Festspielhaus podle návrhu Karla Brandta a Otty Brückwalda, vycházejícího 
ovšem z původních Semperových a Wagnerových idejí.570

Semper architekturu výslovně ztotožnil s totálním uměleckým dílem: 
„Archi tektura je … sjednocením všech odvětví průmyslu a umění k velkému 
celis tvému účinku a podle jedné vedoucí ideje.“ 571 Příbuzné pojetí výtvarného 
Gesamt kunstwerku razil v Čechách, ovšem bez odkazu na Sempera, vlivný 
Miroslav Tyrš, pokládající architekturu, „při kteréž všechna ostatní umění teprv 
se vyvinula, za přirozený základ“ a tesknící po raff aelovském typu uomo uni-
versale: „V tom záleží též jedna z příčin velkých předností staveb italsko renais-
sančních, že architekt a sochař a namnoze též malíř tehda v jedné osobě sloučeni 
byli. […] Nemůže-li za nynější doby dělení práce … již podobné všeumělosti se 
žádat, jest aspoň nutno, aby architekt skulpturu a malbu, zejména monumentální 

568 Cit. podle Kučera 1995, s. 113.
569 Hostinský 1870, zde s. 344.
570 K případu srov. Aman 1990, zde s. 369–370, kat. č. 440. – Schölzel 1980. – Fröhlich 

1991, s. 102–107.
571 Semper 1853, zde s. 266. – Srov. Hostinský 1904, zde s. 78–79. – Hostinský 1905, zde 

s. 252. – Eggert 1976, s. 28. – K vitruviovskému pojetí viz Vitruvius 1979, s. 29–36.
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a dekorativní a její čelné výtvory v historickém pořadí slohů jednotlivých … dů-
kladně znal.“ 572 

Pro Tyršovo myšlení bylo příznačné, že po architektech nevyžadoval hlasi-
tě také vědomosti v oblasti uměleckého řemesla. Semperovská problematika 
přenosu výzdobných elementů z užitkových předmětů do stavitelství zůstá-
vala Tyršovi cizí, podobně jako dobové snahy o setření rozdílu v nazírání 
na umělecké řemeslo a tzv. krásná umění. Vydání Koulovy sbírky Památek 
umělecko-průmyslových v Čechách ovšem přivítal, ačkoli příznačně soudil, že 
mezi publikovanými předměty zaujmou „obecenstvo širší … snad ještě více … 
listy, věnované průmyslu, jenž s architekturou těsněji souvisí“.573 Projevil se při té 
příležitosti poněkud překvapivě jako méně přísný renesancista než autor další 
recenze Památek Karel Mádl, se kterým byl jinak zajedno v tom, že prvořadou 
úlohu titulu spatřoval v poskytnutí kvalitních vzorů pro současnou výrobu. 
Zatímco Tyrše si editor získal, poněvadž dbal, „aby … různé epochy a slohy“ 
byly v sešitech zastoupeny, Mádl s mladickým zápalem horlil: „… dnešní umě-
lecký průmysl dávno již na středověk nepomýšlí, ale v přední řadě v renaissanci 
všech period hledá prameny a posilu ku novému tvoření. Jestli tedy ,Památky‘ 
vytknuté úloze dostáti mají, musí díla renaissanční reprodukovati.“ 574

Karel Mádl, jinak souhlasně přejímající ideu konvergence ve výtvarném 
díle, zahrnoval do kompetencí vedoucího, tedy architekta, uměleckořeme-
slnou tvorbu s naprostou samozřejmostí: „Jako vyzdobení budovy ve velkém, 
ať tak díme monumentalním smyslu, děje se za stálého dozoru architektova 
dle jeho návrhů neb pokynů, tak i náčrty ku všem pracím umělecko průmyslo-
vým z jeho atelieru vychází. Má celá budova ve všech svých částech, od forem 
největších až po nejmenší linii, být dílem jednoho ducha, prací z jedné litiny. 
Podceňovati význam uměleckého průmyslu není dnes u pravých, velkých umělců 
více obyčejem.“ 575 

Podobně i Otakar Hostinský, už od mládí pod vlivem Wagnerovým žá-
dající od moderního umění sdružování jednotlivých oborů „ku společným 
úkolům“,576 nepochyboval ani o architektově řídící úloze, ani o jeho povinnosti 
zvládat uměleckořemeslný detail, který může, jako monumentální malířství 

572 Tyrš 1881 d, zde s. 96–97.
573 Tyrš 1883 e, zde s. 140.
574 Mádl 1883 d, zde s. 205.
575 Mádl 1883 a, zde s. 15.
576 Hostinský 1873 a, zde s. 236.
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a sochařství, „býti ozdobou, dekorací monumentální budovy nebo pomníku, 
je hožto jádrem a základem i při sebevětší převaze umění obrazného v dojmu 
celkovém jest přece jenom myšlénka architektonická… Jak plným, harmonic-
kým dojmem na nás účinkuje stavba, již architekt zaříditi a upraviti mohl až 
do nejmenších částí, toho nejlepším dokladem je … naše Národní divadlo“.577 

Publicista a umělecký kritik Jan Lier navázal na citovaná tvrzení následu-
jící úvahou (1891): „… stavba poskytovala pravidelně plastice i malbě ochran-
nou klenbu, základní podporu, rámec a pozadí, slučujíc jednotným vývojem obě 
družné uměny k sledování týchže zákonů slohových. Není v tom podružnosť, 
ný brž nutný svorný akkord v stíhání téhož idealu. A shledáváme-li na straně 
architektury převahu, je to přirozená převaha silnějšího, jenž pečeť svou nejnápad-
nějšími, nejmocnějšími, základními rysy tvorbě umělecké vtiskuje.“ 578 Architekt 
Siegmund ze severočeských Teplic, oproti Tyršovi nebo Lierovi muž zocele-
ný tvůrčí praxí, odůvodňoval (1875) primát architektury poukazem na její 
sepětí s každodenností a z toho vyplývající nepřekonatelnou dokumentární 
hodnotu: „Žádné umění není natolik nepostradatelné a nepřimyká se tak těsně 
k potřebám života jako architektura [Baukunst]; jejím prostřednictvím se zhmot-
ňují nejobecnější ideje národů, a tak musí nutně zaujmout mezi uměnami první 
místo; také existuje sotva správnější měřítko pro vyšší nebo nižší stupeň kultury 
a vzdělanosti národa, než jsou produkty jeho stavební činnosti; nejnepatrnější 
pozůstatky před staletími ano před tisíciletími vytvořeného památníku jsou pro 
současnost nejvýmluvnějšími svědky civilizace stavitelů a její doby.“ 579

Dávnou tradicí posvěcené tvarosloví renesance mělo být viditelným zna-
mením kontinuity vlády architektury nad sesterskými uměnami. Bezprece-
dentní zpochybnění této tradice na přelomu století vyvolalo zákonitě v mysli 
některých architektů obavy o udržení privilegovaného statutu. V nahrazení 
antikizujícího tektonického aparátu naturalistickými fantaziemi malířů a štu-
katérů bylo spatřováno neospravedlnitelné oloupení architektury o bytostné 
vyjadřovací prostředky, které předznamenalo nikoli její „zdravý“ rozvin, nýbrž 
degradaci na úroveň pouhého utilitárního stavitelství. Mluvčí tábora kritiků 
secese Antonín Bráf (1902) bil na poplach: „Závistivě pohlížíme tu nazpět 
do dob ,méně pokročilých‘, kde architekt byl vůdčím duchem, který výtvory ma-
lířství a sochařství na pracích svých v rámci své architektury intencím svojím 

577 Hostinský 1887, zde s. 508, 510.
578 Lier 1891, zde s. 234.
579 Wochenversammlungen 1875, zde s. 73.
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podřizoval a je v soulad spojoval – dnes neschází mnoho, že by se dostal do jich 
vleku, ano do vleku živnostenské jejich odnože.“ 580 

5 Sgrafi to v ulicích Prahy a Vídně – Ignác Ullmann – Karel Svoboda – Sgra-
fi to u Sempera a Ferstela – Je sgrafi to národní? – Českoslovanský sloh: 
románsko-byzantský, gotický, renesanční – Sgrafi to v „české renaissanci“ 
a v „Deutsche Renaissance“ 

V první polovině osmdesátých let však ještě nebyl důvod k panice. Žádná 
noční můra nebránila Saturninu Hellerovi v připojení k Bernhardu Gruebe-
rovi, Josefu Schulzovi, Zdenku Schubertovi či Aloisu Studničkovi, kteří již 
dříve pomáhali rozšiřovat povědomí o sgrafi tu mezi českými architekty, jak pí-
semně, tak pravděpodobně též v rámci své pedagogické činnosti. V pražském 
terénu je ovšem předběhl Ignác Ullmann, jenž dal opatřit průčelí Vyšší dívčí 
školy rudo-bílým sgrafi tovým vzorem v letech 1866–1867 [obr. 72].581 Ještě 
dříve však jiní krajané vyzkoušeli exteriérové sgrafi to ve Vídni. Asi v letech 
1862–1863 navrhl a realizoval Josef Hlávka obytný dům Alexandra Schöl-
lera na okružní třídě, pár kroků od souběžně budované opery [obr. 73–74]. 
Slohové pojetí obou staveb je podobné; Hlávka, tak jako jeho někdejší učitelé 
a nynější kolegové van der Nüll a Siccardsburg, v té době stále nakládal s re-
nesančním slovníkem poměrně volně. Podstatné je, že vyzval malíře Karla 
Svobodu, od počátku padesátých let dlícího ve Vídni, aby pro meziokenní 
pole předposledního podlaží Schöllerova domu zhotovil fi gurální sgrafi ta 
s pravděpodobně alegorickým obsahem. Rovněž výzdoba ploch mezi okny 
benátsky cítěného atikového patra květinovými vázami byla zřejmě provede-
na ve sgrafi tu. Hlávka (nebo Schöller?) se nepochybně inspiroval na průčelí 
opodál stojícího Heinrichhofu [obr. 75], jehož projektant Theophil Hansen 
dal volná místa na stěnách pater pod korunními římsami pokrýt freskami 

580 Bráf 1902, zde s. 51.
581 Opomenutí se dopustil autor noticky v druhém ročníku Díla, když za nejstarší sgrafi ta, 

provedená v 19. století v Čechách, pokládal Schulzovy rekonstrukce na fasádě hradčan-
ského Schwarzenberského paláce z roku 1873. Viz K článku „Stucco“ 1904. – Cenný, 
avšak neúplný přehled českých architektů a malířů, pěstujících v nové době průčelné 
sgrafi to, přinesl Láďa Novák, jenž sám náležel k jeho nejpilnějším autorům a na rozdíl 
od proslulejšího Alše nezůstával u tvorby kartonů, nýbrž své (i cizí) návrhy také prová-
děl v omítce. Viz Novák 1911, zde s. 119–123.
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Obr. 72  Ignác Vojtěch Ullmann, Vyšší dívčí škola, Praha, 1866–1867

Obr. 73  Josef Hlávka, dům Alexandra Schöllera, Vídeň, 1862–1863
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Obr. 74  Opernring, Vídeň: první zleva palác Schey (Johann Romano – August 
Schwenden wein, 1863–1864), třetí zleva dům Alexandra Schöllera, pátá zleva 
opera (Eduard van der Nüll – August Siccardsburg, 1861–1869), v ose průhledu 

palác arcivévody Ludwiga Viktora (Heinrich Ferstel, 1863–1869)

Obr. 75  Theophil Hansen, Heinrichhof, Vídeň, 1861–1863
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na zlaté půdě (dokončeny asi v říjnu 1862, autor Carl Rahl).582 Historik 
umění Werner Kitlitschka označil alegorie umění na průčelí Heinrichhofu, 
náležícího továrníkovi Heinrichu Draschemu, za nejvýraznější vídeňský pří-
klad propagandistické malby, upozorňující na význam reprezentantů nové, 
zbohatlé podnikatelské vrstvy pro umělecké mecenášství a obecně pro rozvoj 
kultury. Obrazy na Heinrichhofu se obracely ke kolemjdoucím a zejména 
k návštěvníkům naproti stojící Opery, fi nancované z císařské pokladny.583 Je 
pravděpodobné, že postavy Karla Svobody na Schöllerově domě měly pří-
buzné ideové poslání. Lze-li věřit Riegerovu Slovníku naučnému, hovořícímu 
v medailonu „slovutného“ Svobody o „tehdáž nových sgrafi tech“, šlo by v pří-
padě Schöllerova domu o jeden z nejranějších příkladů užití této techniky 
v novodobé vídeňské architektuře.584 

Zájem o sgrafi to se snažil v rakouské metropoli probudit již v předbřezno-
vé době neúnavný Ludwig Förster, počínaje nejpozději rokem 1842, kdy v ABZ 
uve řejnil Popis velmi trvanlivého a levného druhu malby k dekoraci vnějš ku bu-
dov.585 Avšak teprve slohový obrat na konci padesátých let otevřel malířským 
technikám cestu na domovní průčelí. Nedlouho po zbudování Schöllerova 
domu triumfoval se sgrafi tem na veřejných stavbách (uměleckoprůmyslové 

582 Kitlitschka 1981, s. 62. – Slohově se Heinrichhofu blížilo průčelí dnes neexistujícího 
Schüllerova domu v Opavě, projektovaného Hansenem v sedmdesátých letech. Mezi-
okenní pole třetího poschodí ve střední části fronty do dnešní Kolářské ulice byla jako 
stvořená pro dekorativní nástěnné malby. Popis J. Vybírala (1986), provedený podle 
dochovaných vyobrazení, jejich existenci ovšem nepotvrzuje, ani s takovou možností 
nepočítá.

583 Kitlitschka 1981, s. 251.
584 Rieger VIII 1870, s. 1169. – Údaje odtud takřka beze změny cituje v malířově nekro-

logu žurnál Světozor, viz Karel Svoboda 1870. – K Hansenovi srov. Mádl 1883 a, zde 
s. 10. – Nárys průčelí Schöllerova domu otiskl ihned po dokončení časopis Allgemeine 
Bauzeitung. Viz Wohnhaus 1864. – Alois Kieslinger (1972, s. 419) konstatuje někdejší 
existenci maleb („Im vorletzten Geschoß waren zwischen den Fenstern Bilder.“), o sgra-
fi tech nehovoří. – Werner Kitlitschka (1981) věnoval monumentálním malbám Karla 
Svobody ve Vídni zvláštní kapitolu ve své knize (s. 44–45), avšak Schöllerův dům ne-
zmínil. – Budova sloužila (alespoň původně) především k bydlení, nikoli k obchodu, 
jak svého času uvedl Miloš Kruml (1984, zde s. 84) a po něm Alois Lodr (1988, s. 30). 
Lodrem (1988, obr. příloha č. 15) publikovaný Hlávkův návrh průčelí činžovního domu 
rytíře Alexandra Schoellera ve Vídni z r. 1863 se neshoduje s provedeným stavem a pa-
trně se ani nevztahuje k parcele na Opernringu 6, jelikož počítá s polohou na nároží.

585 Beschreibung 1842.
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muzeum, 1867–1871 [obr. 76], chemický institut, 1869–1871 [obr. 77], univer-
zita, 1873–1884) Hlávkův vrstevník a bývalý spolupracovník Heinrich Ferstel, 
podle kterého „solidní a půvabná sgrafi tová výzdoba je estetickým zhodnocením 
omítky“.586 Podle tvrzení Světozoru se na stavbě chemického laboratoria „plat-
ně a vydatně“ účastnil pozdější zeť malíře Karla Svobody, český architekt 
Vilém Tierhier, zaměstnaný před rokem 1873 ve Ferstelově vídeňském ate-
liéru.587 Ferstel nicméně, přes všechnu chuť k experimentování, sdílel obvyklé 
přesvědčení o kameni jakožto nejušlechtilejším stavebním materiálu, vyhra-
zeném pro velké monumentální stavby,588 a proto sgrafi to nikdy nenasazoval 
ve větším rozsahu na nejexponovanějších plochách, ani tehdy, když budovu 
jinak provedl převážně z neomítnutých cihel. Rozumělo se potom samo se-
bou, že jeho největší realizace, univerzitní palác, nesla sgrafi ta příznačně 
pouze na zadní straně, odvrácené od okružní třídy [obr. 78]. 

Také Gottfried Semper vykázal sgrafi tu relativně podřadné místo ve dvo-
rech svých muzeí. Jasně se tím vyjádřil výše zmíněný princip hierarchie umě-
leckých druhů, neboť nejdůležitější průčelí bylo pojednáno především (nebo 
výhradně) architektonicky a teprve na dalších místech přicházela k platnosti 
malba [obr. 79–80]. Zato u obytných domů se připouštěla větší volnost a úči-
nek hlavní fasády se mohl v přiměřené míře posílit též pomocí malířských 
prostředků, aniž by bylo upuštění od obkladu drahým materiálem pokládáno

Obr. 76  Heinrich Ferstel, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, 
Vídeň, 1867–1871

586 Ferstel 1874, zde s. 47. – Srov. dále Oesterr. Museum 1871, zde s. 354.
587 Viz Vilém Tierhier 1878.
588 Ferstel 1874, zde s. 46: „Der Steinbau, als für den grossen Monumentalbau vorbehalten, …“
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za nemístné šetření. Užití podřízené techniky navíc elegantně postihlo sku-
tečnost, že privátní obydlí zaujímala na žebříčku významu stavebních úloh 
nižší pozici než tzv. Monumentalbauten. Z toho důvodu se Semper neostý-
chal již v roce 1844 pokrýt sgrafi tem prakticky celá tři patra uličního průčelí 

Obr. 77  Heinrich Ferstel, chemický institut, sgrafi ta ve dvoře, Vídeň, 1869–1871

Saturnin Ondřej Heller
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Obr. 78  Heinrich Ferstel, univerzita, detail průčelí do Reichsratstrasse, 
Vídeň, 1873–1884

Obr. 79  Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Uměleckohistorické muzeum, 
hlavní průčelí do Císařského fora, Vídeň, 1871–1891
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Obr. 80  Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Uměleckohistorické muzeum, 
severní dvůr, Vídeň, 1871–1891

hamburského obydlí svého bratra Wilhelma (Große Bäckerstraße 22) [obr. 81], 
jež dobový kritik (nejspíš Ludwig Förster) následně vychválil „jako jedno 
z umě lecky nejpečlivějších děl…, jež se vůbec v tomto městě nacházejí“.589 Nešlo 
o řešení zcela originální ani v 19. století – podobné renesancizující fasády na-
vrhoval hned po roce 1800 Semperem vysmívaný Durand.590 V jeho představě 
se měly stěny proměnit v nositelky navzájem izolovaných výjevů s anticky 
oděnými postavami, nejspíš moralistního obsahu, jak by se na napo leonskou 
Francii slušelo [obr. 82]. Zato Semper své alegorie a putti hravě pospojo-
val sítí pentlí, festonů, věnců, medailonů a tabulek, vyhnul se ale použití 

589 Haus des Apothekers 1848, zde s. 282. – Srov. také Helas 1980.
590 O Semperově zaujetí proti Durandovu schematismu viz Kruft 1993, s. 301, 342. – Ve 

skutečnosti předjímal Durand Semperovy nápady častěji. Tak tomu bylo i v případě pro-
slulého vnějšího zaoblení divadelního hlediště, které se objevilo již roku 1802 v Duran-
dově vzorníku. Srov. Magirius 1980, zde s. 165.
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raff aelov ských grotesek. Ve své době se sice nevídaným způsobem vyzdobený 
ham burský dům nedočkal následovníků, avšak o dvě desetiletí později mohl 
posloužit jako vzor pro Ignáce Ullmanna a Josefa Schulze, kteří se pokusili 
se stejným pojetím prorazit v Čechách. 

Obr. 81  Gottfried Semper, dům Wilhelma Sempera, Hamburk, 1844
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Obr. 82  Jean-Nicolas-Louis Durand, návrhy průčelí, 
Précis des leçons d’architecture, po 1802
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Není vyloučeno, že Ullmannova Vyšší dívčí škola, podobně jako návrhy 
Schulzovy, reaguje pozitivně na Semperovu hypotézu o zdroji architekto nické 
ornamentiky v textilním řemesle. Ullmannovo řešení přijala umělecky vní-
mavější část domácího publika s nadšením. Informovaný pisatel dobového 
komentáře ve Světozoru ocenil užití sgrafi ta, jež prý „zajisté je … skoro nejlepší 
a nejpřirozenější ozdobou na stavbách ovržených“,591 přitom poukázal na úspěš-
né realizace „znamenitého“ Sempera a neunikla mu ani souvislost s tkalcov-
stvím, ačkoli ji vysvětlil ryze laicky: „Sgraffi  to jeví se býti pouhým nápodobením 
koberce či umělého vyšívání, jak jinak ani býti nemůže, proto že zde jsou pouze 
dvě barvy a okrasa provede se pouhým rytím.“ 592 Výhody spatřoval pochopitelně 
v trvanlivosti a láci a také v tom, že „při sgrafi tě naskytuje se příležitost, aby 
malíř i zevně na stavbě pochlubil se svým uměním“.593 Na prvním místě ale 
zdůraznil domácí tradici techniky, kterou „mimo Itálii neznali v žádné jiné 
zemi leč ve vlasti naší“, zatímco „v Německu způsob ten, jako vůbec renaissance 
teprv později dobyl si průchodu“.594 

Pozdější Ullmannův umělecký vývoj nicméně nepotvrzuje, že by se sgra-
fi tem spojoval zemsky či dokonce národně vlastenecké obsahy. Trojici ne-
velkých fresek, nikoli sgrafi tových obrazů, Viktora Barvitia s postavami tří 
českých panovníků nesla nedochovaná fasáda radnice Královských Vinohrad 
z let 1876–1878, jejíž architektonické řešení je Ullmannovi připisováno.595 
Sgrafi to se neobjevilo ani na průčelí českého gymnázia v Pelhřimově (realiza-
ce 1872–1874), které bylo provedeno v klasicizujícím duchu Hansenovy „řecké 
renesance“ [obr. 83].596 Výrazem „griechische Renaissance“ se označoval jeden 

591 O sgraffi  tě 1867, zde s. 26.
592 O sgraffi  tě 1867, zde s. 27. – Semperovy stavby se vůbec Čechům líbily. Jistý cestovatel 

vzpomínal o rok později na curyšskou polytechniku slovy: „Nádhernější školy neviděl 
jsem nikde; chodby a síně, vše jako v pravém paláci…“ Úchvatný dojem v něm zanechala 
rovněž tamější sgrafi ta, „nejzdařilejší práce toho druhu času nejnovějšího“. – Vobinůžka 
1868, zde s. 322.

593 O sgraffi  tě 1867, zde s. 27.
594 O sgraffi  tě 1867, zde s. 26. – Srov. podobně Městská vyšší dívčí škola 1867, zde s. 14.
595 Kibic 1990, zde s. 192–196. Proporční nevyváženost celku a slohově bezradná kompo-

zice věžového nároží však nasvědčují rozhodnému podílu podstatně slabší síly (snad 
architekti Baum a Münzberger, kteří měli navrhovat interiéry objektu). V katalogu 
Ull mannovy výstavy (Vybíral 1994) tato stavba není zmíněna.

596 Fakta o výstavbě gymnázia shrnuje Černý 1996, s. 17. – Černý 1997, zde s. 48–49. – Ull-
mannovo tradované autorství objektu, respektive jeho starší části, není doloženo archiv ně. 
Kompozice s vysokým řádem upomíná na budovu pražského nádraží Františka Josefa I., 



219

Obr. 83  Ignác Vojtěch Ullmann, gymnázium, průčelí do Růžové ulice, 
Pelhřimov, 1872–1874
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ze slohů Schinkelových berlínských žáků a Hansen jej pro vlastní tvorbu před 
veřejností použil poprvé zřejmě roku 1867.597 V Praze se Hansenova osobního 
slohu, v jeho, řekněme, méně řecké a více renesanční variantě (Heinrichhof), 
nejvěrněji přidržovaly činžovní domy jednoho z mistrových žáků, Vratislava 
Pasovského (1618/II z roku 1882, 1680/II z roku 1886).598

Řecká renesance se pro vyjádření nacionálních obsahů nehodila a Ull-
mann se ukázal jako architekt, který nemá v plánu naplňovat příslušná oče-
kávání českých patriotů. Od skončení éry bachovského absolutismu vedlo 
opětně probuzené národní vědomí k čilému pátrání po zvláštnostech českoslo-
vanské tvořivosti, které měly být adekvátně zhodnoceny v soudobé pro dukci. 
Až do počátku sedmdesátých let nešlo o příliš systematickou čin nost: platí 
názor historika Otty Urbana, že „nadšení často nahrazovalo hlubší poznání“.599 

kterou měl Ullmann navrhnout s Antonínem Barvitiem. Bylo konstatováno, že se společná 
díla obou architektů vymykají individuálnímu rukopisu každého z nich (Benešová 1984, 
s. 178). J. Vybíral (1994, s. 14–15) uvažoval o vlivu Barvitia na pročištění a zjemnění slohu 
Ullmannových staveb ze sedmdesátých let, zároveň upozornil na jejich různorodou tvaro-
vou koncepci. V daném kontextu by pelhřimovská budova reprezentovala další výtvarnou 
polohu v autorově závěrečné tvůrčí periodě, vedle vídeňsky transformované vrcholné re-
nesance římské (Schebkův palác v Praze, 1869–1871) a pozdní renesance benátské (sídlo 
administrativy Buštěhradské dráhy v Praze, 1871–1874). Na Ullmannův slohový posun 
mohly mít vliv nejspíš práce samotného Hansena. Bernhard Grueber, jak známo, Hanse-
novi přisoudil palmu vítězství v soutěži na vídeňský parlament, jíž se Ullmann také účastnil. 
Ullmann, roztrpčený sérií soutěžních neúspěchů, si mohl cenit poučení od B. Gruebera 
už proto, že v něm (1867) nalezl spojence, jenž se prakticky jako jediný zastal jeho návrhu 
Národního divadla. O konkrétní inspiraci lze uvažovat v případě Schebkova paláce (srov. 
Hansenův palác Epstein ve Vídni, 1868–1871) nebo u někdejšího pražského hlavního 
nádraží (srov. Hansenův Musikverein, 1864–1869 [obr. 84], zasedací sály parlamentu, 
real. 1874–1883, a palác Ephrussi, 1872–1873 [obr. 85], s předobrazy u Duranda, v ma-
nýristické a antické architektuře). – Data k paláci Jana Schebka viz Švácha (Carvanová) 
1998. – Mráz 2000. – K Hansenovým stavbám ve Vídni srov. Köstlin 1870 a–b. – Palais 
Epstein 1871. – Das Haus 1874. – Wagner-Rieger 1970, s. 174–175, 208, 215. – Kieslinger 
1972, s. 243–245. – K Hansenovu poučení u Duranda viz Kroupa 1995, zde s. 70–75.

597 Wagner-Rieger – Reissberger 1980, s. 50, pozn. 91. Vídeňská architektonická kritika si 
pojem „řecká renesance“ osvojila až v průběhu sedmdesátých let. August Köstlin v roce 
1870 (a, zde s. 30) o slohu budovy Musikvereinu mínil, že je „im Charakter der italie-
nischen Renaissance gehalten“. – V témže roce však Köstlin (1870 b, zde s. 42) otiskl 
báseň Josefa Weilena, recitovanou na slavnosti kladení posledního kamene k budově 
Musikvereinu, kde byl Hansen nazýván „severským mistrem s hellénským duchem“.

598 Dům 1884. – Některé nové činžovní domy 1887–1888, zde s. 28.
599 Urban 1982, s. 230.
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Obr. 84  Theophil Hansen, Musikverein, Vídeň, 1864–1869

Obr. 85  Theophil Hansen, palác Ephrussi, Vídeň, 1872–1873
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Na rozplynutí státoprávních nadějí z jara 1867 ukřivdění Češi reagovali ještě 
okázalejším zdůrazňováním všeho, čím v minulosti dle svého soudu předčili 
své germánské nepřátele. Na stránkách Světozoru, čerstvě založeného staro-
čechem Janem Skrejšovským, měla tato emotivní proti rakouská, respektive 
protiněmecká rétorika své trvalé místo. Vlastenecké konotace sgrafi ta na Vyš-
ší dívčí škole byly tudíž zřejmě upřednostněny až dodatečně zapáleným žur-
nalistou, pramálo zvědavým na to, proč architekt po dané technice doopravdy 
sáhl. Zůstalo však u pouhého konstatování; na sgrafi tový ná rodní sloh zatím 
pisatel nepomyslel. 

Včasné publikace ve specializovaném periodiku, tj. Zprávách SAI, se Ull-
mannova Vyšší dívčí nedočkala. Lze se tedy jen dohadovat, co o ní v době 
vzniku soudila odborná veřejnost. Povrchně poučený Adolf Heyduk počítal 
v roce 1871 Ullmanna, společně se Zítkem a Niklasem, k pražským reprezen-
tantům „školy vídeňské“ a žádného svérázu v jeho díle si nebyl vědom. V mož-
nost vzniku národních slohů ostatně příliš nevěřil a za jedinou evrop skou 
zemi, kde se mu jevila reálná, pokládal Rusko. Jinak byl smířen a spokojen 
s kosmopolitním slohem, diferencovaným jen částečně: „Sloh nový utvořiti 
nepoštěstilo se a nepoštěstí se tak snadno, leda by doba nynější o předešlých 
slozích ničeho nevěděla; jakýs sloh zvláštní ale každému národu kulturnímu 
pro sebe utvořiti, to nepoštěstí se už dokonce. Stýkání, ano i mísení se jednot-
livých národů a jich zájmů nepřipouští snahu prvé zmíněnou, a dostoupne-li 
vývoj umění stavitelského výše takové, že … vypučí sloh nový, nebude on národa 
některého specielním vlastnictvím, ale všem bude slohem společným, … univer-
zálním, řídícím se jedině vlivy místními – a už tu by nebyl jediné litiny.“ 600 Příliš 
životaschopnosti vlasteneckému výrazu nepředvídali počátkem sedmdesátých 
let ani znalci z kruhů zabývajících se oděvní módou. František Věnceslav 
Jeřábek rok po Heydukovi naprosto potvrzoval jeho názor: „Musím se vyznati 
ihned, že já alespoň v možnost výhradního národního kroje nevěřím. V době jako 
nynější, kde vůbec rozdílové v panujícím kroji pořád více a více mizejí, kde se 
i kroj, ať tak díme, demokratizuje…, že by se mohl vyvinout nebo aspoň dlouho 
udržet zvláštní salonní kroj jednotlivých vzdělaných evropských národů, tomu 
může věřit jen ten, kdo o historických nebo politických podmínkách takovéto 
změny nemá jasného ponětí.“ 601 

600 Heyduk 1871, zde s. 375.
601 Jeřábek 1872, zde s. 390.
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Když na přelomu let 1882 a 1883 vystoupili Miroslav Tyrš a Jan Koula po-
prvé „ve prospěch renaissance české“, svorně přisoudili úlohu průkopníka, jenž 
učinil první a rozhodující vykročení na cestě k národní variantě rene sančního 
slohu, Antonínu Wiehlovi602 a nikoli Ullmannovi a už vůbec ne Josefu Schul-
zovi, ač právě posledně jmenovaný asi jako první důvěrně poznal specifi ka 
zdomácnělé renesance 16. století, když prováděl průzkum a opravu Schwarzen-
berského paláce. Teprve později (1898), až česká renesance, tak jako renesance 
celkově, pozbyla progresivního rázu v překotném vývoji architektury, shledal 
Koula v retrospektivě, že „A. Wiehl nebyl ovšem prvým z umělců a starožitníků, 
kteří pochopili a ocenili krásu a význam starých našich staveb renaissančních 
z doby 16. a 17. století; těch byla celá řada již od sedmdesátých let“. Nadále však 
v Koulově paměti zůstával „prvým, pokud nám známo, jenž odhodlal se uvésti fo-
rem těch prakticky v moderní stavitelství“.603 Rozhodující okamžik spočíval podle 
Tyrše i Kouly ve volbě lunetové římsy pro průčelí činžáku čp. 1035/I v bývalé 
Poštovské ulici. V pojetí obou autorů byla tedy lunetová římsa motivem, který 
poukazoval k českému původu zřetelněji a jednoznačněji než sgrafi to. 

Návrhy Ullmannovy a Schulzovy, ale též předchozí Wiehlovy (Schnirchův 
dům), jakkoli hojně pracující se sgrafi tem, takovou římsu postrádaly. Proto 
(avšak ne výhradně proto) nebyly zařazeny do rodokmenu předchůdců skuteč-
né české renesance, ze zpětného pohledu zahájené Wiehlovým vlastním domem 
v někdejší Sadové třídě (1882, zbořen). Teprve tato budova úplně splňovala 
představy o českosti, a to hned v obou smyslech, totiž zemském i nacionálním, 
jelikož zde architekt poprvé nasadil atiku s řadou malých volu tových štítů, 
po dle Tyrše prvek zřejmého „slovanského rázu“.604 Pikantně přitom vyznívá, 
že Tyrš tuto zásadní informaci vyčetl u Němce Lübkeho, který zase s velkou 
pravděpodobností využil zjištění Bernharda Gruebera. Každopádně se pozna-
tek o „einem den slawischen Gegenden eigenthümlichen“ motivu objevil nejen 
v druhém vydání Dějin renesance v Německu (1882), citovaném Tyršem, ale už 
ve vydání prvním (1873).605 Tenkrát se však nacio na lismus českého publika 
realizoval jinými formami, a pokud kdo vůbec uva žoval o určitém druhu ryze 
slovanského slohu, v atmosféře nové vlny rusko-českého sbratřování myslel spíše 
na obloukové tvary byzantské a románské, sympatické národovcům už tradičně. 

602 Tyrš 1882 c, zde s. 230. – Koula 1883 a, zde s. 7.
603 Koula 1898, zde s. 3–4.
604 Tyrš 1882 c, zde s. 230.
605 Lübke 1873, s. 638.
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„Všude krása, veselosť, – s přírodou umění, než co srdce Slovana hledá, 
toho – není; není blahé přímosti, hlubší citlivosti: plno krásy zevnější s vnitřní 
zkažeností. Krásné Boží svatyně, leč pobožnost lichá: u nás v snězích vřelej lid 
láskou k Bohu vzdychá,“ psalo se o Itálii v básni jednoho polského romantika, 
kterou bezmála třicet let po jejím vzniku otiskl v českém překladu pražský 
Lumír (1854).606 Jeho dopisovatelé se v krušných dobách bachovského abso-
lutismu zhlédli v poetově zdrženlivosti k produkci Vlachů a za „srdci Slovana“ 
bližší pokládali středověké slohy Severu, a to „pro příjemnou rozmanitost“ 
rov ným dílem gotiku, „jež není výhradně německá“, i „formy romanské, či jak 
se jim vůbec říká byzantinské, se slovanským vkusem bez toho od starodávna 
tak sbratřené“.607 Vkládali v tomto směru naděje do architektů Ullmanna, 
Niklasa, Bergmanna a malíře Hellicha. 

Josefa Niklasa tipovali správně. Architekt se poučil v Zapových Dějinách 
výtvarného umění na stránkách Riegerova Slovníku (1862) a brzy (1865) ve 
vlastní knize vyjádřil názor, že románské stavitelství u Slovanů, „jmenovitě ale 
v Čechách … zcela samostatně pěstováno bylo“ a „s německými stavbami málo co 
společného má“. V gotice se potom podle něj manifestoval na nejvyšší dosažitel-
né úrovni „křesťanský duch“ a také „se i národní duch … svým zvláštním rázem … 
povznášeti začal“.608 Prakticky založený Niklas ve své tvorbě upřednostňoval 
z obou slohů gotiku, jelikož „ohledem … na uspořádání půdorysů, ornamen-
tiky a v provedení ostatních podrobností … se úplným zamítnutím antické tradice 
vyznamenává a domácí obraznosti svobodné pole nechává“.609 Proti tomu Karel 
Purkyně (1863) pohlížel raději na čistý románský tvar, ne boť „nám Slovanům 
vhodnější jest nad zlomený oblouk gothický a nad renaissanci“.610 Poněvadž se 
málokterá slovanská země kromě Čech a Polska mohla chlubit větším počtem 
reprezentativnějších gotických památek, ujalo se spíše mínění, hledající kořeny 
všeobjímajícího „slovanského slohu“ v románské produkci. Reálně však nedo-
stalo mnoho příležitostí k projevu. V sedmdesátých letech románsko-byzantské 
variace neztratily oblibu pouze v sakrální sféře, ačkoli také zde hlavně v oblasti 

606 Brodzińsky 1854, zde s. 169.
607 Dovedný Vídenský stavitel 1857.
608 Niklas – Šanda 1865, zde s. 57, pozn. *), s. 60. – Srov. Zap 1862.
609 Niklas – Šanda 1865, zde s. 60. – Citovaný výrok souhlasí s Niklasovým profi lem, jak 

jej načrtl Vybíral 1992 b.
610 Purkyně 1863 b, zde s. 333. – Srov. o rok mladší zmínku v referátu o karlínském chrámu 

v Hálkově Zlaté Praze: „… jest úkaz důležitý…, že právě po romanském slohu se sáhalo, 
který více než gotika slovanskému duchu jest příměřený…“ – Hlavní vchod 1864, zde s. 132.
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uměleckého řemesla (Bedřich Wachsmann), zatímco architektura se k nim 
vracela zřídka. Relativně nemnoho vzrušení vzbudila roku 1873 v Praze výstava 
studijních návrhů Hermanna Bergmanna na světské a církevní stavby v „jakémsi 
slohu novém, jehož motivy jsou vzaty nejvíce ze vzorů staroslovanských“.611

Slovansko-národní symbolika plného oblouku zřejmě dospěla k nejmonu-
mentálnějšímu výrazu v díle, které vyrostlo příznačně nikoli v Čechách, nýbrž 
u Chorvatů. Obří katedrála v Djakovu byla na přání a za osobního zapojení 
stavebníka, i v Čechách dobře zapsaného fi lantropa biskupa Strossmayera, 
zbudována (1872–1887) ve slohu „románském, kterýž slučuje jaksi formy byzan-
tinské a gothické, a připomínati tu má, že národ chorvatský povolán jest ku pro-
střednictví mezi Západem a Východem“.612 Paradox představovala skutečnost, 
že nejdůležitější výkony v procesu hledání slovanského nacionálního slohu 
připadly na vrub příslušníků germánského kmene. Už koncem 18. století se 
s mimořádným ohlasem zhostil role křísitele Slovanstva Johann Gottfried 
Herder. Architektura na tom v zásadě nebyla jinak: ačkoli ideové popudy 
nyní vycházely z domácích kruhů, do reality je dokázali uspokojivě převést 
teprve profesionálové, zběhlí ve slohovém bádání a na požádání schopní 
před ložit projekt přesně hovící objednavateli. Bezmála celé první dvě třetiny 
19. století, dokud se přiměřeně nerozvinulo architektonické školství na slo-
vanských územích, měli Němci ve střední a východní Evropě převahu, což 
druhá strana dlouho nepociťovala jako křivdu. Naopak, kvalitního německého 
servisu ochotně využívala pro své potřeby. Krátce po skončení napoleonské 
vojny se Němci rozhodným způsobem podíleli na formování národního slohu 
v Rusku.613 Projekt cyrilometodějského kostela v Karlíně, prvního význam-
ného uměleckého vyjádření slovanské myšlenky v Čechách, zadal arcibiskup 
Schwarzenberg vídeňskému Karlu Roesnerovi614 a konečně i chorvatský prelát 
svěřil zhotovení plánů pro djakovský kostel dvojici, sestávající z osvědčeného 
Roesnera a „německého kameníka“ Friedricha Schmidta. 

Na rozdíl od gotiky nebo románského slohu, v renesanci se dlouho žádný 
z vlasteneckých Čechů národní sloh hledat nepokoušel. Ještě Karel Vladislav 
Zap ve svém uměleckohistorickém přehledu věnoval renesanci 16. věku jediný 
sloupec textu, několikrát méně než gotice, a dokonce jen o pár řádků více než 

611 Slovanský sloh 1873.
612 Nová kathedrála 1887.
613 Heidebrecht 2000, zde s. 189.
614 Vybíral 1994, s. 5.
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santiniovské gotice barokní! Důvod tohoto nepoměru byl nabíledni: zatímco 
„v našich vlastech pozdní gotický sloh během XV. stol. k samostatnému, mnoho-
tvárnému a vůbec znamenitému vyvinutí dospěl“, ve století následujícím „o nějaké 
škole v zemi nemůže více řeči býti, kde cizí umělci italští … rozličných směrů u nás 
stavěti začali, a domácí umělci brzo jen pouhými učedníky těchto býti se osvědči-
li“.615 Nezapůsobil vliv Francouzů, kteří přibližně od dvacátých let 19. století se 
stále větší intenzitou studovali vlastní francouzskou renesanci a její tvary přená-
šeli na průčelí novostaveb.616 Úvahy českých vzdělanců zůstávaly limitovány geo-
politickou situací. Na jedné straně stálo Německo, takřka odjakživa provázející 
české země politickými, náboženskými i kulturními dějinami, na straně druhé 
slovanské státy, snad s dílčí výjimkou Polska ve všech směrech vzdálenější, avšak 
bližší společnými rodovými kořeny. Jakýkoli defi nitivní výsledek diskuse v pa-
desátých letech by znamenal kompromis: pokud by se Češi ztotožnili s gotikou, 
těžko by slabým hlasem svého málo rozvinutého uměleckého dějepisu dokázali 
přesvědčit Němce o nezávislosti na konceptu gotiky coby „germánského národ-
ního slohu“. Takovou volbou by svému soupeři jen přihráli další argument pro 
tezi o rozhodném vlivu německé kultury v Čechách, vrcholící posléze ve smutně 
proslulé devize Cornelia Gurlitta o „Češích, lidu bez umění“.617 Naopak výběr 
byzantsko-románského slohu by sice vypovídal alespoň částečně o úniku ze sféry 
působení západního souseda, zato by ale fakticky postrádal stabilnější historické 
zdůvodnění a vizuální oporu v dochovaném památkovém fondu. 

Nikoli vlastenečtí historikové a památkářští nadšenci (s čestnou výjimkou 
redaktora Lumíra Ferdinanda Mikovce), nýbrž především – a to je dalším 
paradoxem v dějinách české pouti za národním slohem – původně kosmopo-
litní architekti se zasloužili o nalezení východiska z patové situace. Někdejší 
italští stipendisté z van der Nüllovy a Siccardsburgovy školy, zvyklí v terénu 
celé dny pozorovat a kreslit architektonické celky a detaily,618 měli nemalý 
zájem i o monumenty domácí, ať už z titulu vedoucích restauračních prací, 
nebo v rámci samostudia či vlastní výuky architektonického dorostu. Prvořa-
dé zacílení na artefakty renesanční vyplynulo logicky z převládající slohové 
orientace nejnovější výstavby. Josef Zítek údajně od počátku své pedagogické 

615 Zap 1862, zde s. 446–447.
616 Zgórniak 1987, s. 40–43.
617 Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barokstiles und des Rokoko in Deutschland. Stuttgart 

1888. Cit. podle Mádl 1889, zde č. 106.
618 Vybíral 1999 c, zde s. 113–114. – Dvořáková 1983, s. 65. – Wirth 1946, zde s. 188.
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dráhy (1864) jezdil s žáky na exkurze za památkami domácí renesance, 
do Hvězdy, Nelahozevsi, Jindřichova Hradce, později do Prachatic a na další 
místa.619 Bylo jen otázkou souhry psychologických faktorů a vnějších okol-
ností, kdy se internacionální, tzn. italsko-antický vkus architektů dostane 
do rozporu s mírou potřeby reagovat na lokální tradici, genia loci atd., která 
náleží k obvyklým a velmi produktivním činitelům, působícím na stavební 
umění. Přístupy autorů, jejichž zájem v daném směru byl nesporný, se však 
dále lišily. Rozhodovala skutečnost, do jaké míry byl každý z nich ochoten 
postoupit na pomyslné stupnici od mezinárodního k národnímu. Nabízela 
se široká škála možností, a pokud se na počátku osmdesátých let zrozením 
„renaissance české“ vítězně završilo tak dlouho nenasycené bažení Čechů 
po vlastním soudobém slohu, neznamenalo to, že by Wiehl a jeho soudruzi 
dosáhli maxima v oprošťování se od internacionalismů. Tak jako v 16. století 
zůstávala renesance v Čechách tvarově více spjata s mateřskou variantou 
slohu v Itálii než renesance v Německu, i „čeští renaissancieři“ 19. století se 
příliš neobtěžovali od motivů české provenience izolovat elementy zjevně 
italské, takže jejich projev měl k apeninskému opět blíže než výtvory prota-
gonistů vzkříšené „Deutsche Renaissance“. Teprve na konci devadesátých let, 
když Wiehlovi následovníci namíchali koktejl z české renesance, vladislavské 
gotiky a secese, přestaly být vazby ke klasickému jihu čitelné. 

Taková radikální negace byla v šedesátých a sedmdesátých letech vylouče-
ná. O to poutavější je sledovat, jak se architekti v časech, kdy se v české kotlině 
nová renesance teprve zabydlovala a dosud relativně netrpěla neduhy zma-
sovělého a zevšednělého kulturního projevu, s problematikou polarity světa 
a domova vyrovnávali. Už v odstavcích o Schulzově domě stavitelů, kameníků 
a zedníků a domě v Poštovské ulici od Wiehla a Zeyera bylo nastíněno setkání 
velmi podobných koncepcí, pracujících se sgrafi tem jako hlavním výrazovým 
znakem. Zatímco pro Wiehla osvojení tohoto prvku znamenalo první počin 
na cestě k lokálnímu slohovému modu, Schulz se zde zastavil a odmítl, s výjim-
kou detailů pro znalce (vikýře), přibírat další typické prvky regionální tradice 
(lunetová římsa, strmý štít s čučky, štítová atika). Přesto jeho sgrafi tové návrhy 
nesou pečeť čehosi důvěrněji známého, domácího. Podobně se lze vyslovit také 
o Vyšší dívčí škole Ignáce Ullmanna či Wiehlově domě Bohuslava Schnircha, 
jakkoli pocházejícího ještě z autorova italského období. 

619 Dvořáková 1983, s. 355. – Ksandr 1996 b, s. 12. – Urlich 1996, zde s. 96, 98, pozn. 6.
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Avšak výlučným momentem, tmelícím jmenované stavby dohromady, bylo 
jen ono velkoplošné užití sgrafi ta. Slohové orientace jejich původců se totiž 
jinak lišily. Vyšší dívčí škola představuje spíše ještě jakousi pozdní, barokní 
variaci na arkádový sloh, zatímco Wiehl se deklarativně přidržoval vzorů ze 
závěru fl orentského quattrocenta a Schulzova průčelí obdržela poraff aelovský, 
manýristický charakter. S osobitým řešením se dá počítat u Antonína Barvitia, 
který skupinu raných domácích stoupenců sgrafi tových fasád doplňuje. Jeho 
„sgrafi tové domy renesanční pro Jindř. Kerna“ (1868–1869)620 ale nebyly reali-
zovány v Čechách, nýbrž ve Vídni, podobně jako dříve Schöllerův palác Josefa 
Hlávky. Se sobě vlastní grácií komponoval Barvitius návrh galerijní budovy Spo-
lečnosti vlasteneckých přátel umění pro pražské staroměstské nábřeží (1871), 
jež měla nést několik dlouhých obrazových vlysů, zřejmě po dobných těm, jaké 
se podařilo vyvést pod korunní římsou Gröbovy vinohradské vily [obr. 86]. 

Obr. 86  Antonín Barvitius – Josef Schulz, Gröbova vila, Praha-Vinohrady, 1870–1874

Vcelku nesourodá skupina sgrafi tových domů od českých autorů by mohla 
být rozmnožena ještě o další příklady; pro daný účel nicméně postačuje, že byly 

620 Wirth 1931, zde s. 438. Zdenka Slavíková (1973, zde s. 147) eviduje návrh Kernova 
domu z roku 1869, na rozdíl od Wirtha však nepíše ani o slohu, ani o provedení stavby.
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uvedeny ty nejreprezentativnější, kde se malířskou výzdobou obzvlášť nešetřilo. 
Jejich jedinečnost vynikne nejlépe ve srovnání se stavem architek tury šedesá-
tých a sedmdesátých let ve Vídni. Nejvyšší autority mezi tamějšími renesancisty 
se obecně shodly na požadavku zapojení plastiky, polychromie a monumentál-
ní malby, bez kterých, reprodukováno Karlem Mádlem, „zdála se … architektura 
neživou kostrou, jimi teprvé nabývá vřelého tepu životního“.621 Navzdory tomu 
v hlavním městě monarchie po roce 1860 nenastaly zlaté časy exteriérového 
malířství a jeho ulice se neproměnily v galerii pestrých grotesek, mytologických 
a alegorických fi gur. Bylo již naznačeno, proč se s freskou a sgrafi tem šetřilo 
na veřejných budovách. Totéž platilo ovšem i v Praze (Rudolfi num, Národní 
muzeum). U obytných domů však aplikaci malířských technik z teoretického 
hlediska v cestě nic nepřekáželo, navíc také v Rakousích stály poměrně po-
četné doklady domácí renesanční tradice měšťanských domů se sgrafi tovým 
prů čelím. Přesto se malba na vnějšku soukromých vídeňských novostaveb ob-
jevovala úhrnem řidčeji než v Praze, zpravidla jen proto, aby drobnými motivy 
opticky odlehčila stěnu posledního patra (Heinrichhof, činžovní domy stavební 
společnosti Union z let 1872–1875 od dvojice Josef Hudetz a Bernhard Freu-
denberg, Auerspergstrasse 2–6, ad.). Tento nejobvyklejší způsob se však setkal 
s nepochopením Rudolfa Eitelbergera, jenž kritizoval kromě jiného významový 
nesoulad mezi výpravou jednotlivých částí exteriéru a děním uvnitř budovy. 
Zatímco prý nejvyšší podlaží, určené méně movitým nájemníkům, dostalo 
slavnostní obrazovou výzdobu, první a druhé patro s nejluxusnějšími byty se 
nejčastěji muselo spokojit s prostou omítkou a obyčejným nátěrem.622 

Dočasná obliba sgrafi tových průčelí u předních pražských architektů-
-renesancistů (Ullmann, Barvitius, Schulz, Wiehl, s ohledem na Rudolfi num 
snad lze započítat i Zítka) nebyla náhodným jevem. Jeho vysvětlení ztěžuje růz-
norodost příslušníků souboru: snad jen u Schnirchova domu typu „bürgerliches 
Wohnhaus“, nebo přesněji „dům umělce“, lze počítat s jednoznačnou manifes-
tací vkusu osobnosti stavebníka, tedy sochaře, jehož záliba v antice a italské 
renesanci je ověřitelná též z jeho vlastních publikovaných textů.623 Josef Schulz 

621 Mádl 1884, zde s. 12.
622 Příslušnou pasáž z Eitelbergerova článku Der Heinrichshof (1863) cituje Kitlitschka 

1981, s. 62–63.
623 „Kéž by ty reminiscence, ty pravzory antické … užitek přinesly při výtvorech moderního 

umění, jak vysoká jich cena zasluhuje.“ – Schnirch 1873, zde s. 251. – K sochařovu domu 
srov. Líbal 1997.
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ale nevěděl, kdo se za fasády jeho smíchovského činžáku nastěhuje. Podle 
po žadované honosnosti a polohy domu mohl jen určit společenské postavení 
budoucích nájemníků, nikoli třeba jejich národnost. Zato objednávka králo-
védvorského divadla vyšla zjevně z národnostně českoslovanského prostředí, 
podobně jako zakázka na dívčí školu pro Ignáce Ullmanna. Jinak Antonín Bar-
vitius, na rozdíl od předchozích pánů ve sledovaném čase národnostně celkem 
nevyhraněný: jeho zákazníky byli pražský Němec Gröbe a Vídeňan Kern.624

Projevil se snad v příklonu ke sgrafi tu „zvláštní vkus národní, odpovídající 
jeho psychologické povaze a jevící se nejen v umění, ale i v celém jeho životě“, 
jak si to přál v kritické době (1869) v jedné ze svých nejstarších statí Otakar 
Hostinský?625 Přitom je zajímavé, zvláště v konfrontaci s pozdějším tyršovsko-
-koulovským programem navázání na domácí tradici a s nacionalistickou réto-
rikou z přelomu století, že známý estetik nalézal „zjevný ráz národní i tam, kde 
národ sám počíná si docela kosmopoliticky, kde o jakémsi úmyslném a umělém 
vpravování skutečného nebo domnělého národního ducha do umění ani řeči ne-
ní“.626 Patřilo mezi příznaky „přirozeného, bezděčného vývoje“ (Hostin ský) k ná-
rodnímu umění například jakési intuitivní, nebo i uvědomělé tíhnutí k vý tvarně 
nápaditému a rafi novanému zpracování omítky, údajně charakteristickému 
pro české a středoevropské prostředí?627 Pokud ano, bylo toto tíhnutí opravdu 
silnější u Pražanů než u vídeňských architektů? Italsky působící vnější forma 
zřejmě pro většinu diváků, podobně jako pro Hostinského, nepředstavovala 
problém, ani pro Tyrše, který jinak sochaře a malíře, pěstující odlišné náměty 
než „idealní“ (tj. mytologické a náboženské), důrazně upozorňoval: „… v Italii 
pro každého … vzorů bezprostředních není…“ Architekty však ještě koncem sedm-
desátých let ujišťoval, že v renesanční Itálii mají „až dosud školu veledůležitou“, 
i když by se měli z estetických příčin zajímat také o domácí památky.628

624 Z. Wirth (1931, zde s. 438) uvádí u Kerna křestní jméno Jindřich. Pravděpodobně jde 
pouze o počeštěnou formu německého Heinrich.

625 Hostinský 1869, zde s. 69. – I v malých Čechách existovaly již kolem roku 1870 alter nativní 
způsoby výkladu národních specifi k v umění. Zatímco Hostinský pracoval s poj mem „psy-
chologická povaha“, Miroslav Tyrš preferoval pojetí „smyslu pro krásu“, zakotveného „přede 
vším též v povaze podnebí a země, již národ obývá“. – Tyrš 1872, zde s. 55.

626 Hostinský 1873 d, zde s. 520.
627 Srov. k tomu Švácha 1999, zde s. 35 a s. 37, pozn. 22.
628 Tyrš 1878–1879, zde s. 134, 131. – Tyrš 1879, s. 85. – Srov. výše citovaný protiitalský 

anonymní názor (Podstavec 1873, zde s. 346), odsuzující koncepci Barvitiova soklu 
k pomníku Josefa Jungmanna.
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Podivuhodné splynutí italského s domácím prostřednictvím internacionál-
ního jazyka renesance, uskutečněné v Čechách v šedesátých a sedmdesátých 
letech, bylo posvěceno na nejvyšší úrovni přijetím Zítkovy vize Národního 
divadla. Již v říjnu 1866 se patrně politicky dosti vlivné osoby v mladočeských 
Národních listech při výkladu vítězného projektu Zlaté kapličky nechaly slyšet 
s následujícím názorem: „Co se pak týká slohu, je umělecký výtvor … budovy 
divadelní proveden zcela ve slohu domácím, … který ze země umění, z Italie totiž, 
na domácí, pro vše, co krásného jest, vnímavou půdu naši byl přenešen… Tento 
sloh … zdomácněl i u nás… Nejryzeji jeví se nám … na ferdinandském zámku, 
Belvederu…“ Závěr potom zněl: „Prof. Zítek tedy pro své divadlo volil sloh náš 
domácí, … vnikl do ducha jeho a … nezpytoval jej jen v Praze, alebrž … osvojil 
si jej u samého pramene… Divadlo Zítkovo … vyvedeno je v slohu v šťastnějších 
dobách u nás obvyklém, tak že provedení jeho mělo by pro nás význam opětného 
přilnutí k šťastnější době domácího našeho umění, jakož i dalšího jeho rozvo-
je.“ 629 Rok poté, co vyšla citovaná obhajoba českého domácího charakteru 
italské renesance (nikoli národního – slovanského!), takřka na den přesně, 
proběhlo slavnostní vysvěcení Ullmannovy dívčí školy (17. října 1867).

Příčina záliby ve sgrafi tu ovšem nemusela nutně souviset s národní nebo 
zemsky-patriotickou myšlenkou, s „bezděčným“ či cíleným směřováním ke slo-
hu pro pražskou či českou měšťanskou společnost. Třeba mohlo jít o výraz 
spíše výtvarně motivované snahy distancovat se od nových trendů v okolním, 
tzn. především vídeňském architektonickém prostředí, které, za saženo posled-
ními přednáškami a návrhy Gottfrieda Sempera, ve svých nejsledovanějších 
akcích (Kaiserforum) opouštělo stávající ideál vyvážené, vrcholně renesanční 
kompozice ve prospěch imperiálních, kolosálních, římských reminiscencí. 
V méně okázalých úlohách, jež jsou spíše než dvorské a státní podniky srov-
natelné se zkoumanými sgrafi tovými stavbami, se do konce prosazovaly čistě 
barokní tendence (Fellner a Helmer). Známky jakéhosi uměleckého nesou-
hlasu s pozdním Semperem lze v Praze vystopovat i na budově, kde by nějaký 
ten triumfální motiv rozhodně nevypadal nepatřičně, totiž na Rudolfi nu. Při 
vší opatrnosti k zjednodušujícím srovnáním se nelze ubránit dojmu, že vněj-
šek pražského Domu umělců má přes všechny slohové osobitosti přece jen 
poněkud blíže k Semperově demokratické první drážďanské opeře než k její 
pompézní následovnici z let 1871–1878. 

629 Cit. podle Matějček 1954, s. 51–52.
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Naopak císařská Vídeň měla malý zájem vracet se k ranému Semperovi. 
Hlas Ludwiga Förstera, druhdy vychvalující sgrafi tový dům hamburského 
lékárníka, tu zůstal v zásadě nevyslyšen. Výjimky byly vzácné. Za první vídeň-
ský privátní objekt, kde se zevně uplatnilo sgrafi to ve větším měřítku, navíc 
s významným zastoupením fi gurálního prvku, bývá považován činžák Allge-
meine Österreichische Baugesselschaft, který podle projektu Försterova syna 
Emila vyrostl v letech 1872–1874 nedaleko nového burzovního paláce (náro-
ží Hohenstaufengasse 11–13 – Schottenbastei 16 – Helferstorfer strasse 15) 
[obr. 87]. I když je tento dům přímo inspirován Semperovou stavbou, není ani 

Obr. 87  Emil Förster, nájemný dům Allgemeine Österreichische Baugesselschaft, 
průčelí do Helferstorferstrasse, Vídeň, 1872–1874
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zde podíl malby tak zásadní jako na stavbách architektů Ullmanna a Schulze 
v Praze. Speciální případ představoval dům Ignaze Packa na Schottenringu 23 
od Otty Wagnera (1877–1878) [obr. 88], s průčelím (beletage a následující 
patro) pokrytým malovaným rastrem drobných černých a červených troj-
úhel níčků, odvozených snad ze vzoru sgrafi ta římského Vicolo del Governo 
Vecchio. 

Obr. 88  Otto Wagner, dům Ignaze Packa, Vídeň, 1877–1878

V té době však přece jen skupina vídeňských umělců spojila své síly 
a dala vzniknout stavbě, jejíž vnějšek rovnou měrou spoluutvářela všechna 
tři výtvarná umění – architektura, malba i sochařství. Řeč je o pavilonu Ra-
kouska-Uherska na světové výstavě v Paříži roku 1878 od architekta Gusta-
va Korompaye [obr. 89]. První podlaží bylo pokryto souvislým sgrafi tovým 
vlysem, provedeným dekoratérem Pietrem Isellou podle výkresů Ferdinanda 
Laufbergera, nad korunní římsou a pod podloubím stály alegorické skulptury 
a busty proslavených rakouských rodáků. Ryzí italsko-renesanční ráz budovy 
představoval svého druhu kompromis, jelikož stál v rozporu s požadavkem, 
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aby zvláštní stánky zúčastněných zemí byly „výrazem rozmanitého národního 
umění stavitelského“. Na rozdíl od Španělska, Nizozemska, Ruska, Egypta 
a dalších nemohl mnohonárodnostní habsburský stát takovou podmínku 
splnit, nehledě ani na to, že vůdčí architektonické síly ve Vídni, Budapešti 
a Praze považovaly hledání národního slohového výrazu za dobově neadekvát-
ní (Semper, Hansen a jejich přímí i nepřímí žáci). Nemohlo-li se Rakousko 
„vykázati žádným určitým stylem národním“, nezbývalo mu, jak s jistým smut-
kem zapsal redaktor Světozora, nic jiného, než „se více méně přidržovati slohu 
kosmopolitického“.630 Zajímavá paralela spojovala pařížský pavilon s pražským 
domem spolku stavitelů, kameníků a zedníků, kromě shodné doby vzniku 
a slohové orientace: mezi výtečníky, zapsanými na páskách ve sgrafi tových 
ornamentech, byl zastoupen jediný architekt, a to Johann Bernhard Fischer 
von Erlach, jehož jméno se nacházelo rovněž na fasádě Schulzovy stavby.631 

630 Rakouský pavillon 1878. – K osobě Korompayově srov. Ameseder 1907–1950. 
631 Vídeňané Fischera oslavovali jako křísitele architektonického umění metropole po 

tem ném období tureckých válek. Když roku 1879 vyšla v ABZ poprvé série článků, 
jednoznačně pozitivně hodnotící památky vídeňského baroka, hovořil její autor přímo 
o „Fischerově géniu“. – Lind 1879, zde s. 64. – Pro svůj monumentální, povýtce klasici-

Obr. 89  Gustav Korompay, rakousko-uherský pavilon na světové výstavě, Paříž, 1878
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Počátkem osmdesátých let byl postaven dům U zlatého poháru na nároží 
Korutanské třídy a Příkopů, jehož meziokenní plochy v průčelí od druhého 
patra výše pokryly obrazy ženských fi gur, trofeje, medailony a ornamenty, 
v nejvyšším podlaží sgrafi tové. Mádl objekt přiřadil „k nejlepším výtvorům 
mladší generace stavitelské ve Vídni“, zjevně se ale mýlil, když malovanou fa-
sádu pokládal za první svého druhu ve Vídni a tvrdil, že Hansenův příklad 
(Heinrichhof) „nenalezl posud následovníků“. Mádl si ideu malované fasády 
pochvaloval, avšak opět se netrefi l, když předpověděl její rychlé zdomácnění 
ve Vídni, „kde skvostný a nádherný zevnějšek tak velice jest oblíben“.632 Obrazy 
na průčelích zůstaly také později obvyklejším zjevem v Praze než v císařské 
metropoli. 

Z mladší produkce budiž vzpomenuty jen dvě vídeňské stavby, které na-
vzdory pokročilému datu vzniku mohou být slohově počítány ještě k přesně 
renesančním. Jde o dvojici malometrážních činžáků v Czerningasse 13 a 15 
[obr. 90] z roku 1886, jejichž fasády snesou srovnání s tvorbou Wiehlova

Obr. 90  Joseph Wieser – Arnold Lotz, nájemné domy, Czerningasse 13 a 15, Vídeň, 1886

zující charakter bylo vídeňské baroko vzato na milost i znalci, kterým jinak sloh nebyl 
celkově po chuti. Rozdíl v hodnocení ilustrují přívlastky, použité Tyršem v Národních 
listech: zatímco podle něj barok ve Vídni zanechal mnoho výtvorů „rozkošných“, rene-
sance 16. věku byla prostě „nádherná“. – Tyrš 1883 c, zde s. 70. – Tyrš 1883 d, zde s. 97.

632 Mádl 1883 b, zde s. 59–60.
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okruhu, nikoli ovšem po stránce kvalitativní. Nelze dokonce vyloučit, že se 
autoři, architekti Wieser a Lotz, českou renesancí alespoň povrchně inspi-
rovali, ačkoli její motivy přetvořili po svém a například štíty u domu č. 13 
vykrojili způsobem, odkazujícím spíše k Německu nebo Nizozemsku. Téměř 
celý povrch průčelní stěny téhož domu pokryla malovaná kvádrová rustika, 
v posledním patře a na štítech nahrazená bohatějšími vzory, neprovedená 
ovšem prověřenou technikou fresky či sgrafi ta, nýbrž novým, čerstvě paten-
tovaným způsobem.633 

Přes nespornou vnějškovou podobnost architektury není v daném pří pa dě 
namístě počítat s vazbou na českou národní ideu. Nacionální rétoriku musela 
u střízlivějších znalců brzdit ještě jedna podstatná okolnost: totiž nevyvrati-
telný fakt přítomnosti významných sgrafi tových renesančních pa mátek v po-
hraničních krajích zemí české Koruny, osídlených převážně Němci, a silná 
tradice malování fasád zejména v dolním Porýní. Motiv hýřivě malířsky vy-
zdobeného renesančního průčelí býval proto na přelomu století v německém 
prostředí vydáván za projev německého uměleckého cítění, bez ohledu na to, 
že si stejné privilegium pro sebe hlučně nárokovali slovanští Češi. Co se týče 
památek v českém pohraničí, doklady původní převahy čes kého jazykového 
živlu byly takticky opomíjeny, nebo dokonce zlomyslně likvidovány. Bojištěm 
se staly Prachatice, momentálně ovládané německo jazyčným magistrátem. 
Na podzim 1904 byly z průčelí tamějšího domu č. 148 otlučeny freskou vy-
vedené postavy Jana Husa, Jana Žižky, Přemysla Otakara II. a dalších expo-
nentů české minulosti a „z národnostní nevraživosti nahraženy bezvýznamnými 
ornamenty a nápisem, jenž ironisuje barbarský čin nynější správy města“.634 
Když vídeňský architekt Anton Schurda navrhoval nové sídlo pro prachatic-
ké zastupitelstvo (dokončeno na podzim 1903) [obr. 91], rozhodl se podle 
svých vlastních slov, jistě nejen kvůli dosažení harmonického souladu s okolní 
zástavbou, pro volbu „einfacher deutscher Renaissanceformen mit reichlichen 
Sgraffi  ttodekorationen, wie sie einstens bei den Ringplatzhäusern vorzufi nden 
waren“.635 

633 K popisovaným vídeňským stavbám: Wohnhäuser 1887, zde s. 77. – Wagner-Rieger – Eg-
gert – Reining… 1969, s. 181, č. 191. – Wagner-Rieger 1970, s. 211, 218, pozn. 32. – Kieslin-
ger 1972, s. 89, 346, 385, 401. – Eggert 1976, s. 420–421, 437. – Planner-Steiner – Eggert 
1978, s. 216.

634 Kde byl 1904.
635 Schurda 1905, zde s. 130. – Srov. také Marek 1995, zde s. 232.
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Obr. 91  Anton Schurda, nová radnice, Prachatice, 1903
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V říšském Německu se nápadná fi gurální sgrafi ta, údajně „in der Art der 
böhmischen Renaissance“, objevila na průčelích dvou domů v Kolíně nad 
Rý nem, dobou vzniku i slohovou orientací navzájem poměrně málo souvi-
sejících (Machabäerstrasse 56, 1869, architekti Kyllmann a Heyden; Hansa-
ring 11, 1888, G. Eberlein).636 U starší budovy byl německý charakter vyjádřen 
výběrem obrazových námětů, k nimž poskytly předlohy grafi cké listy z 16. sto-
letí z okruhu norimberských Behamů. Jakoukoli patriotickou myšlenku na-
opak zřejmě postrádala fasáda domu od architekta Eberleina, představující 
výjimku mezi všemi dosud vzpomenutými příklady, vídeňskými, německými 
i českými, jelikož byla vyvedena ve formách benátské gotiky. 

V argumentaci Saturnina Ondřeje Hellera nehrálo vlastenectví význam-
nou úlohu. Samozřejmě neopomněl zdůraznit, že průčelí s malbou tvoří 
„záro veň i vynikající oddíl naší domácí původní české renaissance“ a sgrafi to je 
„způsob … u nás dávno zdomácnělý“, obvykle spojený s motivem masivní lune-
tové hlavní římsy, kterou „předkové naši … zajistili si silhouettu budovy do dál-
ky“, zatímco kresbou sgrafi ta „působili … na vzdálenost menší“.637 V existenci 
lokální tradice nicméně viděl pouze jeden z vedlejších momentů, hovořících 
ve prospěch častějšího užívání sgrafi tové soustavy. Podrobněji se specifi ky čes-
ké „renaissance dle doslechu“ 638 nezabýval a případné zájemce o bližší sezná-
mení s nimi raději odkazoval na souběžně publikovaný článek Jana Kouly.639 
Idea programového oživení typických forem domácí architektury 16. století 
mu zřejmě nebyla cizí, přistupoval k ní však vlažně, jak dosvědčila pozdější 
Koulova slova na adresu dokončené lounské radnice: „Rázu českých staveb 
renaissančních façada tato nemá, ač to bylo, tuším, v úmyslu projektanta.“ 640

636 Großmann 1992, zde s. 215.
637 Heller 1883 b, zde s. 10, 12–13.
638 Heller 1886–1887, zde s. 41.
639 Koula 1883 b.
640 Koula 1886–1887, zde s. 43.
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6 Cinquecento: „architektura tabernaklí“ – Raffael – Hellerova radnice 
v Lounech a Schulzova radnice na Smíchově

Poslední z průčelných soustav fl orentského původu, které Heller stačil 
věnovat samostatné pojednání, byla tzv. „architektura tabernaklí“, ustanove-
ná prý Bacciem d’Agnolo na paláci Bartolini [obr. 92], následně prověřená 
Anto niem Dosiem na paláci Laderel (správně Larderel) [obr. 93] a „k vrcholi 
své jsoucnosti pozdvižená“ Raff aelem na fasádě paláce Pandolfi ni [obr. 94].641 

Obr. 92  Baccio d’Agnolo, palác Bartolini, Florencie, po 1520

641 Heller 1884, zde s. 3.
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Obr. 93  Giovanni Antonio Dosio, palác Larderel (Giacomini), Florencie, po 1580
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Obr. 94  Raff ael Santi, palác Pandolfi ni, Florencie, po 1520

Mimořádný význam schématu pro novodobou architekturu podle pisatele 
vyplynul z jeho tvarové a rozměrové fl exibility, dovolující s úspěchem užít 
„tabernakle“ (tj. edikuly) prakticky u každého typu staveb, ať už výlučně, či 
v kombinaci s motivy z jiných systémů. Podstatu psychologického účinku 
tabernáklové soustavy Heller nacházel ve schopnosti vyvolávat dojem „ušlech-
tilé, půvabuplné a předce však velmi důrazné elegantnosti“.642

Způsob Hellerova výkladu sváděl čtenáře k tomu, aby tři jmenované stavby 
považoval za vzájemně navazující články jedné vývojové řady. Je však třeba 
zdůraznit, že doba vzniku každého z nich takové pojetí vylučuje. Palác Bar-
tolini byl samotným Hellerem datován do let 1520–1529,643 hned v roce 1520 
se také začala budovat rezidence biskupa Giannozza Pandolfi niho, jak hlásá 
na místě dochovaný nápis. Stavba paláce Larderel (původně Giacomini) se roz-
běhla nejspíš až v roce 1580 (architekt Dosio se narodil teprve roku 1533).644 

Nejde o jedinou Hellerovu mýlku. Nepopíral antický původ edikulového 
orámování dveřních a okenních otvorů a raně renesanční aplikace; průkopnic-
ký čin Baccia d’Agnola spatřoval výhradně v přenesení edikul z fasád chrámů 
a budov náboženských spolků na průčelí soukromých domů. Přecenil však 
úlohu Toskány na úkor Říma a nesprávně se domníval, že do města papežů, 

642 Heller 1884, zde s. 3.
643 Heller 1884, zde s. 4.
644 Redtenbacher 1886, s. 203, 403. – Milde 1981, s. 62.
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„kde tou dobou vládla v plném rozkvětu se nalezající renaissance přesná“,645 se 
tabernáklové schéma dostalo teprve zprostředkovaně z Florencie, kam se 
„značně purifi kované“ zase vrátilo, aby tu, v místě svého údajného zrození, 
dosáhlo nejvyššího stupně dokonalosti na paláci Pandolfi ni. Ve skutečnosti 
asi náleží prvenství Bramantovi, který nedlouho před svou smrtí (1514) expe-
rimentoval s antikizujícími edikulami s trojúhelníkovými štíty na římském 
paláci nazývaném Casa di Raff aello podle pozdějšího slavného obyvatele 
(datován přibližně 1510–1514) [obr. 95]. Raff ael Santi (1483–1520) strohé 
bramantovské řešení obměnil na průčelí paláce Vidoni-Caff arelli a dekora-
tivně rozvinul v případě paláce Branconio dell’Aquila (projekt údajně kolem 
roku 1514).646 Rudolf Redtenbacher, architekt (žák Friedricha Schmidta) 
a historik architektury, dokazoval (1886), že Baccio d’Agnolo viděl (1516) 
vyrůstající vatikánské sídlo papežského komořího dell’Aquily a odvodil odtud 
architektonické řešení oken vlastních staveb. Raff aelův rozhodující vliv před-
pokládal Redtenbacher rovněž v případě Palazzo Larderel.647

Obr. 95  Donato Bramante, tzv. Raff aelův dům, Řím, asi 1510–1514

645 Heller 1884, zde s. 5.
646 Redtenbacher 1886, s. 431. Dále srov. Wölffl  in 1926, s. 6–7. – Martindale 1972, s. 100.
647 Redtenbacher 1886, s. 217–220, 324. – K historickému kontextu Raff aelových paláců 

srov. Vasari II 1977, s. 113–114.
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Saturnin Heller se vydání Redtenbacherovy monumentální práce o rene-
sanční italské architektuře nedočkal, základní údaje si ale mohl ověřit napří-
klad v dílech Jacoba Burckhardta, Wilhelma Lübkeho nebo dalších klasiků, 
jimž ostatně za leccos vděčil též Redtenbacher. Vzpomínané paláce bývaly 
v architektonických příručkách publikovány od počátku 19. století. Chybné 
časové seřazení vedlo Hellera k podcenění výtvoru Dosiova, v očích Jacoba 
Burckhardta „nejušlechtilejšího domu fl orentské architektury“.648 Heller jedno-
značně preferoval dílo Raff aelovo. Pro účel jeho článku nicméně postačovalo, 
poukázal-li (zcela správně) na trojici fl orentských paláců jako na reprezen-
tativní příklady probíraného typu průčelné architektury. Údaje o dataci, 
kon krétní tvaroslovné fi liaci nebo autorství neměly na utváření stěžejních 
myšlenek studie žádný vliv. 

Tabernáklová průčelí se na scéně nezjevila jako blesk z čistého nebe. 
Heller srovnával fasády paláců Bartolini a Larderel s dřívějšími fl orentskými 
příklady bosážovými a sgrafi tovými. Ve všech případech zjistil platnost stej-
ných kompozičních zásad. Jednu z mála provedených inovací, to jest náhra-
du obloukových oken obdélníkovými, přičítal vlivu „nového směru v umění“, 
reprezentovaného „přesnou“ renesanční architekturou římskou. Podle Hellera 
se Baccio a Dosio ještě nedokázali zbavit závislosti na starších toskánských 
typech. Následkem toho jejich díla trpěla jakousi začátečnickou neobratností 
a strnulostí výrazu. Naproti tomu v Římě plně rozpoznali výtvarný poten-
ciál obrozeného tvarosloví a dodali oknům „správného uměleckého vyvinutí“. 
Kromě jiného podložili pod každé z oken samostatný, plasticky vyvinutý para-
pet, jímž „utvořen nejen velepůsobivý a estheticky nutný podstavec tabernaklí, 
ale … přispěno tak způsobem uměleckým ku správnému znázornění trojčlennosti 
vnitřních prostorů, totiž podprsí, stěny a stropu“.649 

Jak už řečeno, momentu pravdivosti si Heller zvláště cenil a také z toho 
důvodu u něj římská vylepšení jednoznačně bodovala. I na palácích Bartolini 
a Larderel byl však bez zaváhání schopen ukázat pozitiva soustavy, vynika-
jící kupříkladu ve srovnání s výtvory bosážovými. V obou druzích se údajně 
podařilo „pravdivě“ postihnout účel budovy a celkovým vzezřením fasády 
vy jádřit „zřejmým“ způsobem jedinou vůdčí architektonickou ideu, nicméně 

648 Burckhardt 1938, s. 252.
649 Heller 1884, zde s. 6.
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tabernáklové schéma předčilo své předchůdce „přívětivostí“, „malebností“, „dů-
sled ností“ a vůbec „dalece vyšší uměleckou hodnotou“.650 

Palác Pandolfi ni měl Heller za vrcholnou ukázku soustavy. Přiřadil k němu
ještě dvě římské památky: palác Farnese a Raff aelův dům. Diferenco vaná 
charakteristika těchto špičkových výkonů naznačuje, jak přesně se Heller 
po koušel pracovat s estetickými pojmy. V jeho podání znamenal Palazzo 
Pan dolfi ni vrchol „co do ušlechtilé úměrnosti a elegance celku“, Sangallův 
(a Michelangelův) římský palác Farnese [obr. 96] exceloval „co do velkole-
posti koncepce celku“ a (Hellerem autorsky nepřipsaný) Casa di Raff aello „co 
do malebnosti a dokonalosti v rhytmu průčelních mass“.651

Obr. 96  Antonio da Sangallo ml. – Michelangelo Buonarroti, 
palác Farnese, Řím, po 1534

„Ve vyšším smyslu, umělečtěji, organičtěji a důsledněji“ než na původních 
vzorech se podle Hellera tabernáklová architektura vyvíjela v jeho vlastní 
době.652 Dokonce prý většina staveb, počítaných k nejdokonalejším výtvorům 

650 Heller 1884, zde s. 6.
651 Heller 1884, zde s. 6–7.
652 Heller 1884, zde s. 7.
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současnosti, za svůj úspěch vděčila právě této soustavě. Na druhou stranu, 
„i valná část právě těch nejodpornějších a nejnevkusnějších výstřelků … spadá 
také v obor ten“.653 Příčinu Heller spatřoval v komplikovanosti edikulového 
motivu, citlivého na správné vyjádření konstruktivních funkcí a dodržení po-
měrových vztahů, které se vžily v systému tradičních architektonických řádů. 
Obezřetný postup doporučoval rovněž při sestavování celých fasád, jež nyní 
zpravidla nemohly těžit z výhod velkých rozměrů a dostatečných vzdálenos tí 
okenních os, jimiž se pyšnily renesanční paláce. Značný důraz kladl na vyjád-
ření „rhytmu průčelních mass“ 654 postupným odlehčováním podlaží: na těžkou 
podnož mělo vždy navázat mohutné přízemí, následované „lehčeji“ provede-
nými vyššími patry. Rytmus se měl dále projevit ve variabilní plasticitě a tvaru 
oken jednotlivých poschodí. 

Heller rozlišil tři hlavní způsoby užití tabernáklové soustavy na součas-
ném průčelí. Buď se její motivy (1) využívají výlučně, nebo (2) jsou smíše-
ny s prvky jiných soustav, nebo (3) jsou zcela přetvořeny v „soustavu úplně 
novou“, postrádající jakékoli vazby k renesančním předlohám. První cesta 
směřuje k výrazu „ušlechtilosti“. Druhá připadá pisateli ještě přitažlivější, ne-
boť vede k „půvabu“, v duchu údajného hesla moderní architektury: „Utvoř-
me krásný, půvabný, ale také důrazně působící celek!“ 655 Tuto skupinu Heller 
označil za nejbohatší na hodnotné umělecké výkony. Zato třetí způsob, pro-
jev „elementárního pudu po tvoření novot“, pokládal za svévolný a výstřední 
a připisoval mu hlavní vinu na produkci pokleslé úrovně. Ačkoli uznával, že 
„touha po zvýšeném pohybu a po větší malebnosti uvedla dále v úpravu taber-
naklí mnohé zvláštnosti slohu barokového“, rozhodně odmítal novoty hřešící 
proti elementárním fyzikálním zákonitostem: „… tam, kde nelze počítat ani 
na správné znázorňování statiky a stavebního organismu, tam pozbývá takovéto 
modernizování veškeré své oprávněnosti. Místo zvýšeného půvabu nastupuje tu 
trapný přelud a rozkvětu slohu renaissančního ubírá se životní poklad!“ 656 

Je zvláštní, že Heller ve svých textech dlouze analyzoval proslulé stavby 
„původní“ renesance, a to i takové, které pokládal spíše za kuriozitu než ná-
sledováníhodné vzory (dům v Lemgu), avšak vyhýbal se jmenování výtvorů 

653 Heller 1884, zde s. 7.
654 Heller 1884, zde s. 7. – Srov. důraz na úlohu rytmu v umění v teorii Bernharda Grue-

bera.
655 Heller 1884, zde s. 8.
656 Heller 1884, zde s. 8–9.
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novodobých, jež by vyhovovaly jeho kvalitativním měřítkům a z nichž by 
si méně zdatní současníci mohli vzít příklad. Zřejmě chtěl zabránit tomu, 
aby se vybrané objekty staly předmětem schematického napodobování, což 
u fasád quattrocenta a cinquecenta nebylo s ohledem na změněné vnější 
okol nosti zpravidla možné, alespoň co se týče celkové kompozice. Dalo by se 
ale právem očekávat, že svým poučkám chtěl dostát ve vlastní projekční čin-
nosti. Zhruba v letech 1883–1884, kdy byl publikován seriál o rene sančních 
průčelích, vznikal projekt lounské radnice, nejznámější a nejpovedenější 
archi tektovy realizace. Vskutku se zdá, jakoby hlavní průčelí mělo ve vztahu 
k textům plnit úlohu jakési obrazové přílohy, představující prověrku Hellerova 
konceptu a zároveň jeho obhajobu. 

S budovou lounského zastupitelstva má mnoho společného o necelých 
deset let starší radnice na Smíchově, zbudovaná podle plánu Josefa Schulze 
z roku 1874 [obr. 97].657 Také tady jde o součást řadové zástavby, architek-
tura vstupní fronty je rozvinuta symetricky podle střední osy, zdůrazněné 
rizalitem, zdvojenými okny a patrovou věží, souhlasí též počet dvou podlaží 
nad soklem a použití edikulou rámovaných vikýřů k osvětlení půdního pa-
tra, motivu, k němuž se Schulz vrátí o pár let později u spolkového domu 
pražských kameníků. V Hellerově klasifi kaci by smíchovská fasáda náležela 
do první skupiny modernizovaných tabernáklových soustav, kterým je vlastní 
zejména „ušlechtilost“ a které se obejdou bez pomoci elementů odjinud, ne-
počítaje standardní bosovaný sokl s obloukovými okny. Naproti tomu průčelí 
v Lounech těží z repertoáru bosážové, sgrafi tové i tabernáklové soustavy, 
a spadá tudíž do oddílu č. 2, jehož reprezentanti usilují vedle „důrazu“ hlavně 
o „půvab“. Hellerovy teze jsou tu splněny do puntíku. Malby a sochy posi-
lují architekturu, aniž by ji nepatřičně přehlušovaly, kordonovými římsami 
oddělená podlaží se směrem vzhůru vzorově vylehčují, okenní obruby sto-
jí na dostatečně pevných průběžných poprsnících, sdružená okna správně 
slouží pouze k vyznačení důležitého místa (věže), žádné kladí není barokně 
zalomené, aby nebyl narušen „výraz zdravé, jádrné síly a statické správnosti“.658

Ve srovnání s touto až školometsky přesnou kompozicí působí starší 
Schulzovo řešení vlastně pokročileji, pokud se pokrokem rozumí oprošťo-
vání od předem stanovených regulí a jakoby michelangelovské směřování 
od článkovitosti renesance k jednotnému akordu baroka. Sokl smíchovské 

657 Městská radnice 1876. – Kibic 1990, zde s. 184–186.
658 Heller 1884, zde s. 8.
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Obr. 97  Josef Schulz, radnice, Praha-Smíchov, 1874–1876

radnice vypadá ve skutečnosti méně těžce než první patro, ovládnuté rytmem 
plasticky vyvinutých iónských okenních edikul, podložených masivními volu-
tovými konzolami. Chybí dokonce i náležitě mohutný vstupní portál, který 
nahrazuje slabá profi lovaná archivolta s decentním vrcholovým klenákem. 
Okna vikýřů a věže pokaždé vrcholí zalomeným frontonem, podepřeným 
dvojicí břichatých herm, vikýře a věžní hodiny po stranách lemují esovitě 
stočené voluty. Partií nad korunní římsou organicky vrcholí umělecká myš-
lenka celku, což nelze s takovou jistotou tvrdit v případě lounské stavby, jež 
by se bez pluku titěrných plochých vikýřků klidně obešla. Přesto je možné 
v jejich velikosti a rozmístění vyčíst určitý tvůrčí záměr architekta. Ten snad 
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spočíval v potlačení dominantní úlohy věže, kterou se pomocí sousedních 
vikýřů podařilo opticky vtáhnout zpět do rozměrné chvějivé plochy pod hlav-
ní římsou. Vzniká zvláštní napětí: divák vnímá věž, neklamně poukazující 
k radniční funkci objektu, a současně se před ním její kontury ztrácejí v ša-
chovnici otvorů, výklenků a výstupků, jakoby se jednalo o palác. Třeba měl 
takto být rafi novaným způsobem připomenut památný renesanční dům U tří 
lip, jenž musel nové radnici postoupit své místo. Ještě jeden moment mohl 
v autorově konceptu sehrát svou úlohu. Heller použil na věži kvůli odlehčení 
prastaré románské schéma zmnožování počtu, resp. zvětšování oken ve směru 
odspodu nahoru. Tento efekt by byl jinak výrazný, avšak obklopení nejvyššího 
patra věže vikýřky zmenšilo jeho nápadnost. 

Krátký formální rozbor průčelí dvou radnic, kvalitativně stojících na špič-
ce soudobé české architektury, může posloužit jako živý důkaz vnitřní mno-
hotvárnosti slohového projevu, shrnutého pod obecným označením přesná 
renesance. Jeho výsledky dále přispívají ke zpochybnění vžitého (už Karlem 
Mádlem šířeného) obrazu lineárního vývoje od (neo)renesance k (neo)baro-
ku, potažmo znemožňují jednoduchou aplikaci barokního principu na dílo re-
nesancistů 19. století, zatímco u renesancistů cinquecenta toto schéma často 
funguje (Michelangelo). Pro Josefa Schulze byla smíchovská radnice jednou 
z jeho raných a přitom nejbaroknějších prací. To mu nebránilo verbálně „cop“ 
odsuzovat, na rozdíl od Hellera, jenž sice chválil „volnost“, avšak vytyčil pro 
ni hranice spíše jen odlišně vedené než širší ve srovnání s těmi Schulzovými. 

7 Klasické umění – Důraz na celkový dojem – Odmítání klasiky – Neklasické 
slohy pohledem renesancistů – Baroko – Politické a ekonomické argumenty 
pro renesanci účinnější než estetické?

Pro shrnutí a zobecnění poznatků z článků Saturnina Hellera bude užitečné 
vrátit se zejména k výrokům, hodnotícím triádu vrcholných reprezentantů taber-
náklové soustavy, totiž paláce Pandolfi ni a Farnese a Raff aelův římský dům. Lze 
jich využít na podporu dvou tvrzení, naznačených už v předchozích odstavcích. 
Za prvé, Heller v konečné fázi rozlišil kvalitu průčelí na základě subjektivního 
dojmu, jaký v něm zanechal jejich „celek“, a nikoli fi nesy jednotlivých uplat-
něných prvků. To velmi pěkně koresponduje s obecným důrazem, kladeným 
obhájci přesného slohu na stavební celek, jehož kompozice měla (a vzhledem 
k soudobému účelu zároveň musela) být zpravidla vždy nová, kdežto viditelné 
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detaily zůstávaly obvykle tradiční. Celek architekti ve své mysli více spojovali 
s přítomností, a tudíž i s možností vlastního tvůrčího přínosu, zatímco podrob-
nostem, „motivům“, přisuzovali úlohu zprostředkovatelů, vážících každou, byť 
sebebanálnější stavbu k dějinné tradici. Proto zde svou autorskou kreativitu regu-
lovali stanovenými mantinely. Stačí jen připomenout úvahy Zdenka Schuberta 
o nezbytnosti udržení čitelnosti tradičních pojmů architektonického jazyka. 
V estetice redaktora Osvěty Vácslava Vlčka (1871) bylo vnímání uměleckého 
díla v „celku“ (termín zvýrazněný Vlčkem) dokladem vyvinutého „krásocitu“, 
zatímco pitváním na části se projevoval nezušlechtěný, sobecký rozum.659 

Druhá poznámka navazuje na Hellerovo líčení Raff aela coby „geniálního“ 
luštitele jednoho z klasických architektonických zadání, totiž fasády obytného 
paláce. Saturnin Heller nebyl v Čechách jediný, kdo svůj obdiv k italskému 
mistrovi zaznamenal písmem. Je známo, že v první polovině sedmdesátých 
let Raff aelovo stavební umění vysoce ocenil jinak vcelku odměřený Josef 
Schulz,660 hotové tirády ovšem přinesly texty (a přednášky) Miroslava Tyrše. 
V jeho podání byl Urbiňan „genius, jenž lesk všech ostatních zastiňovat se zdá“,  
jenž „pro každý úkol daný našel … rozřešení konečné a nejvyšší“, „duch božský“, 
ponechávající potomkům (alespoň v případě obrazů Madon) možnost „toliko 
následování vzoru“.661 Tyršův vliv stál patrně v pozadí obnoveného zájmu 
o Raff  aela, kterému v sedmdesátých letech propadli někteří z umělců mla-
dé generace, posléze sdružení při práci na malbách pro Národní divadlo.662 
Ostatně jeden z ústředních reprezentačních prostorů divadla, foyer prvního 
patra, vycházel z předlohy loggie di Psyche v Peruzziho římské vile Farne-
sina, vyzdobené freskami od Raff aela. Bezmála existenční zájem tu nutil 
malíře, aby se od raff aelovského pojetí linií a barev příliš nevzdalovali. Kdo 
se prohřešil proti „zákonu konvergence“, narazil na neporozumění a odpor 
architekta Zítka a také členů umělecké poroty, která byla se Zítkem zajedno. 

659 Vlček 1871, zde s. 115. – Srov. Schubert-Soldern 1904, zde s. 28.
660 Schulz 1874.
661 Tyrš 1883 b, zde s. 224, 230–231. – Třebaže Tyršovu žebříčku uměleckých osobností 

poantické éry kraloval Raff ael, stupnice jednotlivých uměleckých děl vrcholila Miche-
langelovými freskami v Sixtinské kapli, „nejvyšším výtvorem umění novějšího“. – Viz Tyrš 
1882 b, zde s. 55. – Srov. Giorgio Vasari (II 1977, s. 121–122), jenž o Raff aelově konci 
napsal: „… při pohledu na jeho mrtvé tělo a to živoucí dílo pukalo srdce bolestí každému, 
kdo se na ně podíval. […] Když zemřel tento ušlechtilý umělec, málem že nezemřelo i celé 
malířství, neboť když on zavřel oči, zůstalo i ono takřka slepé.“

662 Srov. k tomu Volavková 1967, zde s. 196.
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Známá causa Alšových lunet je dostatečně výmluvná. Podle osobního svědec-
tví Anto nína Cechnera prohlásil Zítek, když poprvé spatřil na defi nitivním 
místě obraz Žalova: „To se sem nehodí, příliš černé!“ 663 

Úcta k vyváženému, „klassickému umění“ Raff aelovu spojovala Saturnina 
Hellera s Tyršem, Zítkem nebo se světem Jacoba Burckhardta, vzpomínají-
cího na léta 1500–1540 v Itálii jako na „zlatý věk moderní architektury“.664 Zato 
následující generace podle Burckhardtova žáka Heinricha Wölffl  ina (1898) 
milovala více domnělou originalitu, prostotu, opravdovost a naivní radost 
quattrocenta. Cinquecento se jí zdálo „věčně – mrtvým, věčně – starým … vý-
robek nauky a nikoliv života“ a výtvorem nepůvodním, odvozeným z antiky: 
„Mramorový svět dávno zapadlého starověku položil smrtivě studenou příšernou 
ruku na kvetoucí život Renaissance.“ 665 Přibyly též hlasy, odsuzující renesanční 
hnutí jako celek. Oporu jim poskytl milovník gotiky John Ruskin, na přelomu 
století v uměleckých kruzích mimořádně populární, a to i v Čechách, kde svůj 
negativní postoj k renesanci jeho jménem zaštítil kritik František Xaver Šalda: 
„Cítí se dnes zvláště bolestně její nedostatky, vady a slabosti: její ochromující vliv 
na uměleckou tvořivost, rozklad jednotné středověké kultury, …, neplodnost jejího 
liberalismu a hlavně seslabení moderního člověka historickým epigonstvím… 
Ruskin ukázal tu přesvědčivě její vražednost … veškeré opravdu nové umění … 
plným právem se od ní odvrací.“ 666

Bez ohledu na vágní výroky o „volnosti“ tlumočí Hellerovy texty stále míně-
ní stoupenců přesného slohu, je-li tento chápán jako výsledek semperovského 
vytváření ideální „syntézy minulosti, současnosti a budoucnosti“,667 která užití 
tradičních elementů bezpodmínečně vyžaduje, aby byla zastoupena minulost, 
zároveň však připouští, ba přímo nutí tyto elementy inovovat, aby bylo vyho-
věno požadavkům přítomnosti, a konečně, navzdory všem novotám hovoří 
pokaždé jedinou, věčně srozumitelnou architektonickou řečí, uchovanou jako 

663 Cit. Štech 1934, zde s. 117.
664 Burckhardt 1938, s. 138.
665 Wölffl  in 1912, s. 1–3.
666 Šalda 1904, zde s. 546. – O poměru českého estetika k renesanci a o jeho kritice Burck-

hardta viz Svrček 1947, s. 147–149. – Také v Šaldově případě platil Wölffl  inův postřeh: 
jakkoli choval paušální nelibost k celé epoše, přece jen jeho modernistický vkus po-
měrně vysoko cenil malíře quattrocenta. – Viz Vlček 1987, zde s. 193. – K Ruskinově 
odporu k renesanci, motivovaném nechutí k pohanství a scientismu, srov. Seifert 1937, 
s. 99–101.

667 Planner-Steiner – Eggert 1978, s. 166.
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dědictví a poselství pro budoucnost. Renesancisté měli za to, že v Evropě 
položila základy architektonického vyjadřování tvarová a symbolická mluva 
antiky a další vývoj tuto skutečnost respektoval, s několika výjimkami, z nichž 
nejdůležitější byla gotika. Podle Semperovy Bekleidungstheorie byla zeď hlavní 
nositelkou architektonického výrazu, a sice zeď „oděná“. Hlavní vada gotic ké 
soustavy byla spatřována v potlačení úlohy stěny na úkor tektonické konstruk-
ce, málo ohebné a nedovolující dostatečné umělecko-symbolické vyjádření.668 
Jako přijatelný kompromis se jevilo uzavření gotiky do sféry sakrální výstavby, 
jež v 19. století (analogicky k hodnocení slohu) nepředstavovala mainstream 
architektonického dění. Podobně musely být vykázány do přesně defi nova-
ných mezí sloh švýcarský, maurský a další. Jejich použití se zpravidla připouš-
tělo jen u stavebních úloh níže posazených na žebříčku vžité hierarchie, jako 
byly hospodářské objekty, výletní chatky, u exotických slohů synagogy atd. 

Vůči baroku byli stoupenci přesné renesance otevření: barokní celky ne-
brali, ale vybrané motivy si vypůjčovali ochotně. V praxi se vyhýbali pouze 
nápadným radikálně barokním motivům (zvlněná průčelí, nakadeřené supra-
fenestry), jinak se rádi poučili z dovednosti 17. a 18. století v komponování 
prostorových průhledů a slavnostních schodišť, v členění velkých průčelných 
mas či v působivém využívání vysokého sloupového a pilastrového řádu, soch 
a nástěnných maleb. Pracovali tak Hansen, Semper, Hasenauer a další, avšak 
z barokních efektů jejich staveb nelze usuzovat na provázanost s teorií progra-
mového, ryzího barokního revivalu, která se prosazovala v Rakousku (Albert 
Ilg), Anglii a jiných zemích zvláště po roce 1880. S ní nemělo mnoho spo-
lečného ani učení Saturnina Hellera, nicméně tím, že se neostýchalo přiznat 
baroku právo na uplatnění v soudobé architektuře výslovně, učinilo vzhledem 
k zásadám Sempera či Schulze zřejmý posun vpřed. 

Méně jednoznačnou situaci vyvolal nástup moderních kovových soustav, 
bez nichž se často neobešly ani ty nejklasičtější architektonické úlohy, pokud 
nastala nutnost překlenutí velkého rozponu, osazení rozměrného a nehořla-
vého krovu, nebo zasklení stropu kvůli hornímu osvětlení. Zde vznikl problém 
s kolizí slohů. Inženýrské konstrukce v zásadě vycházely z týchž principů jako 
gotika a podle toho byly také zastánci klasiky hodnoceny. Nepředpokládalo 
se, že by se holé, suše technicky působící články mohly někdy povznést nad 
utilitární funkce a získat samostatnou uměleckou platnost. Pokud je vůbec 
autor zcela nezakryl Architekturou, vybíral vhodný nátěr tak dlouho, než 

668 Vybíral 1993 a, zde s. 435.
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„souhlasu s ostatkem docílil“.669 „Celkový dojem“ stavby, pokud přicházela s jis-
tými výtvarnými a monumentálními ambicemi, se nesměl vymykat tradici – 
což neznamenalo zastaralý („novost“) a naprosto ne okopírovaný („ohne Kopie 
zu sein“).670 S tímto semperovským krédem se ztotožnil též Heller. 

Přesto učinil jeden opravdu rozhodný krok ke skutečnému eklekticismu, 
a to spíše než formální rehabilitací baroka smířlivým přístupem k severské, 
jmenovitě německé renesanci. Neboť baroko i rokoko platily jen za úpadkové 
etapy renesance, vyplývající zákonitě z vývojové logiky, a nebyly proto vydě-
lovány z antikizující slohové linie, kdežto u německé renesance tato jistota 
chyběla. Už Semper, ve čtyřicátých letech s německou renesancí koketující, 
v ní (1843) rozeznal „spojení antických elementů se zásadami středověkého 
stavitelství“,671 a takto byla chápána rovněž v době svého masového přejímání 
po politickém triumfu Němců v roce 1871. Obhájci přesného slohu si ne-
bezpečí uvědomili a stíhali německou renesanci ještě ostřeji než „cop“. Také 
Semper změnil náhled a zdatně mu sekundovali Falke, Burckhardt a další, 
každý z poněkud odlišných důvodů. Stojí za to si jejich argumenty znovu pře-
číst, vždyť by stejně tak dobře mohly být směrovány proti hnutí za renesanci 
českou. Jacob Falke (1878) vyzýval umělce a řemeslníky v Německu, aby 
těžili z veškerého dědictví renesance a nezůstávali u domácí varianty s jejími 
„těžkými, neohrabanými formami“. Argumentoval esteticky i ekonomicky: „Po-
kud tohle má být německý sloh budoucnosti, nemusí se svět obávat. […] Co bude 
následkem? Vyloučení ze světového trhu, komerční omezení na vlast, patriotické 
uspokojení, avšak špatný obchod.“ 672 Burckhardt si v dopise z května 1889 
stě žoval na „muka vkusu“, kterými prý trpěl při setkání s novou německou 
renesancí, a ubezpečoval se v naději, že „tato móda“ již brzy s ostudou zmizí 
ze světa a „snad už za deset let nebudou chtít tyhle arkýře, voluty, obelisky etc. 
žrát ani pes s kočkou“.673 

Spojení estetického idealismu s podnikatelským pragmatismem bylo pro 
renesancisty typické. Nárokům dynamické kapitalistické společnosti se, až 
na výjimky, nemuseli namáhavě přizpůsobovat. U povolání tolik vázaného 

669 Schulz 1876 a, zde s. 15–16.
670 Gottfried Semper, Wissenschaft, Industrie und Kunst. Braunschweig 1852. Cit. podle 

Ziesemer 1992, zde s. 54.
671 Cit. podle Milde 1981, s. 278.
672 Cit. podle Krutisch 1992, zde s. 46.
673 Cit. podle Hahn 1992, zde s. 272.
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na užitkové funkce a vnější objednávku to nepřekvapuje. Nelze si také na-
mlouvat, že třeba Mádlem stíhaní pražští uživatelé „všelikých Entwurfů“ 
po veče rech promýšleli fi lozofi cké, historické či mravní souvislosti své tvor-
by. Text této knihy zaostřil na autory, kteří tak činili a kteří se objevili rovněž 
v Čechách, i když tady jich působilo poskrovnu. Z rozebíraných dobových 
textů je jejich přitakání aktuální společenské situaci dostatečně zřejmé. Pravi-
delně se opakující připomínky rozkvětu umění v dřívějších dobách, konfron-
tované s poukazy na prakticismus a šeď moderního života, nebyly míněny 
jako výraz touhy po návratu staré idyly, nýbrž měly poslání motivační. Tomu 
odpovídala též strategie pisatelů, kteří ruku v ruce s výtvarnými kritiky vele-
bili talentem překypující tvůrce, neskrblící mecenáše a všeobecně rozšířený 
vybraný vkus mezi občany demokratických Athén a protokapitalistické Flo-
rencie. S nimi se cílové vrstvy mohly a dovedly nejsnáze ztotožnit, ať už šlo 
o tápající umělce, zámožné burziány toužící po kulturní nobilitaci, obhájce 
občanského blaha na radnicích nebo běžné návštěvníky výstav a spotřebitele 
výrobků skleněných, oděvů, nábytku atd. Tímto způsobem se dařilo kruh 
cest slohových požadavků mezi tvůrcem a zákazníkem uzavřít k oboustranné 
spokojenosti. Architekti, řemeslníci a výtvarní teoretici nabízeli renesanci 
a platící veřejnost ji ochotně přijímala, jelikož se cítila být s renesančními 
lidmi nejvíce spřízněná, ať už právem, či nikoli. 

Gotice a baroku přiznali odborníci status slohů vhodných jen pro zvláštní 
příležitosti a většinové populaci to nevadilo, poněvadž se naučila spojovat si 
s těmito slohy převážně negativní významy. Jako konzervativec (gotika) či 
absolutista (baroko) se chtěl prezentovat opravdu málokdo. Dokonce též po-
krokově smýšlející příslušníci české a moravské aristokracie začali pociťovat 
neslučitelnost gotiky s nároky nové doby a přiklonili se k italské renesanci, 
když plánovali přestavbu svého venkovského rodového sídla (Černá Hora, 
Tova čov) nebo (spíše ojediněle) přistoupili k budování nové městské reziden-
ce (Kounic v Brně, Lažanský v Praze). Jedním z doprovodných momentů této 
změny mohla být z vlastních řad prováděná jemná reinterpretace slohového 
cítění předchozí generace, jež nacházela pozitivní významy v anglickém zá-
meckém slohu, osobitě kombinujícím motivy z různých fází gotiky a rene-
sance. Zatímco starší tento sloh označovali jako „středověký styl“ (Johann 
Adolf II. Schwarzenberg z Hluboké),674 uměleckohistoricky poučenější ná-
sledovníci kladli důraz na jeho svázanost s periodou nyní populárnější. Jistá, 

674 Cit. podle Vybíral 1999 b, s. 31.
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pseudonymem se kryjící „přední česká šlechtična“ vyjádřila v polovině osm-
desátých let přesvědčení, že „Tudorský stil“, resp. „pozdější anglická gothika“ 
či ještě lépe „anglický renaissanční sloh“ se „k novým nádherným stavbám lépe 
… hodí než … snad i krásnější předchůdce jeho, sloh gothický“, protože se více 
snáší s požadavky „pohodlnosti moderního života“. Urozená dáma převzala 
rétoriku protigotického tábora: „… duch středověký … dávno z našeho umění 
zmizel, a vrací-li se někdy, jest to v umění církevním.“ 675 Propaganda gotiků, 
obracejících po vzoru Violleta-le-Duca znaménka kladná ve prospěch „měš-
ťanské“ gotiky proti „absolutistické“ renesanci (Leopold Tržeschtik, August 
Reichensperger), neměla za takových poměrů vyhlídky na širší úspěch.

Nacionální a ekonomické argumenty zněly při výběru slohu naléhavěji 
než estetická teorie. Co se té týče, ani z Vídně, pokud známo, nevzešla žádná, 
jež by snesla srovnání se Semperovým systémem. Tím spíše nelze oče kávat 
více teoretické originality v Praze, ani u architektů a v zásadě ani u historiků 
a kritiků umění z řad nearchitektů. Ti se venkoncem architekturou zabývali 
spíše okrajově (až na Mádla), možná srovnatelným způsobem jako ve Vídni 
Eitelberger a Falke. Sempera četli; Tyrš ještě v roce 1881 označil Sempera 
za původce „četných, s geniální aforističností podaných myšlenek“.676 Do zře-
telnějšího rozporu s jeho názory se dostal až následujícího roku, kdy se za-
pálil pro českou variantu severské renesance, mistrem neoblíbené. Předtím 
však srdnatě hájil kosmopolitní klasickou formu, pouze s tím rozdílem, že 
pozorněji sledoval její prodchnutí národním duchem. Blízký vztah Otakara 
Hostinského k Semperovým teoriím je známou skutečností. Pokud se český 
vševěd jeden čas nebál předvídat budoucnost železným a skleněným konstruk-
cím, znamenalo to jen málo závažnou odchylku od nauky, kterou jinak hor-
livě obhajoval a dlouho podnětně rozvíjel. Praktická estetika dala také pevné 
základy osvětovému snažení, jež mezi domácím uměleckým řemeslnictvem 
vykonával ještě před Hostinským obětavý Alois Studnička. Konečně také pro 
Karla Mádla byl Semper trvalou autoritou, kterou architektům osmdesátých 
let nejdůrazněji doporučoval a jejich nástupcům koncem století alespoň při-
pomínal. Nacházel tu jeden z podstatných pramenů konceptu modernismu.677 

675 Bukovská 1885, zde s. 616.
676 Tyrš 1881 c, zde s. 155.
677 Mádl 1900, zde s. 115.
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X

„Služebníci renesance“

Přesná renesance v českých zemích jako „Wiener Renaissance“ – Filozofi e 
renesancismu? – Idealismus – Osobní tragédie – Nekončící příběh slohu

Přesnou renesanci lze v českých zemích ztotožnit s renesancí vídeňskou, 
jak to svého času postřehl už Jan Koula (1898). „Wiener Renaissance“ (Rudolf 
Eitelberger) je spojena se specifi cky vyvinutým typem činžáku – paláce s rezi-
dencí aristokrata, doplněnou obchody a nájemními byty. Sloh má silný středo-
mořský akcent, převažující nad prvky z domácí tradice. Idea vyjádření nejen 
kosmopolitních, ale i lokálně, státně nebo dynasticky zaměřených patriotic-
kých obsahů nadčasovou, mezinárodně srozumitelnou formou našla odezvu 
u českých teoretiků a umělců. Barvitiova, Zítkova, Schulzova, Tyršova a Hos-
tinského Praha konce šedesátých až poloviny osmdesátých let je vzornou 
žákyní Vídně, a to nikoli jen proto, že všichni tehdejší prominentní pražští 
architekti prošli školením na vídeňské akademii.

Sloh se neobjevuje a nešíří sám od sebe, nýbrž je vynalézán a propagován. 
Přesná renesance se jeví jako dílo nepočetné skupiny mimořádně nadaných, 
houževnatých a vlivných individualit, navzájem všelijak propojených pracov-
ními i osobními svazky. Podobnost s vrcholnou renesancí 16. století sváděla 
historiky k vedení paralel a k vytváření legend o překonání úpadku novým 
triumfem umění. Kritické byly roky kolem letopočtu 1860: Karlu Mádlovi 
splynula Vídeň kolem 1860 s Římem léta 1500 a architekt Heinrich Ferstel 
s Bramantem, jenž „nalezal se při svém vystoupení v poměrech podobných, 
v ja kých ocitla se architektura dnešní. Po době úsilného kvasu, který málem již 
hrozil síly roztříštiti a rozmésti, přišel Bramante, který dovedl silným duchem 
a pevnou rukou uvesti lad ve hrozící rozháranost a vykázal tvoření uměleckému 
dráhu bezpečnou a cíl určitý. […] Snaha Ferstlova byla podobná. Nikdy nechtěl 
býti pouhým napodobitelem, neboť byl si příliš vědom všech rozdílů mezi dneškem 
a dobou Bramantovou, ale na své cestě chtěl si poměrům nynějším přiměřeně 
vésti podobně“.678

678 Mádl 1884, zde s. 12.
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Bramante, Raff ael, Michelangelo nebo Sebastiano del Piombo přišli do 
Říma z různých koutů Itálie, podobně jako Hansena, Sempera, Eitelbergera, 
Detomu, malíře Hanse Makarta a Mihályho Munkácsyho nebo sochaře Vik-
tora Tilgnera přivábil věhlas Vídně ze vzdálených krajů střední Evropy. Také 
nástup bramantovské renesance provázelo zpřísnění slohu a zvědečtění, větší 
respekt k výsledkům zkoumání pozůstatků starověkých staveb. Projevy elitář-
ství, spojené s novou renesancí, vynikly ještě více v komornějším pražském 
prostředí, úporně hledajícím nové národní hrdiny. Hrstka umělců a teoretiků, 
podporovaná sympatizujícími politickými špičkami, získala v průběhu krátké 
doby bezmála monopol na všechny významnější zakázky a ještě za života se 
včlenila do obrozeneckého pantheonu. V porotách důležitějších konkursů či 
v památkářských komisích se objevovala neustále tatáž jména: Zítek, Schulz, 
Barvitius, Tyrš, Hostinský, později Myslbek, Koula. Renesancisté se snažili 
angažovat též v záležitostech gotických rekonstrukcí. 

Tvořit renesančně znamenalo tvořit moderně i v jiných druzích umění. 
Otakar Hostinský vychvaloval Jaroslava Vrchlického, z jehož básní prý „duch 
renaissance vane … i tenkráte, když volí si látky středověké a domácí“. „Tento 
živel renaissanční a antický“ byl podle Hostinského „poesii naší nezbytný, ne 
aby ostatní směry pohltil, nýbrž aby je doplnil tím, bez čehož se moderní umění 
u žádného národa evropského neobešlo“.679 August Wilhelm Ambros, pražský 
uměnovědec podobně univerzálního rozhledu jako Hostinský, vnesl pojetí 
renesance jako uzavřené epochy do historiografi e hudby v třetím svazku své 
průkopnické syntézy Geschichte der Musik (Breslau 1868).680 

Jednotné fi lozofi cké podhoubí renesančních preferencí stanovit nelze. 
Nepřehlédnutelné jsou vazby k hegelovskému idealismu, Schopenhauerově 
pesimismu a darwinovsko-spencerovskému evolucionismu. Dbalo se na na-
plnění klasických estetických kategorií jako krása, vznešeno, velkolepost atd. 
„Účelem díla uměleckého jest … jakousi převládající ideu zřetelněji a úplněji … 
znázorniti, nežli předměty v skutečnosti to činí,“ formuloval obecně sdílenou 

679 Hostinský 1899, zde s. 145.
680 Perz 1976, zde s. 157, pozn. 1. – Ambros miloval Itálii („Má touha po Itálii … stupňo-

vala se později téměř v chorobu.“) a jeho význam pro šíření sympatií k renesančnímu 
umění v Čechách byl zřejmě nemalý. Ví se, že v zimním semestru 1871–1872 před-
nášel na pražské univerzitě (po smrti J. E. Vocela) o vývoji výtvarného umění v Itálii 
ve 14. a 15. století. – Očadlík 1958, zde s. 140. – Citát viz Ambros 1905, zde s. 115.
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zásadu Hippolyte Taine v překladu Miroslava Tyrše.681 Tyrš sám vysledoval 
v českých dějinách obecných i kulturních, v tradici tvorby výtvarné, literár-
ní a hudební, profesionální i lidové, „převládající proud idealismu zvláštní-
ho a z povahy národní přirozeně vykvetlého“, „touhu, více méně uvědomělou, 
skutečnost povznést, neb aspoň ozdobit“, a z toho důvodu předvídal (1881) 
slavnější budoucnost „idealistům směru moderního“ (v malbě a sochařství) 
než „realistům“.682 „Jest nutno, aby ideal esthetický, ideal pravdy a krásy for-
mové, … pevně do světa vstoupil…,“ hlásal dále Tyrš a v návaznosti vysvětlil 
jeden z motivů svého přimknutí k renesanci, jejíž význam „záleží právě v jaré 
odhodlanosti, s kterou ona svěží ideal ten v svět uvádí a skvělým bohatýrstvím 
ducha vítězně obhájiti dovede“.683 Jacob Burckhardt vymezil dvojí poslání 
uměl  ců, básníků a fi lozofů: „… mají … ideálně vyjádřit vnitřní obsah své doby 
a světa a uchovat jej jako trvalý odkaz potomstvu.“ 684 Podle něj se „ideální vůle“ 
vyjadřuje v architektuře čistěji než v jiných projevech lidské činnosti, přitom 
veškerých ideálů, platných v moderním životě, bylo dosaženo v architektuře 
renesanční.685 Za antikizující idealismus se kolem roku 1860 stavěli architekti 
Theophil Hansen a Gottfried Neureuther v debatách se stoupenci malířské-
ho (!) naturalismu Kaulbachovy a Pilotyho školy v Mnichově.686 V podání 
Arthura Schopenhauera umělecké dílo zachycovalo ideje, způsoby, kterými 
se projevuje absolutní vůle.687 Jak známo, autor Světa jako vůle a představy 
(1819) zapůsobil kromě jiných rovněž na Tyrše.688 

Zavést a rychle rozšířit přesnou renesanci se podařilo díky šťastnému 
průniku nenasycených slohových potřeb se silnou uměleckou vůlí a působi-
vým vyzrálým programem. Se zmasověním ovšem zákonitě nastaly problémy 
s kázní, která bývá samozřejmá u zakladatelů a autorů, nikoli u následovníků 
a epigonů. U slohu, jenž vyhrál „battle of styles“ hesly o nadčasovosti, ide-
álnosti a dokonalosti, znamenalo dodržení původního programu nutnost. 
Od počátku se muselo čelit rozkladným činitelům, přicházejícím buď zvenčí 

681 Taine (Tyrš) 1873, zde s. 32.
682 Tyrš 1882 a, zde s. 193–194.
683 Tyrš 1883 b, zde s. 225.
684 Burckhardt 1996, s. 187.
685 Chytil 1919, zde s. 209, 289.
686 Wagner-Rieger – Reissberger 1980, s. 49.
687 Novák 1941, s. 100.
688 K Burckhardtovi srov.: Chytil 1919, zde s. 296. – Marek J. 1996, zde s. 240. – K Tyršovi: 

Ludvíkovský 1933, zde s. 71. – Tyrš 1933. – Novák 1941, s. 88.
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od přívrženců jiných slohů, nebo zevnitř, což bylo závažnější. Nešlo ani tak 
o to, že v podmínkách dosud nevídané stavební horečky vzaly za své předsta-
vy o udržení vysoké umělecké úrovně. Takový vývoj sice vadil, avšak nikoho 
soudného asi nezaskočil. Identita přesné renesance vězela v jejím vymezení 
proti všemu nepřesnému, nepřiměřenému a přehnanému, v dobové termino-
logii „copařskému“. Každá krajnost byla pronásledována: ryzí utilitarismus 
a naopak dekorativní přebujelost, „kasárnická“ strohost i barokní výstřelky, 
otrocké kopírování předloh i jejich přemrštěné inovování, schematický klasi-
cismus i naturalismus, úplné vítězství uměleckohistorické vědy nad tvořivostí 
i naprosté uvolnění osobní tvořivosti z pravidel, vymezených vědou. Pragma-
tismus se potkával se sektářstvím. Ne náhodou měla klenbu nad schodištěm 
Semperova Uměleckohistorického muzea pokrýt malba s výjevem Vítězství 
světla nad temnotou. Provedeno bylo nakonec téma jiné, neméně výmluvné: 
Apoteóza renesance [obr. 98]. 

Obr. 98  Mihály Munkácsy, Apoteóza renesance, Uměleckohistorické muzeum, 
Vídeň, 1887–1890
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„Ponižování špatného jest povinností oproti dobrému, neboť komu není nic 
špatným, tomu nemůže také býti nic dobrým,“ citoval kdysi ze Schopen hauera 
Karel Boromejský Mádl.689 Jedině zásluhou mimořádného zápalu kritiků 
a ideo logů a pevného přesvědčení architektů se podařilo v Rakousku, Uhrách, 
v českých zemích a vlastně i v Německu udržet na čtvrtstoletí rozhodnou 
převahu italsky orientované renesance, navzdory lákavým svodům zdobivé 
francouzské varianty nebo nacionálnímu vzletu německé verze, blízké pro-
stému uživateli také sklonem k hravosti a malebnosti. V 19. století, jehož 
individualismus a historický zájem podle Hostinského „znemožňoval víru 
v samo spasitelnost jednoho umění“,690 nešlo žádat více. „Občané a služebníci 
renaissance“, jak nazval architekt a historik renesanční architektury Heinrich 
von Geymüller sebe, Jacoba Burckhardta a několik nejmenovaných přátel,691 
si mohli gratulovat. 

Happy end kazí osobní tragédie hrdinů příběhu. Zarážejícímu počtu rene-
sancistů nebylo dopřáno, aby své životy uzavřeli v klidu ve vysokém věku, 
oslavováni vděčnými potomky a obdivovateli. „… jen ten, zdál se mi, že odcho-
vancem Hellady se nazývati smí, kdo by jejím životem sám sebe pronikl, kdo by 
vlast a volnost jako oni Řekové z doby síly a výkvětu miloval a hájil, kdo by dle 
jejich vzoru sám ze sebe dokonalého, všestranného člověka utvořit se snažil. Byl 
to osudný omyl mého života, že jsem tomu s celým zápalem mladého srdce chtěl. 
Přišel jsem tím v rozpor s reálnými požadavky života, doby podstatně rozdílné, 
rozptýlil jsem se po jistou řadu let snahou tou, abych všestranného vývoje se do-
pnul; nahlížel jsem teprve později, že člověk ve světě nynějším přec jen obme ziti 
a nutně jednostrannějším se státi musí…,“ napsal Miroslav Tyrš v konceptu 
projevu, jímž se patrně počátkem června 1884 rozloučil s cvičitelským sborem 
pražského Sokola,692 veden rozhodnutím věnovat se plně odborné činnosti 
uměleckohistorické. Dva měsíce nato, 8. srpna, „následkem neštěstí, nebo 
v po ruše smyslů“ utonul v rozvodněné řece v tyrolských horách.693 O pouhé tři 
dny později si v Litoměřicích, sužován nervovými bolestmi, vzal život Moritz 
Thausing (nar. 1835), Eitelbergerův žák a spolu s ním hlavní budovatel přísné 
uměleckohistorické vědy ve Vídni. Pár týdnů po odchodu Tyršově skolila 

689 Mádl 1885–1886 a, zde s. 50.
690 Hostinský 1898, zde s. 170.
691 Cit. podle Chytil 1919, zde s. 294.
692 Cit. podle Ludvíkovský 1933, zde s. 70.
693 Cit. úřední zpráva podle Dvořáková 1989, s. 210.
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„známá duchovní choroba“ Hanse Makarta ve věku pouhých čtyřiačtyřiceti 
let. České kultuře uštědřil rok 1884 další ránu předčasným úmrtím Saturnina 
Hellera. 

Je to smutné čtení. Ve stejné době jako hudebního skladatele Bedřicha 
Smetanu ochromila sluchová vada Bernharda Gruebera. Roku 1874 podlehl 
duševnímu onemocnění Karl Tietz (nar. 1832), talentovaný Hansenův žák 
a nejhorlivější šířitel řecké renesance ve Vídni. V blázinci strávil posledních 
deset let svého života sochař Anton Dominik Fernkorn (1813–1878), autor 
jezdeckých soch na nedokončeném vídeňském Kaiserforu. Se zatemnělou 
myslí skončili za branami ústavů choromyslných také architekt Jan Machyt-
ka (1842–1887), spoluautor renesanční budovy Uměleckoprůmyslové školy 
v Praze, a malíř Mihály Munkácsy (1846–1900), tvůrce vzpomenuté malby 
Apoteóza renesance. „Duchovní choroba“ trápila Heinricha Ferstela, rovněž 
zesnulého předčasně (1828–1883). Vlastní rukou zemřel Eduard van der Nüll 
(1812–1868) a plzeňský architekt Rudolf Štech (1858–1908), obětavý pěstitel 
české renesance a podporovatel Mikoláše Alše. „Silné záchvaty k mozku“ udo-
laly nejznámějšího stoupence gotiky a současně příležitostného renesancistu 
(návrh pařížské Opery, 1860–1861) Violleta-le-Duca (1814–1879).694 

Stvořitelé a přední protagonisté přesné renesance zmizeli ze scény krátce 
po sobě. Oba zvěstovatelé „umění budoucnosti“ příznačně završili své životní 
poutě na půdě milované Itálie: Gottfried Semper v Římě (1879) a Richard 
Wagner, celý život pronásledovaný neduhy svého slabého těla, v jednom z po-
kojů renesančního paláce Loredan v Benátkách (1883). V roce Ferstelova 
skonu opustil Theophil Hansen učitelský post na vídeňské akademii. Ačkoli 
i poté, navzdory slábnoucímu zraku, vyhotovil množství návrhů, nebyl žádný 
z nich, snad až na drobné výjimky, realizován. Josef Zítek zanevřel na pro-
jekční činnost po skandálu s vyhořelým Národním divadlem (1881), Antonín 
Barvitius se po dokončení smíchovského kostela (1885) nedostal k žádné 
rozměrnější zakázce, Ignác Ullmann se stáhl do ústraní již v polovině sedm-
desátých let. O jedinou zimu přežil Moritze Thausinga Rudolf Eitelberger 

694 Údaje o Tietzovi a Fernkornovi viz příslušná hesla v Thieme-Becker I–XXXVII 
1907–1950, k Thausingovi srov. Chevalier 1884–1885. – Kroupa 1998, s. 154. – K Ma-
kartovi viz nekrolog ve Zlaté Praze: Weitenweber 1884. – Tyrš 1881 b. – Munkácsy: 
Matejko 1884. – Kriller – Kugler 1991, s. 295. – Machytka: Mádl 1898 a, s. 73. – Ferstel: 
Šmídek 1877, zde s. 100. – Van der Nüll: Vybíral 1992 a. – Štech: Cechner 1908 a. – 
Viollet-le-Duc: Lehner 1879 b.
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(1817–1885) a Hanse Makarta jeho rival Hans Canon (1829–1885), malíř 
schodiště ve vídeňském Muzeu dějin přírody.

Láska ke slohu se ovšem nevytratila, a to ani z českých zemí. Někdy před 
první světovou válkou snad vyrostl kuriózní dům čp. 327 v Liberci (nároží ulic 
Masarykovy a Ignáta Herrmanna), s arkýřem pomalovaným vyobrazeními 
slavných Michelangelových soch [obr. 99]. Unikát představuje početná tvorba 
Ladislava Skřivánka (1877–1957), kterému se podařilo vybrousit vlastní verzi 
renesance, kombinující kubické hmoty se sgrafi tovými obrazy, nápisy a bo-
sáží [obr. 100].695 Docela v duchu hesel 19. století se počátkem čtyřicátých 
let 20. století pokoušel vzkřísit sympatie k renesanci již vzpomínaný Emil 
Edgar (1942). Konečně dekádu nato se návrhy vybraných, dodatečně poli-
ticky prokádrovaných „architektů-realistů“ staly „dokladem tvůrčí mohutnosti 
naší architektury druhé půle XIX. století, z níž mohou současní architekti čerpat 
po všech stránkách“.696 O tom, že podobné rady noví, socialističtí realisté brali 
vážně, svědčí atikové a sgrafi tové novostavby v Havířově, Mníšku pod Brdy, 
Žďáru nad Sázavou, Ostrově aj.697 Odklon od stalinistického tradicionalismu 
a návrat k internacionálnímu jazyku moderny v českých zemích znamenal 
také, až na výjimky, konec čitelnějším renesančním reminiscencím. 

Z kruhu rakouských a německých renesancistů se do 20. století prožili 
například pilní historikové-architekti Heinrich von Geymüller a Josef Durm. 
Především se ale odehrál nový rozkvět slohu v zámoří: tzv. Americká rene-
sance přinesla květy souměřitelné s nejlepšími výkony Itálie v 16. století nebo 
střední Evropy v 19. století. Konečně, anglický estetik Geoff rey Scott položil 
v knize Architektura humanismu (1914) základy progresivního výkladu klasic-
ké architektury, na němž staví služebníci renesance dodnes.

695 Černoušek – Šlapeta – Zatloukal 1981, s. 39. – Lukeš 1988. – Robová 1997.
696 Benešová 1952, zde s. 242. – Srov. také Brožová 1952.
697 K architektuře socialistického realismu srov. např. Halík 1996.
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Obr. 99  Obytný dům čp. 327, arkýř s vyobrazeními Michelangelových soch, Liberec
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Obr. 100  Ladislav Skřivánek, Masarykova škola, Sušice, 1927
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editorů. Vyskytne-li se u jednoho autora vícero položek, následují tyto za se-
bou podle roku vydání od nejstarší po nejmladší. V druhém seznamu byla 
zvolena obrácená priorita: rozhodující je rok vydání a v rámci jednoho roku 
jsou tituly seřazeny abecedně podle počátečních písmen příjmení autorů. Po-
psané schéma je důsledně uplatňováno i při citování rozsáhlých kolektivních 
prací, sborníků a katalogů.

Počáteční písmena v názvech titulů jsou pro abecední řazení rozhodující 
tam, kde chybí jakákoli signatura, nebo pokud užitá šifra či zkratka neumož-
ňuje odhalit úplné jméno autora (např. Antonín Tomíška 1882, Čech rodilý 
1902).

Odkazy na články O. Hostinského, K. B. Mádla, G. Sempera a M. Tyrše 
se často vztahují k dodatečně sestaveným antologiím. V takových případech 
je doplněn v závorce bibliografi cký záznam místa (periodika), ve kterém daný 
text vyšel poprvé. Příslušné informace, většinou převzaté od editorů jednotli-
vých výborů, nebyly zpravidla ověřovány ani zpřesňovány. Rovněž u dalších 
titulů, citovaných podle jiného než prvního vydání, se někdy jevilo nutné 
připojit v závorce vysvětlující poznámku. 

Jméno Zdenka Schuberta-Solderna se v nadpisech jeho textů vyskytuje 
v ná sledujících variantách: Zdeněk Schubert, Zděnek rytíř ze Schubertu, Zde-
něk rytíř ze Schubertů, Zdeněk rytíř Schubert ze Soldernů, Zdeněk rytíř ze 
Schubert-Soldernu, Zdenko Schubert von Soldern, Zdenko Ritter Schubert 
von Soldern, Zdenko von Schubert-Soldern (plus zkratky). V seznamu citova-
né literatury byl pravopis sjednocen na Zdenko Schubert-Soldern. Analogicky 
byl tvar Alfred Weber rytíř z Ebenhofů upraven na Alfred Weber-Ebenhof.

Ortografi e německých příjmení s přehláskami v originálech i sekundární 
literatuře obvykle kolísá. Zvolené varianty Grueber – Lueger, či naproti tomu 
Förster – Lübke se přidržují častěji užívaných verzí. 

Šlechtický stav autorů se nerozlišuje. Zpravidla teprve v průběhu života 
nositele získané predikáty Ritter von, Freiherr von jsou vypouštěny.

Časopisy Allgemeine Bauzeitung a Světozor lze prohlížet online na adre-
sách http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=abz a http://archiv.ucl.
cas.cz/?path=SvetozorII [6. 11. 2011]).
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1878–1879 Tyrš  Miroslav Tyrš, Jaroslav Čermák. Životopis a rozbor esthetický 
(Osvěta VIII, 1878, č. 7, s. 483–495, č. 9, s. 659–683, č. 11, s. 801–826, č. 12, 
s. 909–929, IX, 1879, č. 9, s. 735–747), in: 1901 Tyrš I, s. 64–186.
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1879 Krejčík a  Josef Krejčík, O nábytku starožitném. Listy průmyslové V, 1879, 
č. 8–9, s. 65–67.

1879 Krejčík b  Josef Krejčík, Nábytek na světové výstavě pařížské. Listy průmys-
lové V, 1879, č. 17, s. 133–135, č. 18, s. 142–143, č. 21–22, s. 166–167, č. 25–26, 
s. 203–204, č. 27–28, s. 218–219, č. 29–30, s. 231–232, č. 34–35, s. 274–275, 
č. 38–39, s. 307–308, č. 42–43, s. 338–339.

1879 Lehner a  [Ferdinand Josef] Lehner, Budoucí kostel sv. Václava na Smícho-
vě. Method V, 1879, č. 7, s. 78–79.

1879 Lehner b  [Ferdinand Josef] Lehner, Viollet-le Duc. Method V, 1879, č. 11, 
s. 132.

1879 Lind  Lind, Der Brunnen auf dem Hohen Markte zu Wien. ABZ XLIV, 
1879, s. 63–64. 

1879 Schubert-Soldern a  Z. S. [Zdenko Schubert-Soldern] (rec.): Bauschatz. 
Eine Sammlung hervorragender Bauwerke, Details etc. in Reproductionen 
nach seltenen und kostbaren Werken, Einzelstichen etc. Zprávy SAI XIV, 
1879, č. 3, s. 121.

1879 Schubert-Soldern b  Zdenko Schubert-Soldern, Spolkový dům společen-
stva pražských stavitelů, kameníků a zedníků. Zprávy SAI XIV, 1879, č. 4, 
s. 131–133.

1879 Tyrš  Miroslav Tyrš, O prostředcích k povznesení uměleckých poměrů našich 
(Květy I, 1879, s. 61–71), in: 1932 Tyrš I, s. 75–89.

1879 Výstava spolku  Výstava spolku architektů a inženýrů v Praze. Světozor XIII, 
1879, č. 16, s. 190.

1879 Wochenversammlung a  Wochenversammlung am 17. Januar. Der b. a. Ci-
vil-Architekt Jos. Benischek hielt seinen … Vortrag „Ueber das gesunde städ-
tische Wohn- und Familienhaus der Zukunft.“ TB XI, 1879, s. 72.

1879 Wochenversammlung b  Wochenversammlung am 14. Februar. […] Josef Be-
nischek … „über das gesunde Wohnhaus der Zukunft“. TB XI, 1879, s. 74–75.

1879 Wolf  12. a 13. schůze týdenní dne 22. a 29. ledna 1880. Přednáška A. Wolfa: 
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ní rozpnutí?“ Zprávy SAI XIV, 1879, č. 4, s. 147–148.
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1880 Tyrš a  Miroslav Tyrš, O zákonu konvergence při tvoření uměleckém (Kvě-
ty II, 1880, č. 1, s. 38–44, č. 3, s. 338–349, č. 5, s. 541–547, č. 6, s. 660–672), 
in: 1932 Tyrš I, s. 165–207.

1880 Tyrš b  Miroslav Tyrš, O umění antickém ze spisu „Národ sobě“ (Národ sobě. 
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technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik…“ ABZ XLV, 
1880, s. 19–22, 29–34, 57–63.
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1881 Hostinský  Otakar Hostinský, Výlet do říše romantiky (Květy III, 1881, č. 1, 
s. 17–29), in: 1956 Hostinský, s. 490–505.

1881 Líčka  Josef L. Líčka, Zpráva o výstavě „spolku architektů a inženýrů v král. 
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s. 117–135.

1881 O sgraffi  tech  O sgraffi  tech. Listy průmyslové VII, 1881, č. 35, s. 215–216.
1881 Přehledná výstava  Přehledná výstava k dějinám umění staroegyptského 

(Příloha Národních listů k č. 307, 8. 12. 1881), in: 1934 Tyrš II, s. 26–27.
1881 Schubert-Soldern a  Z. S. [Zdenko Schubert-Soldern] (rec.): Die Bauten, 

Entwürfe und Skizzen… Von Gottfried Semper. Zprávy SAI XVI, 1881, č. 1–2, 
s. 37.

1881 Schubert-Soldern b  16. týdenní schůze dne 3. března 1881. Přednáška archi-
tekta a docenta p. Zdeňka rytíře ze Schubertů o „kopuli hlavního chrámu ve 
Florenci“. Zprávy SAI XVI, 1881, č. 1–2, s. 40.

1881 Schubert-Soldern c  Z. S. [Zdenko Schubert-Soldern] (rec.): Der bauliche 
Comfort des Wohnhauses… Von Achille Wolf. Zprávy SAI XVI, 1881, č. 3, 
s. 74–75.

1881 Tyrš a  Miroslav Tyrš, O slohu gotickém (Praha 1881), in: 1934 Tyrš II, 
s. 167–197.
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1881 Tyrš b  Miroslav Tyrš, Makart a jeho Abundantie (Národní listy XXI, 1881, 
č. 41, 17. 2., č. 44, 20. 2.), in: 1937 Tyrš V, s. 105–108.

1881 Tyrš c  Miroslav Tyrš, Cyprus, jeho stará města, hroby a chrámy (Národní 
listy XXI, 1881, č. 74, 27. 3., Příloha), in: 1934 Tyrš 1934, s. 154–156.

1881 Tyrš d  Miroslav Tyrš, O spůsobu a významu studia dějin umění výtvarných 
(Květy III, 1881, č. 11, s. 595–602), in: 1932 Tyrš I, s. 91–100.

1881 Weber-Ebenhof  Morfologie architektonických druhů slohových a jejich 
kos mogenetické souvislosti v duchu monistické fi losofi e přírodní. Zpráva 
o před nášce, již měl dne 24. března 1881 pan Alfred Weber rytíř z Ebenhofů 
ve spolku architektů a inženýrů. Zprávy SAI XVI, 1881, č. 3, s. 69–70.

1881–1882 Müller  Rudolf Müller, Künstler der Neuzeit Böhmens X. Joseph A. Kran-
ner. Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen XX, 
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1882 Antonín Tomíška  Antonín Tomíška. Světozor XVI, 1882, č. 18, s. 214.
1882 Lehner a  F. J. [Ferdinand Josef] Lehner, Renaissance. Method VIII, 1882, 

č. 8, s. 85–89.
1882 Lehner b  F. J. [Ferdinand Josef] Lehner, Sloh renaissanční (Pokračování). 

Method VIII, 1882, č. 12, s. 140–142.
1882 Lind  [Karl] Lind, Bernhard Grueber. Mittheilungen der k. k. Central-Co-

mission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 
Neue Folge VIII, 1882, s. CXLVII–CXLVIII.

1882 Lübke a  Wilhelm Lübke, Geschichte der Renaissance in Deutschland (2. vydá-
ní Gesch. d. deutsch. Ren.) II. Stuttgart 1882.

1882 Lübke b  Wilhelm Lübke, Grundriss der Kunstgeschichte II. Stuttgart (9. vy-
dání) 1882.

1882 Mádl  K. B. M. [Karel Boromejský Mádl], Bernhard Grueber. Ruch IV, 
1882, č. 34, s. 543–544.

1882 Maudrova „Tančící dívka“  Maudrova „Tančící dívka“. Světozor XVI, 1882, 
č. 13, s. 155. 

1882 Schubert-Soldern a  Zdenko Schubert-Soldern, Příspěvek ku karakteristice 
zákonů slohových. Zprávy SAI XVII, 1882, č. 1–2, s. 21–31. – Německy vyšlo 
též separátně: Prag 1882.

1882 Schubert-Soldern b  Z. S. [Zdenko Schubert-Soldern] (rec.): Carl Lachner, 
Die Holzarchitektur Hildesheims. Zprávy SAI XVII, 1882, č. 1–2, s. 52–53, 
č. 3–4, s. 136–137.

1882 Schubert-Soldern c  Z. S. [Zdenko Schubert-Soldern] (rec.): Wiener Monu-
men talbauten I. Hof-Opernhaus von Van der Nüll und Sicardsburg, und 
Justiz palast von A. von Wielemanns. Zprávy SAI XVII, 1882, č. 1–2, s. 53.
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1882 Tyrš a  Miroslav Tyrš, Umění výtvarná v roce 1881 (Přehled činnosti literární, 
hudební a výtvarné v Čechách roku 1881, vydaný Besedou Uměleckou. Praha 
1882, s. 50–82), in: 1937 Tyrš V, s. 183–217. 

1882 Tyrš b  Miroslav Tyrš, Nová technika malířská (Národní listy XXII, 1882, 
č. 239, 30.8.), in: 1937 Tyrš VI, s. 55–56.

1882 Tyrš c  Miroslav Tyrš, Ve prospěch renaissance české (Národní listy XXII, 
1882, č. 304, 11. 11., č. 308, 16. 11.), in: 1912 Tyrš II, s. 227–231.

1882 Wolf a  Achill Wolf, Der bauliche Comfort des Wohnhauses mittlerer nördli-
cher Breiten, sein Wesen und die baulichen Mittel zu seiner Verbreitung. Prag 
1882.

1882 Wolf b  Achill Wolf, Přestavění německého král. zemského divadla v Praze 
následkem opatření bezpečnosti, nařízených státními úřady. Zprávy SAI XVII, 
1882, č. 3–4, s. 67–71.

1882–1883 Bernhard Grueber  Bernhard Grueber †. Mittheilungen des Vereines 
für Geschichte der Deutschen in Böhmen XXI, 1882–1883, s. 274–277.

1883 Auer  Hans Auer, Die Entwickelung des Raumes in der Baukunst. ABZ XLVIII, 
1883, s. 65–68, 73–74.

1883 Bericht  VIII. Bericht der k. k. Central-Comission für Erforschung und Er-
haltung der Kunst- und historischen Denkmale über ihre Thätigkeit im Jahre 
1882. Mittheilungen der k. k. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunst- und historischen Denkmale. Neue Folge IX, 1883, s. I–XXII.

1883 Heller a  Saturnin Ondřej Heller, Renaissance moderních průčelí našich 
a vztah její k renaissancí původní. Zprávy SAI XVIII, 1883, č. 1–2, s. 1–7.

1883 Heller b  Saturnin Ondřej Heller, Renaissance moderních průčelí našich 
a vztah její k renaissancí původní. II. Vliv architektury toskánské. Zprávy 
SAI XVIII, 1883, č. 3–4, s. 4–13.

1883 Konkurence stavitelské  Konkurence stavitelské… Zprávy SAI XVIII, 1883, 
č. 3–4, s. 131–133.

1883 Koula a  Jan Koula, Činžovní dům arch. A. Wiehla a K. Gemperle v parku 
městském v Praze. Zprávy SAI XVIII, 1883, č. 1–2, s. 7–8.

1883 Koula b  Jan Koula, Majoratní dům knížat Schwarzenbergů na Hradčanech. 
Zprávy SAI XVIII, 1883, č. 3–4, s. 1–3.

1883 Mádl a  Karel B. Mádl, Theofi l Hansen. Zprávy SAI XVIII, 1883, č. 1–2, 
s. 8–15.

1883 Mádl b  M. [Karel B. Mádl], Z Vídně. Zprávy SAI XVIII, 1883, č. 1–2, s. 59–60, 
č. 3–4, s. 127–130.

1883 Mádl c  M. [Karel B. Mádl] (rec.): Wiener Monumentalbauten. Zprávy 
SAI XVIII, 1883, č. 3–4, s. 141.
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1883 Mádl d  b. [Karel Boromejský Mádl] (rec.): Jan Koula, Památky umělecko-
-průmyslové v Čechách. Ruch V, 1883, č. 13, s. 205–206. 

1883 Mádl e  Karel Boromejský Mádl, Umění v Praze (Ruch V, 1883, s. 350, 365, 
381, 397, 446), in: 1959 Mádl, s. 9–21. 

1883 Prague renaissante  R., Prague renaissante. Ruch V, 1883, č. 21, s. 336.
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1883 Tyrš b  Miroslav Tyrš, Rafael, vývoj a význam jeho (Květy V, 1883, č. 10, 
s. 507–515), in: 1934 Tyrš II, s. 223–231.

1883 Tyrš c  Miroslav Tyrš, Albrecht II., hrabě habsburský, loučí se před odjezdem 
svým do Palestiny s rodinou svou a přijímá přísahu svého syna Rudolfa, že 
bude následovati příkladu otců svých. Historický obraz G. A. Haballa (Národ-
ní listy XXIII, 1883, asi č. 18, 22. 1., č. 23, 27. 1.), in: 1937 Tyrš VI, s. 70–73.

1883 Tyrš d  Miroslav Tyrš, Výstava žofínská (Národní listy XXIII, 1883, č. 100, 
27. 4., 5. 5., č. 121, 22. 5., č. 125, 27. 5., č. 126, 29. 5., č. 134, 7. 6., č. 140, 
14. 6., č. 144, 19. 6., 30.6.), in: 1937 Tyrš VI, s. 91–113.

1883 Tyrš e  Miroslav Tyrš (rec.): Jan Koula, Památky umělecko-průmyslové v Če-
chách (Národní listy XXIII, 1883, č. 295, 12. 12.), in: 1937 Tyrš VI, s. 139–141.

1884 Dům  Dům pana Čeňka Bubeníčka. Zprávy SAI XIX, 1884, č. 3, s. 121.
1884 Heller  Saturnin Ondřej Heller, Architektura tabernaklí. Zprávy SAI XIX, 

1884, č. 1, s. 3–9.
1884 Mádl  Karel B. Mádl, Jindřich Ferstel. Zprávy SAI XIX, 1884, č. 1, s. 9–13.
1884 Matejko  Matejko o Makartovi. Method X, 1884, č. 10, s. 119.
1884 Semper  Gottfried Semper, Kleine Schriften (eds. Manfred Semper – Hans 

Semper). Berlin – Stuttgart 1884.
1884 Weitenweber  V. W. [Vilém Weitenweber], Hanuš Makart †. Zlatá Praha I, 

1884, č. 41, s. 495.
1884 Wochenversammlung  Wochenversammlung am 21. März. […] Zdenko R. 

von Schubert … über „Die Bestimmung schöner Verhältnisse in der Kunst.“ 
TB XVI, 1884, s. 79.

1884–1885  Chevalier  -r. [L. Chevalier], Moritz Thausing † 11. August 1884. 
Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen XXIII, 
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1885 Bukovská  Viktorka Bukovská [?], Tři zámky památné. Zlatá Praha II, 1885, 
č. 42, s. 615–617.
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ABZ L, 1885, s. 8.
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ABZ LII, 1887, s. 77.
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1889 Das neue Gebäude  Das neue Gebäude der k. k. priv. allgemeinen öster-
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1874–1879 (Joseph 1909, s. 541, obr. 568).

44. Karel Starý st. – Bohuslav Moravec – Čeněk Venclík, Národní dům, Olo-
mouc, 1887–1888.

45. Ludwig Tischler, palác Helfert, Vídeň, 1872 (Krakowski 1979, obr. 53). 
46. Achill Wolf, dům U zlaté váhy, Praha, 1886.
47. Achill Wolf, Hypoteční banka, Praha, 1889–1894.
48. Achill Wolf, Hypoteční banka, Praha, 1889–1894, detail vstupního průčelí.
49. Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Nový hrad, Císařské forum (dnes Hel-

denplatz), Vídeň, po 1869.
50. Achill Wolf, předběžný návrh půdorysu ideálního obytného domu, 1882 

(Wolf 1882 a, s. 211). 
51. Karl Schlimp, obytná kolonie železničních úředníků a dělníků, Nymburk, 

1870–1873 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Nym-
burk-kolonie-nadrazi.JPG).

52. Lázeňské vilové domy, Šternberk u Slaného, kolem 1850.
53. Alfred Kirpal – Alexius Linsbauer, Královská vila, Karlovy Vary, 1872 (Ze-

man 1998, s. 153, obr. 48).
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54. Zdenko Schubert-Soldern, vila Eduarda Schuberta-Solderna, Praha-Liboc, 
1871 (Schubert-Soldern 1875, tab. XI).

55. Simone Pollaiuolo, zv. Cronaca (?), Palazzo Quadagni (Guadagni), Floren-
cie, po 1495 (Grandjean – Famin 1815, tab. 29).

56. Antonín Wiehl – Jan Zeyer, návrh domu Bohuslava Schnircha čp. 548 v Pra-
ze-Vinohradech, 1872 (Brožová 1952, obr. XV).

57. Antonín Wiehl, dům Bohuslava Schnircha, čp. 548, Praha-Vinohrady, 1875 
(Wirth 1921, obr. 1 nahoře).

58. Saturnin Heller, radnice, Louny, 1883–1887 (Světozor XXII, 1888, č. 7, 
s. 109).

59. Benedetto da Maiano – Simone Pollaiuolo, zv. Cronaca (?), palác Strozzi, 
Florencie, po 1489 (Lübke 1882 b, s. 99).

60. Hexenbürgermeisterhaus, Lemgo, 1568–1571 (http://mabuse.aminus3.com/
image/2008-10-06.html).

61. Gustav Hörnig, společenský dům, Drážďany, 1837–1838 (Die neuerbauten 
Gesellschaftslokale 1840, tab. CCCXXXIX, obr. 5). 

62. Friedrich Gärtner, knihovna, Mnichov, 1831–1840.
63. Emil Förster, Allgemeine österreichische Bodenkredit-Anstalt, průčelí do 

Teinfaltstrasse, Vídeň, 1885 (Das neue Gebäude 1889, tab. 3).
64. Emil Förster, budova zemské vlády, Lublaň, 1896–1899 (Stradal 1904, 

tab. 18).
65. Alexander Wielemanns-Monteforte, justiční palác, Olomouc, 1896–1901.
66. Arwed Roßbach, Královský úřední soud, Drážďany, 1888–1891 (http://

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Dresden_Amtsgericht_3.
jpg?uselang=de).

67. Jiří Fichtner, radnice, Mladá Boleslav, 1865–1868 (Nová radnice 1869, 
s. 364).

68. Antonín Tebich, radnice, Frenštát pod Radhoštěm, 1890–1891 (http://static.
panoramio.com/photos/original/55551210.jpg).

69. Alois Daut, radnice, Postoloprty, 1902–1903 (http://foto.mapy.cz/193251-Po -
stoloprty-radnice).

70. Eduard Bürklein – Friedrich Bürklein, radnice, Fürth, 1840–1850.
71. Christian Hansen, budova administrativy Arsenalu rakouského Lloydu, 

Terst, 1853–1857 (Hansen 1857, tab. 131).
72. Ignác Vojtěch Ullmann, Vyšší dívčí škola, Praha, 1866–1867.
73. Josef Hlávka, dům Alexandra Schöllera, Vídeň, 1862–1863 (Wohnhaus 1864, 

tab. 687).
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74. Opernring, Vídeň: první zleva palác Schey (Johann Romano – August 
Schwen denwein, 1863–1864), třetí zleva dům Alexandra Schöllera, pátá 
zleva opera (Eduard van der Nüll – August Siccardsburg, 1861–1869), v ose 
průhledu palác arcivévody Ludwiga Viktora (Heinrich Ferstel, 1863–1869) 
(Wagner-Rieger – Eggert – Reining… 1969, tab. 2 b).

75. Theophil Hansen, Heinrichhof, Vídeň, 1861–1863 (Der Heinrichhof 1866, 
tab. 58).

76. Heinrich Ferstel, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, Vídeň, 
1867–1871 (Oesterr. Museum 1871, tab. 56).

77. Heinrich Ferstel, chemický institut, sgrafi ta ve dvoře, Vídeň, 1869–1871 
(Ferstel 1874, tab. 59).

78. Heinrich Ferstel, univerzita, detail průčelí do Reichsratstrasse, Vídeň, 
1873–1884.

79. Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Uměleckohistorické muzeum, hlavní 
průčelí do Císařského fora, Vídeň, 1871–1891.

80. Gottfried Semper – Carl Hasenauer, Uměleckohistorické muzeum, severní 
dvůr, Vídeň, 1871–1891.

81. Gottfried Semper, dům Wilhelma Sempera, Hamburk, 1844 (Haus des Apo-
thekers 1848, tab. 207).

82. Jean-Nicolas-Louis Durand, návrhy průčelí, Précis des leçons d’architecture, 
po 1802 (Mignot 1994, s. 19, obr. 12).

83. Ignác Vojtěch Ullmann, gymnázium, průčelí do Růžové ulice, Pelhřimov, 
1872–1874. 

84. Theophil Hansen, Musikverein, Vídeň, 1864–1869 (Köstlin 1870 a, tab. 7).
85. Theophil Hansen, palác Ephrussi, Vídeň, 1872–1873 (Das Haus 1874, tab. 2).
86. Antonín Barvitius – Josef Schulz, Gröbova vila, Praha-Vinohrady, 1870–1874.
87. Emil Förster, nájemný dům Allgemeine Österreichische Baugesselschaft, 

průčelí do Helferstorferstrasse, Vídeň, 1872–1874 (Wagner-Rieger – Eg-
gert – Reining… 1969, tab. 191).

88. Otto Wagner, dům Ignaze Packa, Vídeň, 1877–1878 (http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/f/f4/Otto_Wagner%2C_1877%2C_A1010_Wien%
2C_Schottenring_23%2C_p3.jpg?uselang=de).

89. Gustav Korompay, rakousko-uherský pavilon na světové výstavě, Paříž, 1878 
(Rakouský pavillon 1878, s. 301).

90. Joseph Wieser – Arnold Lotz, nájemné domy, Czerningasse 13 a 15, Vídeň, 
1886 (Wohnhäuser 1887, tab. 60).

91. Anton Schurda, nová radnice, Prachatice, 1903 (Schurda 1905, tab. 62).
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 92. Baccio d’Agnolo, palác Bartolini, Florencie, po 1520 (Grandjean – Famin 
1815, tab. 63).

 93. Giovanni Antonio Dosio, palác Larderel (Giacomini), Florencie, po 1580 
(Grandjean – Famin 1815, tab. 45).

 94. Raff ael Santi, palác Pandolfi ni, Florencie, po 1520 (Lübke 1870, s. 687, 
obr. 646).

 95. Donato Bramante, tzv. Raff aelův dům, Řím, asi 1510–1514 (http://www.
valtervannelli.it/casa_di_raff aello/casa_di_raff aello.html).

 96. Antonio da Sangallo ml. – Michelangelo Buonarroti, palác Farnese, Řím, 
po 1534. 

 97. Josef Schulz, radnice, Praha-Smíchov, 1874–1876 (http://www.prazskastet-
ka.cz/image/200608172336_P7212109.jpg).

 98. Mihály Munkácsy, Apoteóza renesance, Uměleckohistorické muzeum, Ví-
deň, 1887–1890.

 99. Obytný dům čp. 327, arkýř s vyobrazeními Michelangelových soch, Liberec.
100. Ladislav Skřivánek, Masarykova škola, Sušice, 1927.
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Rejstřík

Jmenný rejstřík

Rejstřík uvádí jména osob z kapitol, poznámek i popisek vyobrazení. Neeviduje 
jména z bibliografi ckých odkazů a vlastní jména, která jsou součástí vžitých názvů 
předmětných staveb (např. Gröbova vila), s výjimkou jmen umělců (Schnirchův 
dům). Jména panovníků jsou uvedena v originálním znění, počeštěné verze (po-
užité v textu) jsou připojeny v závorce. Tučně vysázená čísla označují stránku, 
kde se nachází vyobrazení.

A

Abel Lothar  115
Adam Robert  29
Alberti Leon Battista  82
Aleš Mikoláš  208, 250, 260
Alt Theodor  161
Ambros August Wilhelm  157, 256
Auer Hans  59

B

Baccio d’Agnolo  239, 239, 241–243
Bach Alexander  15, 220, 224
Barifi s Jan Dominik de  104
Barry Charles  28, 29, 204
Barvitius Antonín  16, 20–21, 24, 43–44, 

54, 59, 77–91, 78, 81, 85–87, 95–96, 
116, 131, 142, 171, 220, 228–230, 228, 
255–256, 260

Barvitius Viktor  218
Baum Antonín  47, 53, 218
Bayer Joseph  192
Bayer Pavel Ignác  65
Bažant Jan  21, 142
Beauharnais Eugène de (Eugen von 

Leuch tenberg)  28, 33–34
Beham Barthel  238

Beham Sebald  238
Benisch Carl  141
Benischek Josef  130, 134–135, 139, 161
Bergmann Hermann  36, 41–42, 41, 44, 

95, 224–225
Bernini Gian Lorenzo  186
Bezděka Viktor  65
Birnbaum Vojtěch  20, 155–158
Boccini Giuseppe  98, 99
Böckmann Wilhelm  112
Böhm Václav  70, 70
Boetticher Karl  59, 167, 201–202
Bohnstedt Ludwig  111–112, 111
Bojarová Markéta  24
Borromini Francesco 58, 186
Božetěch  104
Bráf Antonín  207
Bramante Donato  29–30, 38, 58, 148, 

242, 242, 255–256
Brand Karl  205
Brožík Václav  52
Brückwald Otto  205
Brunelleschi Filippo  8, 64, 73, 93, 144, 

148, 198
Bürklein Eduard  196, 197
Bürklein Friedrich  196, 197
Burckhardt Jacob  19–20, 59, 90, 148, 

157–158, 243, 250, 252, 257, 259
Burnitz ml. Heinrich  115, 117
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C

Canon Hans  261
Cechner Antonín  72, 250
Clarke George  29, 30
Cosmati Jacopo  54
Cosmati Lorenzo  54
Craven Wayne  23
Cronaca Simone del Pollaiuolo zv. Il  145, 

185, 185

Č

Čech Svatopluk  172

D

Daly César  16, 182
Darwin Charles  127, 157, 167, 256
Daut Alois  194, 196
Dehio Georg  157–158
Detoma Anton  152, 256
Dientzenhofer Kilián Ignác  125
Dientzenhofer Kryštof  65, 104
Döhmer Klaus  28
Donatello  89
Dosio Giovanni Antonio  239, 240, 241, 243
Drasche Heinrich  211
Durand Jean-Nicolas-Louis  30, 61, 215, 

217, 220
Durdík Josef  37, 74, 148
Durm Josef  62, 261
Dvořák Max  19
Dvořák Vilém  20
Dvořáková Zora  21

E

Eberlein Georg  238
Edgar Emil  20, 43, 261

Eggert Klaus  18
Eidlitz Leopold  141 
Eitelberger Rudolf  73, 95, 130, 199, 201, 

203, 229, 254–256, 259–260
Ende Hermann  112
Ernst Leopold  71
Erwin von Steinbach  148
Essenwein August Ottmar  54

F

Falke Jacob  203, 252, 254
Fanta Josef  204
Fellner ml. Ferdinand  125, 231
Ferdinand I. Habsburský  160
Fernkorn Anton Dominik  260
Ferstel Heinrich  54, 56, 58, 65, 95, 109, 

115, 117, 130–131, 208, 210, 212, 
212–214, 255, 260

Fichtner Jiří  194, 195
Fischer von Erlach Johann Bernhard  

104, 234
Förster Emil  190, 191–192, 192, 232, 232
Förster Ludwig  14, 15, 211, 215, 232
Fontaine Pierre-François-Léonard  30
Fra Angelico  43
François I de France (František I.)  159
François II de France (František II.)  159
Franz Joseph I. (František Josef I.)  48, 52
Freudenberg Bernhard  229
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen  80
Führich Joseph  95

G

Gärtner Friedrich  41, 68, 190, 190
Garnier Charles  112, 113, 114
Gebauer  132
Geutebrück Albert  14, 22
Geymüller Heinrich von  19, 259, 261
Giotto  43, 144
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Giulio II (Giuliano Della Rovere, 
Julius II.)  30

Goethe Johann Wolfgang von  48
Grandjean de Montigny Auguste Henri 

Victor  34
Grégr Julius  168
Großmann G. Ulrich  19
Grueber Bernhard  9–10, 13, 21, 38, 

45–75, 68–70, 77, 82, 90, 112, 134, 
141, 152, 171, 183, 190, 194, 208, 220, 
223, 245, 260

Gurlitt Cornelius  226
Gutensohn Johann Gottfried  36, 40, 41, 

42, 190

H

Haeckel Ernst  167
Hansen Christian  196, 198
Hansen Christian Frederik  29
Hansen Theophil  15, 52, 54, 55, 58–61, 

73, 77, 109, 116, 139, 141, 152, 168, 
178, 199, 201–202, 208, 210, 211, 218, 
220, 221, 234–235, 251, 256–257, 260

Hardouin-Mansart Jules  49, 54, 58
Harlas František Xaver  36, 75, 130
Hartel Moritz  139
Hasenauer Carl  110, 124, 152, 214–215, 251
Haushofer Max  46
Hauszmann Alajos  23, 190
Hegel Georg Wilhelm Friedrich  177, 256
Heller Ferdinand  173
Heller Saturnin Ondřej  10, 16, 56, 88, 

141, 162, 171–254, 174, 260
Heller Servác  173
Hellich Josef Vojtěch  224
Helmer Hermann  125, 231
Henri II de France (Jindřich II.)  159
Henri III de France (Jindřich III.)  159
Henri IV de France (Jindřich IV.)  159
Herder Johann Gottfried  225
Herrera Juan de  29

Hesse Ludwig Ferdinand  22, 79, 80
Heyden Adolf  238
Heyduk Adolf  42, 53, 110, 186, 222
Hildebrandt Johann Lucas von  148
Hirt Aloys  82
Hittorff  Jakob Ignaz  50, 167, 201–202
Hlávka Josef  21, 71–72, 141, 204, 208, 

209–210, 211–212, 228
Hlobil Ivo  20, 156
Hörnig Gustav  189, 189
Hofman Jan  21, 67
Horyna Mojmír  23
Hostinský Otakar  17, 19–20, 36–37, 53, 

109–111, 130, 141, 157, 163, 165–166, 
169, 175, 181, 204–206, 230, 254–256, 
259

Hubatová-Vacková Lada  24
Hudetz Josef  229
Hübsch Heinrich  54, 61, 72
Hügel Heinrich von  52
Hus Jan  236
Hynais Vojtěch  52

Ch

Chadraba Rudolf  154
Charles IX de France (Karel IX.)  159
Chateauneuf Alexis de  196
Chytil Karel  19, 36, 157

I

Ilg Albert  251
Isella Pietro  233

J

Jakubec Ondřej  11
Jérôme Bonaparte (Jeroným Napoleon 

Vestfálský)  34
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Jeřábek František Věnceslav  222
Jurečková Veronika  12

K

Kalousek Josef  47
Karel IV. (římský císař a český král)  160 
Kaulbach Wilhelm von  75, 257
Kaura ml. Josef  68
Kirpal Alfred  132, 134
Kitlitschka Werner  211
Klenze Leo von  14, 22, 27, 28, 34–35, 

34, 41, 50, 58, 62, 67, 72, 82, 172, 190
Köstlin August  178, 220
Koch Johann  139, 141
Korompay Gustav  233, 234
Koukola Rudolf  173
Koula Jan  36, 44, 93, 139, 141, 172–173, 

206, 223, 230, 238, 255–256
Kranner Josef  36, 38, 40–42, 41, 104
Krejčík Josef  159
Kreuter Franz Jakob  22
Kroupa Jiří  24
Kroupová Markéta  66
Krtilová Eva  21
Kruft Hanno-Walter  13
Krutisch Petra  19
Ksandr Karel  21
Kubíček Alois  21
Kugler Franz Theodor  19, 167
Kyllmann Walter  238

L

Lanzi Luigi  158
Laufberger Ferdinand  233
Laugier Marc-Antoine  163
Lehner Ferdinand Josef  36, 43–44, 59, 

148, 186
Leisching Julius  141–142
Leonardo da Vinci  178

Lessing Julius  19
Levý Václav  87
Líbal Patrik  21
Lier Jan  178, 207
Liman Karel  141
Linsbauer Alexius  132, 134
Lodr Alois  21
Loos Adolf  127, 160
Lotz Arnold  235, 236
Louis XIII de France (Ludvík XIII.)  159
Louis XIV de France (Ludvík XIV.)  159
Louis XV de France (Ludvík XV.)  159
Louis XVI de France (Ludvík XVI.)  159
Lucae Richard  19
Ludwig I. von Bayern (Ludvík I. 

Bavorský)  27, 34–35, 40, 74
Ludwig II. von Bayern (Ludvík II. 

Bavorský)  205
Lübke Wilhelm  19, 47, 65, 223, 243
Lützow Carl  116

M

Mádl Karel Boromejský  17, 19, 27, 35, 
37, 42, 45, 47, 53–54, 59, 65, 88, 152, 
163, 175–176, 183, 201–202, 206, 229, 
235, 248, 253–255, 259

Machytka Jan  260
Maiano Benedetto da  185, 185, 198
Makart Hans  256, 260–261
Maličký Josef  71, 125
Marek Jaroslav  20
Marek Michaela  21, 24
Materna Otakar  16
Matyáš z Arrasu  104
Mauder Josef  47, 123, 126
Maximilian I. Joseph von Bayern  34
Mennekes Ralf  22
Mertens Franz  83, 110, 160
Michelangelo  29, 38, 73, 105, 148, 178, 

244, 244, 246, 248–249, 256, 261, 262
Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi  198
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Mikovec Ferdinand Břetislav  226
Milde Kurt  18, 21
Mique Richard  136
Mocker Josef  19, 95
Moravec Bohuslav  118, 118
Müchel Karl  161
Müller Jan Bohuslav  17, 74, 148, 158, 168
Müller Rudolf  38
Munkácsy Mihály  256, 258, 260
Murillo Bartolomé Esteban  43
Myslbek Josef Václav  204, 256
Myslivečková Hana  12

N

Napoléon I. Bonaparte  30, 33–34, 225
Nash John  83
Neruda Jan  131
Neureuther Gottfried  257
Neuwirth Josef  47
Nietzsche Friedrich  9
Niklas Josef  49–50, 49, 59, 71, 110, 127, 

175, 196, 222, 224
Nobile Pietro  41
Norberg-Schulz Christian  160
Novák Ladislav (Láďa)  208
Novotný Otakar  20
Nüll Eduard van der  27, 77, 134, 208, 

210, 226, 260

O

Ohlmüller Joseph Daniel  38, 41

P

Palacký František  40
Palladio Andrea  28–30, 38, 83, 105, 136
Palmerston Henry John Temple  71
Panoch Pavel  24

Parléř Petr  104, 157
Pasovský Vratislav  139, 220
Patočka Jan  20
Pausaniás  96
Percier Charles  30, 34
Perrault Claude  58
Persius Ludwig  22, 79, 80
Peruzzi Baldassarre  29, 58, 249
Petrasová Taťána  12, 23
Piloty Karl Theodor von  257
Platón  186
Pollak Oskar  41
Prastorfer Alois  139, 141
Prokop August  97
Předák Kašpar  67
Přemysl Otakar II.  236
Purkyně Karel  52, 158, 224

Q

Quarenghi Giacomo  30, 32

R

Raff aello (Raff ael)  11, 30, 31, 43, 93–94, 
94, 104, 158, 205, 216, 228, 239, 
241–242, 242–244, 248–250, 256

Rahl Carl  52, 211
Redtenbacher Rudolf  242–243
Reichensperger August  254
Reinwarth Julius  45
Rejsek Matěj (Matyáš)  104
Renard Jean-Augustin  33
Ried Benedikt  63, 104
Rieger František Ladislav  43, 46, 65, 67, 

87, 89, 95, 211, 224
Riegl Alois  156, 161
Ries Pavel  21
Roesner Carl  41, 225
Romano Giulio  29
Romano von Ringe Johann  210
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Rosenberg Anton  53
Roßbach Arwed  193, 194
Roštlapil Václav  139
Rousseau Jean-Jacques  163
Ruben Christian  46, 52, 67, 75
Ruhl Julius Eugen  22, 23
Rumohr Carl Friedrich von  17
Ruskin John  59, 250
Russell John Scott  110

S

Sandner Josef  131
Sangallo ml. Antonio da  244, 244
Sangallo st. Antonio da  38, 39
Sansovino Jacopo  28, 33, 58
Santini Aichel Jan Blažej  65, 226
Scamozzi Vincenzo  33
Scott Geoff rey  261
Scott George Gilbert  71, 204
Sebastiano del Piombo  256
Seidemann L.  194
Seidl Carl  139
Semper Gottfried  16, 19–20, 22, 35, 35, 

59–60, 62, 73, 90, 98, 100–101, 109, 
112, 123, 124, 134, 139, 141, 148–155, 
161–164, 166–168, 171–172, 176, 179, 
196–197, 199, 201–202, 204–206, 
208, 212–216, 214–216, 218, 231–232, 
234, 250–252, 254, 256, 258, 260

Schaff er Josef  139
Schinkel Karl Friedrich  22, 50, 58, 61, 

79, 80, 81, 168, 196, 220
Schlimp Karl  132, 133, 136
Schlömilch Oskar  16, 57
Schmidt Friedrich  54, 55, 58, 71–72, 95, 

105, 107, 178, 225, 242
Schmoranz ml. František  141
Schmoranz Gustav  97
Schnirch Bohuslav  98, 146, 146–147, 

223, 227, 229
Schnirch Friedrich  15

Schopenhauer Arthur  256–257, 259
Schubert-Soldern Eduard  140
Schubert-Soldern Richard  140
Schubert-Soldern Viktor  140, 143
Schubert-Soldern Zdenko  9, 20, 44, 

83, 97, 104–105, 114, 116, 126, 129, 
134–135, 139–169, 140, 171–172, 179, 
184, 189, 199, 201, 204, 208, 249

Schulek Frigyes  97
Schulz Josef  10, 19–20, 36, 44, 54, 83, 

88, 93–118, 100–103, 106, 131, 140, 
143, 146, 148–149, 152–153, 160, 
164, 171, 175, 201, 208, 216, 218, 
223, 227–229, 228, 233–234, 239, 
246–249, 247, 251, 255–256

Schurda Anton  236, 237
Schwarzenberg Adolf II.  253
Schwarzenberg Bedřich  225
Schwendenwein von Lanauberg August  

210
Siccardsburg August Siccard von  27, 77, 

134, 208, 210, 226
Siegmund Adolf  207
Sitte Camillo  64, 115
Skrejšovský Jan  222
Skřivánek Ladislav  261, 263
Sládeček Petr  24
Smetana Bedřich  169, 260
Smirke Sydney  28
Soli Giuseppe Maria  33, 33
Sommer Oskar  115, 117
Spencer Herbert  156, 256
Sprenger Paul  38
Springer Anton Heinrich  154–155, 180
Srp Karel  20
Starý st. Karel  118, 118
Stramuzzi  84–85
Strossmayer Josip Juraj  225
Strzygowski Josef  166
Studnička Alois  17, 24, 62–63, 97, 141, 

153, 163, 165, 208, 254
Stüler Friedrich August  58, 79, 80
Svoboda Karel  75, 208, 211–212
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Š

Šalda František Xaver  250
Šanda František  50, 110, 127, 175
Šimek Ludvík  87
Škréta Karel  43, 158
Šopák Pavel  12, 24
Špaček Ferdinand  104
Štech Rudolf  260
Švácha Rostislav  11, 21

T

Taine Hippolyte  256–257
Tebich Antonín  194, 195
Thausing Moritz  59, 259–260
Tierhier Vilém  212
Tietz Karl  260
Tilgner Viktor  256
Tischler Ludwig  116, 118, 119
Tomíška Antonín  141
Trenkwald Josef Matyáš  53, 75
Tržeschtik Leopold  115, 254
Tyrš Miroslav  17, 35, 98, 110, 141, 148, 

154–157, 160, 175, 177, 179, 181, 200, 
202–203, 205–207, 223, 230, 235, 
249–250, 254–257, 259

U

Ullmann Ignác  19–21, 36, 42, 42, 49–50, 
51, 52, 54, 58, 61, 71, 79, 81, 83, 130, 
178, 204, 208, 209, 216, 218, 219, 220, 
222–224, 227, 229–231, 233, 260

Urban Otto  220

V

Vasari Giorgio  64, 249
Vejrych Jan  85

Venclík Čeněk  118, 118
Verrocchio Andrea del  89
Vignola Giacomo Barozzi da  29, 63
Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel  254, 

260
Vitruvius Pollio Marcus  63, 82, 125, 184, 

204–205
Vlček Vácslav  110, 178, 186, 249
Vocel Jan Erazim  46, 256
Vrchlický Jaroslav  172, 256
Vybíral Jindřich  12, 20–21, 23–24, 47

W

Wagner Otto  156, 233, 233
Wagner Richard  169, 199, 204–206, 260
Wagner-Rieger Renate  18, 27
Wachsmann Bedřich  225
Walpole Horace  136
Waterhouse Alfred  204
Weber-Ebenhof Alfred  141, 157, 166–167
Weilen Josef  220
Wibiral Norbert  18
Wiehl Antonín  19–20, 43, 104, 107, 108, 

123, 146, 146–147, 204, 223, 227–229, 
235

Wielemanns Alexander  193, 193
Wieser Joseph  235, 236
Wingelmüller Georg  130
Wirth Zdeněk  20, 47, 77, 89
Wölffl  in Heinrich  158–159, 250
Wolf Achill  20, 121–137, 122–124, 128, 

141, 162, 171, 184
Wolf František  68
Wulff  Eb.  150

Y

Ybl Miklós  23, 54, 58
Yekaterina II. Velikaya (Kateřina II. 

Veliká)  27, 30
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Z

Zach Jiří  132
Zap Karel Vladislav  46, 65, 224–225
Zatloukal Pavel  21, 23–24
Zeising Adolf  63
Zeyer Jan  104, 107, 108, 146, 227
Zgórniak Marek  18, 21
Zika Johann  38
Zimmermann Robert  37

Zítek Josef  19, 21, 36, 49–50, 51, 52, 61, 
100, 104, 112, 139, 141, 168, 173, 178, 
204, 222, 226, 229, 231, 249–250, 
255–256, 260

Ž

Žákavec František  152
Žižka z Trocnova Jan  236

Místní rejstřík

Rejstřík eviduje obce (nikoli regiony nebo státy) a stavby (nikoli instituce). Na 
nejfrekventovanější Prahu a Vídeň se odkazuje pouze v případě konkrétních sta-
veb. Tučně vysázená čísla označují stránku, kde se nachází vyobrazení.

A

Amsterdam  159
Athény  253

B

Bad Brückenau
– lázeňský dům  40

Bamberg
– dóm  63

Barcelona  22
Bayreuth

– Richard-Wagner-Festspielhaus  205
Benátky viz Venezia
Berlin (Berlín)  82, 220

– Nové muzeum  75
– parlament  111–112, 111

Bern
– parlament  59

Brno  11–12, 139, 141–142

– palác Berglerův  130–131
– palác Fleschův  130
– palác Hauptův  130
– palác Kounicův  253
– vilová kolonie u Lužánek  130–131

Brussel  143
Budapešť  234

– kostel Panny Marie 
(Mátyás-templom)  97

– most Széchenyiho  68
– palác Batthyány  190

C

Cronkhill  83

Č

Černá Hora
– zámek  253
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České Budějovice
– nadační dům vyšebrodského 

opatství  72
– vila Eggertova  131

D

Děčín
– most řetězový  68
– radnice  40

Djakovo
– katedrála  225

Dolní Chvatliny
– kostel sv. Petra a Pavla  38, 39

Donaustauf
– Walhalla  62

Donauwörth  45, 65
Dresden (Drážďany)  16, 204

– opera  35, 35, 112, 114, 231
– královský úřední soud  193, 194
– společenský dům  189, 189

Dvůr Králové nad Labem
– divadlo  101, 101, 230

F

Firenze (Florencie)  22, 40, 56, 98, 143, 
184, 192, 253
– dóm  144
– kampanila dómu  144
– kaple Medicejská  144
– kostel S. Croce  144
– kostel S. Lorenzo  93
– kostel S. Spirito  144
– Loggia dei Lanzi  144
– palác Bartolini  239, 239, 241, 243
– palác Larderel (Giacomini)  239, 

240, 241–243
– palác Medici Riccardi  186
– palác Pandolfi ni  239, 241–244, 

241, 248

– palác Quadagni  139, 145–146, 
145, 200

– palác Strozzi  144, 185–187, 185, 
192

– Palazzo della Società Cattolica 
delle Assicurazioni  98, 99 

– Palazzo Vecchio  144, 194
Frankfurt am Main

– burza  115, 117, 140, 149
Františkovy Lázně

– divadlo  52
Frenštát pod Radhoštěm

– radnice  194, 195, 196
Fürth

– radnice  196, 197

G

Gotha  111

H

Hamburg
– dům W. Sempera  215–216, 216, 

232
– pošta  196
– radnice  196

Havířov  261
Hildesheim  149
Hluboká

– zámek  253
Hořice  118
Hrubá Skála

– zámek  46

Ch

Chrudim
– kostel Nanebevzetí Panny Marie  97
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I

Istanbul  155

J

Jablonec nad Nisou
– radnice  194

Jindřichův Hradec  227
Josefov (Jaroměř)

– radnice  173

K

Karlovy Vary
– Královská vila  132, 134
– Westend  132

Kassel  34
– hesenský stavovský sněm  22, 23

Kladruby
– klášterní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, sv. Wolfganga 
a sv. Benedikta  65

Klášterec nad Ohří
– radnice  70, 70, 194, 196

Köln (Kolín nad Rýnem)
– dům Hansaring 11  238
– dům Machabäerstrasse 56  238

Kutná Hora  71
– klášterní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a sv. Jana Křtitele (Sedlec) 
65

– vila Hartmannova  131

L

Lednice  130
Leipzig  22

– knihkupecká burza  14

Lemgo
– Hexenbürgermeisterhaus  187, 188, 

245
– zámek Brake  18

Liberec
– dům čp. 327  261, 262

Lipsko viz Leipzig
London (Londýn)  22

– klub Carlton  28
– klub cestovatelský  28
– klub reformní  28, 29
– ministerstvo zahraničních věcí 

a Indie  71
– parlament  58

Louny
– dům U tří lip  248
– kostel sv. Mikuláše  63
– radnice  173, 174, 238, 246–248

Ljubljana
– zemská vláda  192, 192

M

Maria Laach
– opatství  62

Mariánské Lázně  139
– kostel Nanebevzetí Panny Marie  

40–41, 41
Mladá Boleslav

– radnice  194, 195, 196
Mnichov viz München
Mníšek pod Brdy  261
Montepulciano

– kostel Madonna di San Biagio  38, 39
– radnice  194

München  13–14, 22, 34, 37, 40–41, 
46–47, 52, 66, 68, 72, 75, 82, 257
– knihovna  190, 190
– kostel Panny Marie Pomocné (Au)  

38
– Národní divadlo  74
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– Nová pinakotéka  74
– palác Leuchtenberg  27–28, 28, 34
– pošta  14, 74
– Richard-Wagner-Festspielhaus  205
– zámek Residenz  14, 34–35, 34, 67

N

Nelahozeves  227
Nymburk

– kolonie železničních úředníků 
a dělníků  132, 133, 136

O

Olomouc  7, 12
– justiční palác  193, 193
– Národní dům  118, 118

Opava  12, 139
– dům Schüllerův  211

Orlík
– zámek  40, 46

Ostrov  261
Oxford

– Nová knihovna (Christchurch Col-
lege)  29, 30

P

Padova
– pomník Gattamelaty  89

Paris (Paříž)  31, 34
– opera  112, 113, 114, 260
– palác Beauharnais  33
– pavilon Rakouska-Uherska 

na světové výstavě 1878  233–234, 
234

– pavilony na světové výstavě 1878  
109 

– Sainte-Chapelle  96

Pelhřimov
– gymnázium  218, 219, 220

Petrohrad viz Sankt-Peterburg
Písek  110
Pokratice

– hospoda  123
Postoloprty

– radnice  194, 196, 196
Potsdam (Postupim)

– Hofgärtnerhaus  79, 80, 81
– Sanssouci  81
– zámek Orangerie  79, 80

Praha
– Belveder (letohrádek královny 

Anny)  14, 15, 38, 40, 50, 66, 75, 
105, 160, 231

– Česká spořitelna  42, 42
– dům Aehrenthalův  46, 68
– dům Buštěhradské dráhy  220
– dům čp. 303/I (U zlaté váhy)  121, 

122, 123
– dům čp. 334/I  67–68, 68
– dům čp. 995/I  67–68, 68
– dům čp. 1035/I  107, 108, 223, 227
– dům čp. 714/II (Reinwartův)  121
– dům čp. 1284/II  38
– dům čp. 1618/II  220
– dům čp. 1680/II  220
– dům čp. 453/III  101, 102
– dům čp. 126 (Smíchov)  101
– dům čp. 157 (Smíchov)  101
– dům (Smíchov)  105, 106
– dům Schnirchův  146, 146–147, 

223, 227, 229
– dům Společenstva pražských 

stavitelů, kameníků a zedníků  
95, 97, 99, 102–105, 103, 149, 
227, 234

– dům U dělokříže (Karlín)  38
– dům U Hybernů (celnice)  82
– dům Wiehlův (Sadová třída)  223
– galerie Společnosti vlasteneckých 

přátel umění  228
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– hrobka F. L. Riegera (Vyšehrad)  
43

– Hvězda (letohrádek)  84, 142–143, 
227

– Hypoteční banka  123, 123–124
– katedrála  95, 157
– Koňská brána  107
– kostel sv. Cyrila a Metoděje 

(Karlín)  74, 224–225
– kostel sv. Mikuláše (Malá Strana)  

160
– kostel sv. Václava (Smíchov)  24, 

43–44, 260
– muzeum (nerealizované)  40
– nádraží Františka Josefa I.  79, 81, 

218, 220
– nádraží (dnes Masarykovo)  38
– Národní divadlo  37, 49–50, 49, 51, 

61, 74, 104–105, 112, 115, 152, 168, 
204, 207, 220, 231, 249–250, 260

– Národní muzeum  107, 109, 152, 
229

– Německé divadlo  115
– palác Buqoyský  95
– palác Černínský  126
– palác Lažanských  253
– palác Nostický (Sylva-Taroucca)  

125, 126
– palác Salmův (Kounický)  46, 

66–67
– palác Schebkův  220
– palác Schwarzenberský  98, 208, 

223
– palác Thunovský (Leslieovský)  46, 

68, 69, 190
– palác Valdštejnský  84, 95, 104
– pomník Josefa Jungmanna  87–89, 

87, 95, 230
– radnice (Smíchov)  95, 246–248, 

247
– radnice (Vinohrady)  218
– Rudolfi num  21, 100, 100, 112, 134, 

152, 229, 231

– stavební ředitelství čp. 377/III  40, 
190

– Stavovské divadlo  121, 126
– Uměleckoprůmyslová škola  260
– univerzita (Letná)  43
– vila Gröbova  83, 116, 228, 228, 

230
– vila Lannova  83
– vila Lippmannova  77–81, 78, 

83–84, 85, 116, 142–143
– vila Schubertova  83, 139–140, 

140, 142–143, 145–147, 189
– Vyšší dívčí škola  208, 209, 218, 

222, 227–228, 230–231
– zemská porodnice  71–72

Prachatice  71, 227
– radnice nová  236, 237

Prostějov  118

R

Regensburg  45
– dóm  74

Riga  141
Roma  50, 54, 77, 87, 112, 158, 220, 241, 

243, 255–256, 260
– bazilika sv. Petra (Vatikán)  148
– Cancelleria  38
– Český dům  84–85, 86
– Farnesina  249
– kostel S. Maria della Navicella 

(S. Maria in Domnica)  93, 94
– palác Branconio dell’Aquila  242
– palác Farnese  38, 244, 244, 248
– palác konzervátorů  29
– palác Venezia  77, 84
– palác Vidoni-Caff arelli  242
– Raff aelovy loggie (Vatikán)  30, 31
– Raff aelův dům  242, 242, 244, 248
– Sixtinská kaple (Vatikán)  249
– Stanze (Vatikán)  94 
– Vicolo del Governo Vecchio  233
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Ř

Řezno viz Regensburg
Řím viz Roma

S

Sankt-Peterburg  141
– Raff aelovy loggie  30, 32

Siena  192
– radnice  96, 194

Speyer (Špýr)
– dóm  62

Stockholm  22
– muzeum  134

Stružná
– zámek  123

Sušice
– Masarykova škola  263

Svatý Jan pod Skalou
– kaple sv. Maxmiliána  47

Sychrov
– zámek  46

Š

Šternberk (Ledce)  132, 133
Šumperk  139

T

Tábor  71
Teplá

– klášterní kostel Zvěstování Páně  65
Teplice  207
Tovačov

– zámek  253
Trieste (Terst)

– Arsenal (Österreichischer Lloyd)  
196, 198

Turnov  46

V

Venezia  114, 159, 208, 220, 238
– Ala Napoleonica  33, 33
– Dóžecí palác  33
– Knihovna Sv. Marka  33
– palác Loredan (Vendramin 

Calergi)  260
– pomník Colleoniho  89
– Procuratie Nuove  33
– Scuola Grande di San Marco  148

Versailles
– Hameau de la Reine  136

Vicenza
– Basilica  105

Vídeň viz Wien
Vlašim

– škola  173
– záložna  173

Všeň
– kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba  

66
Výmar viz Weimar
Vysoké Mýto

– gymnázium  173
Vyšší Brod  46

W

Weimar  141
Wien

– Akademické gymnázium  71
– Allgemeine österreichische 

Bodenkredit-Anstalt  190–192, 191
– burza  232
– burza (nerealizovaná)  115, 117
– domy Auerspergstrasse 2–6  229
– domy Czerningasse 13 a 15  

235–236, 235
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– domy Kernovy  228, 230
– dům Allgemeine Österreichische 

Baugesselschaft  232, 232
– dům Packův  233, 233
– dům Schöllerův  208, 209–210, 

211, 228
– dům U zlatého poháru  235
– Heinrichhof  208, 210, 211, 220, 

229, 235
– hlavní mincovna  38
– Hofburg  123, 124
– chemický institut  212, 213
– Kaiserforum  124, 214, 231, 260
– kostel sv. Jana Evangelisty 

(Favoriten)  44
– Musikverein  220, 221
– Muzeum dějin přírody  261
– Muzeum dějin umění 

(Uměleckohistorické muzeum)  
152, 212, 214–215, 258, 258

– Národní banka  105, 107
– Okružní třída  18, 149, 152, 210
– opera  105, 208, 210, 211
– palác arcivévody Ludvíka Viktora  

210
– palác Ephrussi  220, 221
– palác Epstein  220
– palác Helfert  118, 119
– palác Schey  210
– palác Sturany  125
– parlament  54–58, 55–56, 62, 

111–112, 152, 201–202, 220

– radnice nová  71, 175
– Rakouské muzeum pro umění 

a průmysl  211–212, 212
– Rotunda na světové výstavě 1873  

110–111
– univerzita  212, 214
– vilová kolonie Währing  131–132, 

136
– Votivkirche  95
– zámek Belvedere  148

Wiesbaden  18
Worms

– dóm  62

Z

Zittau
– radnice  196

Zürich  139, 141, 149, 162
– polytechnika  218

Ž

Žďár nad Sázavou  261
Želiv

– klášterní kostel Narození Panny 
Marie  65

Žitava viz Zittau
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Summary 

The Strict Renaissance in 19th Century Bohemian Architecture and the Con-
temporary Debates about Style

This book is the fi rst Czech monograph about one of the most popular 
styles of 19th century architecture: přesná renesance (the Strict Renaissance), 
as it was called in the architectural discourse of the time. Its advocates con-
sidered 15th–16th century Italian architecture as the ideal basis for artistic 
work. They argued that this was the most suitable style from an aesthetical, 
technological as well as political perspective. The book analyzes the views of 
Prague architects as expressed in the professional press, compares them to 
the positions of art critics and art historians, and puts them into the context 
of Central European art debates, especially those that took place between 
the 1860s and 1880s, when the style prevailed in the Austrian monarchy. 
The book is intended for art historians, students, and others interested in 
architecture and cultural heritage.

It consists of 10 chapters. Chapter One (Foreword) calls attention to the 
double perspective from which an art historian can see the history of styles: 
as the history of morphology, or as the history of historically-formed ideas 
about styles. The book attempts to balance both positions by discussing both 
theoretical ideas and existing buildings. It calls into question the usefulness 
of distinguishing between the so-called neo-styles, perceiving the Strict Renais-
sance as an artistic group programme or invention that represents an episode 
in the not-yet-closed history of using Renaissance (or Classical) vocabulary.

Chapter Two (Introduction) shows that the discussion about style was 
not very resonant in 19th century Bohemia. The Czech milieu absorbed ideas 
from Vienna and Munich, occasionally from Paris or England. The transfer of 
knowledge was mostly one-way, as foreign magazines rarely published articles 
about buildings in Bohemia and critical and theoretical texts by Bohemian 
authors rarely found international publishers and reviewers. In this situation, 
illustrated architectural magazines played an important role in mediating the 
theoretical debate, for example Allgemeine Bauzeitung (General Building Jour-
nal, published in Vienna from 1836) and Zprávy Spolku architektů a inženýrů 
v Království českém (Journal of the Association of Architects and Engineers in 
the Kingdom of Bohemia, published in Prague from 1866).
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Chapter Three (The Revival of Style) emphasizes the importance of 
Italian Renaissance artists in the 17th and 18th century. Architects openly fol-
lowed particular models (Michelangelo, Palladio, etc.). A clear conception of 
Renaissance as an independent historical epoch with its own style gradually 
consolidated. The preference for the Renaissance style was also justifi ed po-
litically: liberals considered the Renaissance as an ideal style for a democratic 
society. However, the new wave of interest in Renaissance archi tecture at 
the turn of the 18th and the 19th centuries began with projects commissioned 
by absolute monarchs (Catherine the Great, the Bonapartes, Ludwig I of 
Bavaria). In Bohemia, architects returned to Renaissance examples more 
systematically from the second quarter of the 19th century on, attempting 
to introduce stylistic pluralism according to the fashion in Munich (Josef 
Kranner). The fi rst buildings in the style of the Strict Renaissance (or the 
Renaissance in its contemporary Viennese interpretation, Wiener Renais-
sance) started springing up in the 1850s (Ignác Ullmann). While the Strict 
Renaissance dominated the secular architecture well into the 1890s, it was 
quite rarely used in the ecclesiastical sphere (the architect Anton Barvitius, 
the priest Ferdinand Lehner in the magazine Method). 

Chapter Four focuses on the architect and art historian Bernhard Grue-
ber (1806–1882), the fi rst systematic propagator of the Strict Renaissance 
in Bohemia. He came from Bavaria and taught architecture at the Academy 
of Art in Prague. In his theoretical work, he defended the ideal of stylistic 
purity and Classical harmony against Baroque tendencies. For secular pur-
poses, he recommended the Greek and Roman style and the Italian Renais-
sance, for ecclesiastical purposes the Romanesque and the Gothic. Grueber 
wrote the fi rst synthetic studies about Renaissance art in the Kingdom of 
Bohemia for Wilhelm Lübke’s books on the history of art (Geschichte der 
Renaissance in Deutschland, 1882, and its briefer fi rst edition in 1873). He 
planned to complete his seminal book Die Kunst des Mittelalters in Böhmen 
with a vo lume on Renaissance and Baroque architecture in Bohemia but this 
work remained unpublished. As an architect, Grueber remained stylistically 
tied to the Munich artistic milieu. He took elements from Classical, Medieval 
and Italian Renaissance architecture, favouring especially the Round-arch 
style (Rundbogenstil).

The architect Anton Barvitius (1823–1901, Chapter Five) excelled as 
a de signer of villas for Prague businessmen. As a theorist, he wrote about the 
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Tuscany country home as the most suitable villa archetype. His architecture 
was infl uenced by Karl Friedrich Schinkel’s Potsdam villas and by Schinkel’s 
disciples. As the designer of the Jungmann memorial in Prague (unveiled in 
1878), he had to defend its striking colourful surface against critics in the 
press.

Texts by the architect Josef Schulz (1840–1917), which are discussed 
in Chapter Six, infl uenced the beginnings of the Czech debate about urba-
nism and heritage protection. Schulz was interested in technologies and the 
fi nancial aspect of architecture as well. He promoted intensive colours in 
exteriors and interiors and especially propagated sgraffi  to, the technique of 
which he mastered while restoring monuments. His sgraffi  to buildings (espe-
cially the House of the Society of Prague Builders, Stone and Brick Masons, 
1875–1879) show an original balance between Italian and Bohemian Renais-
sance infl uences.

The architect Achill Wolf (1834–1891, Chapter Seven) became known for 
his unconventional combination of Classical elements. His theoretical texts, 
however, deal mostly with the layout of a comfortable home, which he envi-
sioned as a free-standing family home surrounded by a garden, with rooms 
diff ering in height according to their function. Josef Benischek, an archi tect 
from the German Polytechnic Association (Deutsche polytechnische Verein 
in Böhmen) also specialized in privately owned family homes. In his theo-
retical works, Benischek recommended to draw inspiration from Classical, 
Renaissance and English Cottage architecture. This chapter compares and 
contrasts the views of both authors with the history of villa construction and 
villa neighbourhoods in the monarchy.

Zdenko Schubert-Soldern (1844–1922, Chapter Eight) established him-
self mainly as a teacher and a theorist. The only existing building known to 
be designed by him is a villa in Prague-Liboc built in the Florentine style. 
Among Prague theorists, he became the most respected specialist on the 
theory of style (thanks to his internationally known book Das Stilisieren der 
Natur-Formen). He expanded upon and popularised the ideas of his teacher, 
Gottfried Semper. Schubert-Soldern wrote about the determinants of style, 
the transmission of forms and symbols, the infl uence of the Orient on Classi-
cal art, the so-called Baroque principle in the history of architecture, regional-
ism, etc. This chapter discusses parallel ideas in art historiography (Anton 
Springer, Jacob Burckhardt, Miroslav Tyrš, Vojtěch/Adalbert Birnbaum), and 
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the infl uence of the theory of evolution on the theory of art (for example, the 
architect Alfred Weber-Ebenhof applied it more literally than Schubert did).

Saturnin Ondřej Heller (1840–1884, Chapter Nine) was the only Czech-
speaking author who wrote in detail about the Renaissance in contemporary 
architecture. He promoted stylistic freedom and regarded the Renaissance 
as the most fl exible and most promising style. Heller analysed three types of 
Florentine Renaissance palace façades, which would be suitable for modern 
buildings: (1) rusticated façade, (2) sgraffi  to façade, and (3) tabernacle (ae-
dicule) façade. This chapter compares the use of sgraffi  to in Vienna and Prague 
and its twin motivations: the creation of a specifi c regional style (in both 
Czech and German socio-linguistic milieux) and the integration of various 
kinds of art under the guidance of architecture. The Czechs were not unifi ed 
in the choice of their national style; they wavered between Romanesque, 
Gothic, and Czech Renaissance styles and the debate was charged with na-
tionalistic sentiments. The architects of the Strict Renaissance remained 
reserved. They wanted the Italian character of the style to remain legible 
and they believed that there were resemblances between the socio-political 
situation in the 16th century and that of the present day. They emphasized 
four aesthetic criteria: polychrome (Polychromie), the display of fi ne materials 
on the surface of building (Materialbau), the total work of art (Gesamtkunst-
werk), and the overall impression. Apart from the architects’ views, the book 
follows the Strict-Renaissance advocates among art historians and critics 
(Miroslav Tyrš, Otakar Hostinský, Karel Boromejský Mádl, Alois Studnička) 
and calls attention to the presence of moralising Modernist notions in their 
rhetoric (pravdivost – truthfulness).

Chapter Ten (“Servants of the Renaissance”) mentions several philo-
sophical and psychological reasons for the Renaissance preferences and some 
biographical peculiarities (idealism, personal disappointments and tragedies).

Translated by Martin Horáček and Hana Logan
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