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zejména do pláten Kuhtštor/1íctr, kde je '.duchová energlen

ěasťějt půímo tematÍzována /E'akír, PŤekážka, VzkĚíšenÍ

Lazara/'. DynamÍcké stÍetávánf georneťrÍzovanfch ťvarrl

jak v ma1bě, tak v archl'tektuče i plastice je pak vše.

obecně chápáno jako projev formujícÍ síly ducha. Podtr.

huje zárorreř i v1íraz synbollstního pante1smu, kterf

opět nez stává jen v rovině teoretlckÍch vah - mrlžeme

ho spatŤovat napŤ. v propojení koneěného s nekoneěnfm

v Gutfreundovfch plartlkách, nebo dokonce zvlášt' názorně

ve t.Íllovfch Dvou ženách ě1 Koupání, kde se kubízované

tvary zcela podĚizujÍ vÍÍivérnu dynamickému pohybovému

proudu' vtahujícímu illváka do nekonečného prostoru berg.

sonovského uníverza. A koneěně v analytlckfch studtích

větš1ny pĚíslušníkrl pĚedváleěné generace 1ze hledat ne-

jen var1ace na príncl.py P1cassovy malby, ale i odraz s!rm-

bol1stní snahy proniknout k podstatě, ke ztajenému jádru.

Stěžejní analytické práce Fíl lovy a Kub1štovy nesIedují

jen vftvarnf rozklad pŤedmětrl, ale nesou zároveř tento

s1rmbol1stní f1lozoflckf náboj, a to dokonce í Fillovy

rané práce válečné.

PĚestože se ve tvorbě pÍedváteěné generace tak

rad1kálně mění morfologie vfťvarného vyjadĚování, zr lstá-

vají. zde rozhodujícÍ ynÍtŤní ídeqvé spoJe s tvorbou deva-

desátfch let, kterÝn byrněla bft věnována systematiětěj-

ší. pozornost' V naštch po{rÍ}ínkách se plně poťvrzuje teze

Vť.lrofinanna, že pňedváleěné avantgardy nejsou popŤením,

ale pouze radikalizací' a dovršenín prlncÍprl moderního

urnění budovanfch v s}rynbolÍs'tu a secesi|
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Počátky secese y ěeské aP.ctrj.telltuĚe koncs-:!!:s' tole9í

Zdeněk' Lu}seš

Nástup secese v evropské architektuŤe souvisí,

jak znáno, s rozvojem novfch konstrukcí ,/železo, betorr,

nové v}'užití skla a keramiky/, s obnovenou vlnou zájmu

o orientální kulturu a pŤedevším se snahou vytvoŤit- no-

v1í sťyl, kterf by se v1rmanil z vlivu hístor1smu, jenž

ovládal Evropu po celou druhou polovinu ninulého stoIe-

tí. Všeobecně lze tícL, že se jedná o složit!í Proces:

ěást architektrl, pňedevším starší generace, nové trendy

ignoruje nebo jen volně kombinuje hisťorizující prvky

se secesním dekorem, radikální kŤídlo na straně druhé

zcela bourá tradiění osnovu prrlčelí a prosazuje vláčnf

vegetabilní nebo figurální dekor ze štuku nebo kovovfch

prvkrl, využívá kontrastu zdobenfch a hladkfch ploch

omítek, as}Zmetricky ělení fasádu a uplaťřuje secesní prv-

ky i v interiéru.

Dá se Ěíci, že v.evropském prostĚedí se s názna-

ky secese mrižeme set,kat již v Gaudího tvorbě z konce 8o.

].et ve španělskul První centrum architektury art nouveau

však vzníká kolem roku 1893 v Bruselu kolem Victora Hor-

ty. V první polovině '9o.1eť doc}':.ázt k vÝznamné proměně

v tvorbě vídeřského archltekta prof.otto Wagnera' jehož

osobit l '  klasicisr.nus Pňejíroá postupně secesní ornamentlku'

i  když si i  po roce 1897 počtržuje pŤevahu klasicÍzují'.

eÍch prvkrl a nezbavuje se ani s)umetríe. A právě Vídeř a

Wagnerovy práce měly, jak si ukážeme, zásadní' vfznam pro
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ná$tup secese na naše'n uzemí.

Rozh.o<lujícÍ pro rozš.íŤení no{7ďio otyIu v Fvropské

architektuŤe j"ou .|éťa 1897=98, l idy se zaéíná prosazovat

po BelgÍi také ve Franci) i f ií.Guimard/, Německu /A.Endel l/ '

Rakousku /vedle wagnera J.M.olbrich a další,/ a osobitf in

zprlsobem také v argri i  a Skotsku /C.R.Macintosh/. A - co

je pro nás drl ležité - také v čechách /i na Moravě,/ se v

této době zaéÍnají objevovat první stavby, jej ichžprriěetí

jsou pojednána v novém slohu. /zde je tÍeba zdúraznit, že

budeme hovoŤit stále jen o prrlčelí nebo detai lu, 'nebot' do

vÍvoje prldorysrl secese prakticky nezasáhla a pouze pŤeja-

la starší schémata. U vi lovfch staveb došlo k rozšíŤenému

pouŽití angl ického halového typu, ale i ten byl znám již

dííve. /

Nástupu secese v české architektuŤe bylo zatím vě-

nováno málo pozornosti, běžně se za prvni realízaci považa-

vala ohmannova fasáda domu s kavárnou Corso v Praze z

le t  1897-98.  s i tuacq však by la  poněkud s}oži tě jší ,  jak  uká-

že následující exkurze do tvorby někol ika osobností - zná-

rnfch i takŤka zapomenutfch -, které otevŤely na našem zemí

cesty novému směru.

vídeř se stala v pos1ední- ětvrt ině rninulého sto1eťí

jedním z nejv1íznarnnějších center evropského umění. Sem - na

vídeřskou umělec]<ou Akademr*i =.také pŤicházela ňada osob-

nostÍ české nebo němecl lé- národnosťi pocházejíeíci '  z českého,

čl mcravského regJ:onu, Mnoz! z nich mě1i to štěstí, že mohli

buě pŤímo studovat v pros,lulém ateliáru otto vťagnera,.nebo
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s nín mohli q1e6p9ř spoluplacovat na jeho projektech. BYl i to

pozdější čelní pĚedstqyi.telá sece.se rT.M,olbrtch' rodák z opayy'

.'.rbffmann /Brtnlce u Jihlavrl,/.' L,Bauer /Rrnov/, bratĚi 11. a F.

Gessnerové /Valašské Klobouky,/, E'.Krásnf /Koterov u Plzně/' J.

Kotěra /Brno/, o.B6hm /Hežmanriv Městec,/ a mnozí daIší. A byl i

to právě wagnerovi žáet., kLetí patŤili k prvním pionfrrlm sece-

se na rízemÍ čech.

o  t a k a  r  B Ó h m  / 1 8 6 8 - ? /  s p o l u  s  ! i u b e  r  t e m

G e s s n e r e n /187I-1943/ navrhl i  stavbu, kterou lze pova-

ŽovaL za první secesní real izaci u nás. Jde o budovu b1ívalé

obchodní akademie /nyní pedagogická fakulta/ na dnešním Len1no.

vě .yráměstí v Hradci Králové. Projekt pocb'ází z roku 1895'. rea-

l izace je z le! 1896-97. PŤínos nové architektury vystíhl kdysi

ve svém komentáĚí Karel Herainl/: ' 'ohlas školy l{agnerovy a její-

ho programu, hlásajícího odklon od slohové tradice a od eklektismu

a zŤetel ríčelovostÍ architektonického díIa, objev1l se v Hradci

Králové podstatně dčíve než v Praze. Budova obchodní akademíe

se sv1imi vfraznfmi vert ikálami fasádního členění jest prvnírn

dokladem snahy dr.Ulrycha o navázánÍ stykri se školou nové archi-

tektury. Dělo se tak piímo ve Vídni, kam starošta každého tfčlne

zajížděr. Projektanti této první nestylové budovy v Hradcí, archí-

tektí o.ďj}'"F Moravan Hubert Gessner, nepatŤÍ síce k individua-

l ltám zvláště se uptatnivším /.to snad dnes platí v pŤípadě B6hma,

H.G. je dnes považován za jednoho z nejvfznamnějších pŤedstavitelr l

vícleřské seiese - pozn.ZL/', al.e jej ich návrh, uskutečněnf v le-

tech 1896=97, dqbňe zapadá do vfvoje názorrl Vťagnerovfc}t v oné době"

Na fasádě setkáváme se ještě s ornarnentá}nírni prvky odvozenÝmi

zěásti z baroka, zčásťi z j infch sloh , ale jej ich ríloha i vÝznam
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nás.ťup seces-e na naše'n uzemÍ.

Rozb.o<lující pro rozš-íiení noyďio .tylu v Fvropské

architektuŤe j"ou léťa 1897=98, l idy se zaéíná prosazovat

Po Bel9ÍÍ také ve Franci) i f ií.Guimard/, Německu /A.Endel] '/,

Rakousku /vedle Wagnera J.M.olbrich a další,/ a osobitf i

zprlsobem také v argri i  a Skotsku /C.R.Macintosh,/. A - co

je pro nás dtl ležité - také v čechách /i na Moravě,/ se v

této . lobě začÍnají objevovat první stavby, jej ichžprriěelí

jsou pojednána v novém slohu. /zde je tÍeba zdúrazniL, že

budeme hovoŤit stále jen o prričelÍ nebo detai lu, 'nebot' do

vÍvoje p dorysrl secese prakticky nezasáhla a pouze pŤeja-

la starší schémata. U vi lovfch staveb došlo k rozšíŤenému

pouŽití anglíckého halového typu, ale i ten byl znám již

dííve. /

Nástupu secese v české architektuŤe bylo zatím vě-

nováno málo pozornosti, běŽně se za prvni realízací považc-

vala ohmannova fasáda domu s kavárnou cotso v Praze z

le t  1897-98.  s i tuacq však by la  poněkud s lož i tě jší ,  jak  uká-

že následující exkurze do tvorby někol ika osobností - zná-

mfch i takŤka zapomenutfch -, které otevŤely na našem zemí

cesťy novému směru.

Vídeí se stala v pos1ední- ětvrt ině rninulého sto1etí

jedním z nejv1íznamnějších center evropského umění. Sem - na

vídeřskou umělec]<ou Akadem1i = také pÍicházela ňada osob-

ností ěeské nebo němec}ié' národnosťt pocházejíeíci. z českého,

čÍ mcravského regJ:onu, ť|nozí z nÍch mě1i to štěstí, že mohli

bud pÍímo studovat v pros,lulérn ateliéru oťto wagnera,.nebo
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g, ním il}oh].+l qlegpoř spolupracovať na jeho projektech. ByIi to

pozdější čelní pŤedst6yt.ťe1á sece'se .:I.Pl.olbrlch, rodák z opaylt.

.lr.Eoffmann /Brtnlce u Jihlavy,/., I,,Bauer /xrnov/, bratŤt H. a F.

Gessnerové ,/Valašské K1obouky/, P.Krásnf / 'Koterov u Plzně/' J.

Kotěra /Brno/, o.B6h'n /Hečnanrlv Městec/ a mnozí další. A byl i

1'o právě Ýťagnerovi žáci, kteÍí paťĚil i  k prvním pionfrr lm sece-

se na rízemí čech.

O  t a k a  r  B 6  h m  / 1 8 6 8 - ? /  s p o l u  s  ! i u b e  r  t e m

G e s  s  n  e  r  e  m,/187I-1943/  navrh l i  s tavbu,  k terou l ze  pova-

žovaL za první secesní real izaci u nás. Jde o budovu b1ívalé

obchodní akademie /nyní pečlagogická fakulta/ na dnešním Lenino.

vě .rrráměstí v Hradci Králové. Projekt. pocb'ází z roku 1895,'rea-

l izace je z let 1896-97. Pňínos nové architektury vystíhl kdysi

ve svém komentáĚi Kare1 Herainl/: ,.ohlas školy wagnerovlr a její-

ho programu, hlásajícího odklon od slohové tradice a od eklekťismu

a zĚetel r1čelovosti archiťektonického díla, objevi l  se v Hradci

Králové podstatně dňíve neŽ v Ptaze. Budova obchodní akademie

se svj 'mí vÝraznÍmi vert ikálami fasádního členění jest prvním

dokladem snahy dr.Ulrycha o naválání stykri se školou nové archi-

tektury. Dělo se tak pžímo ve Vídni, kam starošta každého tfčlne

zajížděI. Projektanti této první nestylové budovy V Hradci, archi-

tekt'i o.ďtrrrF Moravan Hubert Gessner, nepatŤÍ sice k índividua-

l ltám zvláště se uptatnivším /.to snad dnes platí v pŤípadě BÓhma'

H.G. je dnes považován za jednoho z nejvfznamnějších pňedstavitelr l

vídeřské seiese - Pozn.ZL/, al.e jej ich návrh, uskutečněnf v le-

tech 1896=97, dqbňe zapadá do vfvoje názorú tťagnerovfch v oné době.

Na fasádě setkáváne se ješLě s ornarnentá}níml prvky odvozenfmi

zěásti z baroka, zčást1 z j infch slohrl, ale jej ich tíloha i vfznam
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jsou { pĚÍ značnén naturalí'smu nápadně podŤadné a pone-

chávají hlavní slovo ělenění plošnému.' .Te zíejmé, že prr1-

ěelÍ obchodní akademle nese všechny rysy vyspělého \ďagne-

rianismu, tedy jakéhosi secesního klasÍci'smu, kterf ve

tÝagnerově tvorbě té doby reprezentují stanice víčleřské

rychlodráhy nebo Ankerhaus na Graben ve Vídn1.

![ezÍ další vfznamné absoIventy Ýíagnerova ateltéru

Patií. jeho první ěeskf žák F r a n t i š e k K r á s .

n Í /1865-1945/. Dnes je ovšem jeho jméno spojováno vf-

hradně s jeho nepŤí1iš hodnotnou of,iciáInÍ tvorbou z 20.

let /palác SIA nebo banka Slavla v Ptaze/. V pozadí zájmu

byly j.eho rané plzeíské real izace. Pžedcházel j im nobles-

ní  soutěžní pro jek t  na  p l ze řské Městské d ivad lo  /L896-97/ ,

na kterém spolupracoval s .Tosefem Hoffmannem - pozdějšín

vrldčírn zjevem víťleřské secese. tÍagneríánská studie byla

v soutěži odměněna první cenou, ale k real izaci byl u#en

celkem konvenění návrh A.Balšánka /4.eena/.

Další Krásného.projekty pro PlzeĎ bvly většinou

realízovány. Mezi niml vyniká dvojice právovárečnfch člomrl

na r5zkfch hlubokfch parcelách ve smetanově ulici /ép.L{o

a L66/  z  le t  1897-98.  Fasády j sou opět  wagnerovské,  se tká-

me se zde s Íadou klasicizujÍcích prvkrl - festonrl, věncrl,

drapéri.í atd. SochaĚská vfzťloba neznáméhq autora je brl-

lantnÍ. zajínavf je dobovf kortentáŤ J.Ltoty y Ťechnickén

obzoru, kterÝ dok}ádá, s jakjimÍ těžkostmÍ se setkával novf

urněteckf st}'l na našem zextíz "Pod vliven vídeřEkého moder-

ního proudu ve' vÝtvarnictví, najně v archítel(tuŤe' arch1-

tekt F.Krágrrf koncÍpovaI fasádu téťo budovy v secesi pro
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naš1 kráIovskou Plzeř, která pĚece horosí. se znamenÍt1i.

iltÍ monumenťy stávttelství na ť|on1ácí prldě vypěs'těného a

nepotĚebuje toho pŤt obrozovacíat Procésu, aby ke zvele-

bení jejích tĚíd' nárněstí a ul ic osvěžována byla ele*

menty cizorodfmi, jí zaj isté típlně dostačí., když v duchu

t8chto monumentrlv a ve smyslu starfch tradic rozvíjet1

se bude tak, jak s1 t'o pĚejeme a o ěež us1lujeme i v

naší matičce Praze.r

Z nerealÍzovan5|ch stud1í náJennfch domú pak vy-

nÍká Krásného projekť pr ěelí domu pana Širnandla v Solné

ul1ci, jehož pitoreskní vfzdobu vfst1žně popsal opět J.

I,hota2: 'co se tkne prrlěelí vyĚešeného v nejmodernějším

vídeřském slohu, nemrlže se mu upŤít1, že velmi sllně vy.

stihuje obchodní ěel budovy, že je rnu reklamní fl'rmou

prvého iádu a zvláštní origínal ity. Vš1mněme sí jen v malé

reprodukcí fasády detalI : z ptlíŤú vystupují dva bfct,

kteĚÍ nesou arkfň, kordonová iÍmsa nad pŤízernkem nahrazena

plastick1Ímí hlavami praseěími na zlaté prldě, jež . natŤeny

barrrou uzeniny a opatŤeny skleněnfrna oěima pro odraz svět-

la - vzbudí dojista efekt; na piední straně ark1íie dfmají

dva komíny, které spojuje patron uzenáŤrl, R'ouň pak ovívá,

vlastně udí, praseěí hlavu nad oknem druhého patra; po obou

stranách arkfÍe dotěeného patra navrhl autor alegorické

malby . které pŤtděleny unlu nlstra Aleše znázorřovaťí nají

rolnictví, a uzenáŤstvÍ, ab1" tak pol,nťován byl rolnickf pú-

vod a nynější. obchod pana široančlla; pod hlavní ňírnskou sktví

se zlat!'m píemern donácÍ' naše poŤekadlo: Řemeslo zlaté dno,

ostatní ornament vyk'azuje rnottr41 uzenkové apod. Po této
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jsou ! pĚÍ značnén naturalí'smu nápadně podĚadné a Pone-

chávají hlavní slovo členění plošnému." .re zíejmé, že prr1-

čelí obchoclní akademle nese všechny rysY vyspělého b'agne.

rianismu, tedy jakéhosl' secesního klasÍ'cismu, kťerf ve

lÝagnerově tvorbě té doby rePrezentují stanice vídeřské

rychIodráhy nebo Ankerhaus na Graben ve Vídni.

MezÍ další vfznamné absolventy wagnerova atel1éru

Patčí' jeho první ěeskf žák r' r a n t i š e k K r á s -

n Ý /1865-1945/. Dnes je ovšem jeho jméno spojováno vf-

hradně s jeho nepĚíl iš hodnotnou oficiální tvorbou z 20.

let /palác SIA nebo banka Slavía v Praze/. V pozadí zájmu

byly j.eho rané plzeřské real izace. PĚedcházel j im nobles-

ní soutěžní projekt na pIzeřské Městské divadlo /L896-97/,

na kterém spolupracoval s .Josefem Hoffmannem - pozdějším

vr1dčÍm zjevem víi leřské secese. Tíagneriánská studie byla

v soutěži odměněna první cenou, ale k real izaci byI uťčen

celkem konvenční návrh A.Balšánka /4.cena/.

Další Krásného.Projekty pro Plzeř bYly většinou

real izovány. Mezi nimi vyniká dvojice právovárečnfch dom

na rÍzkfch hlubokfch parcelách ve sÍnetanově ulici /ép.L{o

a 166/ z let 1897-98. Fasády jsou opět vlagnerovské, setká-

me se zde s Ěadou klasícÍzujÍcích prvkrl . feston , věncrl,

drapérií atd. sochaiská vfzdoba neznárnéhq autora je bri-

lantní. zajínavf je dobovÝ kornentáž J.Lttcty y Technickém

obzoru, kterÝ dokládá, s jakfinl těžkosťml se setkávat novf

urněleck1í styl na našem zemíz .'Pod vltveÍl vídeřského moder-

ního proudu ve' vftyarnictví, najně v architektuĚe, archí-

tekt F.Krásnf konclpoval fasádu této budovy v secesi pro

258

naši královskou Plzeř, která pĚ'ece horrosí se znarnenÍtji.

rtrÍ rnonumenty stávitelgtví na čloEácí. prldě vypěs,těného a

nepotŤebuje toho pĚr. obrozovacírn procésu, aby ke zvele.

bení jejích tŤíd' náměstÍ a ul ic osvěžována byla ele.

menty cizorodfmi, jí zajtsté ríplně dostačí.' když v duchu

těchto monument v a ve smyslu starfch trad1c rozvíjetl

se bude tak, jak s1 to piejeme a o ěež usi lujeme i v

naší mat1čce Praze.tr

z nerealizovan1Ích studlí nájennfch domrl pak vy-

niká Krásného projekt prrlěelí domu pana Šimandla v Solné

ulÍci, jehož pitoreskní vfzdobu vfst1žně popsal opět J.

I.hota2: "Co se tkne prrlěelí vyŤešeného v nejmodernějšírn

vÍdeřskén slohu, nemrlže se mu upŤíti' Že velmi silně vy.

stihuje obchodní rÍěe1 budovy, že je mu reklamní fírmou

prvého Ěáclu a zvláštní originality. Všlmněme si jen v malé

reprodukcí fasády detatlr l: z p1líňr1 vystupují dva bfci '

kteií nesou arkfŤ, kordonová Íímsa nad pĚízemkem nahrazena

plastickfmi hlavani prasečími na zlaté prldě, jež - natŤeny

barvou uzeníny a opatženy skleněnfma oěima pro odraz svět-

la - vzbudí dojista efekt; na pŤední straně arkfče dfmají

dva komíny, které spojuje patron uzenáĚtl, *'ouĚ pak ovívá,

vlastně udí, prasečí hlavu nad oknem druhého patra; po obou

stranách arkfĚe dotčeného patra navrhl autor alegorické

ma1by . které pŤtděleny urnu nistra Aleše znázoríovati mají

ro1nictví a uzenáistvÍ., ab1^ ťak pointován byl rolnickf prl.

vod a nynější obctrocl pana Šimančlla; pod hlavní iímskou sktví.

se zlatfm píemen domácí naše poĚekadlol Řemeslo zlaté dno,

ostatní ornament vykazuje mottÝT" uzenkové apad. Po této
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reyue bedlivf pozoroyaťeI nabu4e pŤesyědčení. že měrou

vrchoyatou naplněn požadaye|(, aby vnějšek charakterizo-

val ěestné povolání páně s.ťavebníkovo, dospěje ale ne.

pochybně k závěrku. že r.ázory o archÍtektonlckém vyÍe-

šení a vfzdobě budov v moderním umění kŤiklavě dírrergu-

jí a Že pro některé intenzívnější srněry není všude stej-

né nálady. l i

Další vrcholnou /a prakticky neznámou,/ kreací F.

Krásného v PIzni je víla sládka K.KestŤánka pĚi Karlovar-

ské u l i c i  /ép.45I/ ,  rovněž z  Ie t  1897-98/pro jek továno,

s te jně  jako pŤedešlé s tavby F .K . ,  ve  vídnt/ .  Na této

stavbě s domÍnantní schodišt'ovou věží zakončenou pÍilbro-

vitou kupolí kryjící lodž je už patn1í pŤechod od wagne-

rovské k las i cízu jící  secese  k  seces i  f lo rání ,  k te rou u

nás reprezentuje pňedevším raná Kotěrova tvorba /L899-

- L 9o4 / .

J  a  n  K  o  t  ě  r  a  /L87L-L923/  -  da lší  abso l . '

vent wagnerov. .t" iídru - pŤichází z Vídně do Čech sice

velmi mlád, a1e je zde pĚijímán jako hotovf urnělec. .f,eho

tvorba je známá z vídeřšké exkluzÍvní revue Der Archi-

tekť/a tak není divu, že je krátce po svém pÍíchodu do

Prahy /lB98/ jmenován profesorem Uměleckoprrlrnyslové ško-

ly namísto P.ohmanna, kter1i odchází naopak do Víťlně.

K.B.!,!ádl yítá rotěru ,ve své stěžejní' stati Pčíchozí umě-
a /

ní.I bezmála jako Mesiáše, kterf má spasit konzeryatitmí

ěeskou archiťektur:u: ,,.Je dnes sedrn$af,dvacet let sťárl

ale není docela neznámf. Některé, jeho práce školní a sa-

mostatné projekty byly v Praze vystaveny. ve zdejších a

260

cí3íctt listech reproduKovány a dÍíye ještě, než|i yyyě-

sÍl syé' cestovní 'stuťlfra a sryěžÍ projekty ve yÝsťavě Má-

nesa' věděl l  jsrne, že nám v něm vznÍká nová, opravdu

nová síla, jaké je ěeské'archttektuŤe v té chvíIi tŤeba

jako sol l ,  nemá-l i  tato nadále tonouťi v uměIeckém kon-

zervatismu j inde j iž pĚekonaném. Vrací se domrl do Čech

jako umělec pokrokovf, jako architekt, kterÝ s pŤesvěd-

ěením muže, ve spásu svojí' věčícího, žtje a tvoŤÍ v mo-

derním proudění.. '

K prvním KotěrovÝm secesním projektrlm patŤí návrh

ěinžormího domu do Pi-zrré z roku 1897, ten ješťě nezapÍe

v1ív velkého uěitele; realizovan1i Peterkrlv dr1m na Václav-

skén náměstí v Praze z let 1899-1900 však už pŤedstavuje

posun od klasicismu k pros!é florální secesi. Kotěrovo

stŤídmé pojetí fasády se suchardovou a Pekárkovou dekora-

cí vyvolalo u ěásti veŤejnosti, zvyklé na eklektická pňe-

zdobená prrlčelí /stov. se sousednÍ stavbou A.D1abače do-

koněenou ve stejném toce/, bouŤi nevole. Kotěra píše své-

mu pňítel i  Gombrichovi ao víaipa/: "Pravou štvanlci protí

mně poĚádají pi l  mé první prácl. ŠtěkaJí, protože se bojí,

že bych se moh} dotknout JejÍch kostiček v míse. ltemám tu

stejně srnfšIejících, s nimÍž bych se mohl l .ryzpovídat. I

kdybych rnohl M.,/.+MádI' pozn.zl l  a několtk j infch tak na-

zvat, pŤece jen rnez| nimi sl pŤ+.padám jako experl.mentaě-

ní objekt.. Zd,á se pžece jen, že pňesvědčení o cí. l i  a drl-

věra ve vítězství ne.jgou ťak. silny. A potňeboval bych

vzpružení...ač jsem o správnostÍ1 cesty pevně pŤesvěděen""

Další osobnostl, jejtchž jm6no je spojeno s prvními



259
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vent vÝagnerova atei i .dru - pĚichází z Vídně do čech sice

velmi m1ád, ale je zde. pŤijímán jako hotovf umělec. .Teho

tvorba je známá z vídeřšké exkluzívní revue Der Archi-

tekt,a tak není divu, že je krátce po svém pŤíchodu do

prahy /I898/ jmenován profesorem Umě1eckoprrlmyslové ško-

1y namísto F.ohrnanna' kter5i odchází naopak do Vídně.

K .B .Mád1 yí tá  Kotěru  ve  syé s těžejní  s ta t i  PŤíchozí  umě-

ní31 b""mála jako Mesiáše, kterf má spasit konzeryatiyní

českou architektu::u: ' 'Je dnes sedrnfaf,dvacet 1et stár,

ale není docela neznámf. Některé jeho práce školní a sa-

mosťatné projekty byIy v Praze vystaveny' ve zdejších a
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nesa' věděl l  jsme, že nám v něm Vzniká nová, opravdu

nová síla, jaké je české archÍtektuie v té chvíIi ťňeba

jako sol i ,  nemá-l i  ťaťo nadále ťonouti v uměleckém kon-

zervatismu j inde j iž pĚekonaném. Vrací se domri do Čech

jako uměIec pokrokovf, jako architekt, kter}' s pŤesvěd-

ěením muže, ve spásu svojí věŤícího, žije a tvoňí v mo-

derním proudění.. '

K prvním Kotěrovym secesním projekt m patňí návrh

ěinžovního domu do PIzné z roku 1897, ten ješťě nezapĚe
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ském náměstí v Praze z let 1899-1900 však už pŤedstavuje
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stiídmé pojetí fasády se suchardovou a Pekárkovou dekora-
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zdobená pr čelí /srov. se sousední stavbou A.Dlabaěe do-

končenou ve stejném roce/, bouĚi nevole. Kotěra píše své-

rnu pŤíte1i Gombrichovi ao vía]real: 'Pravou štvan1ci proti

nně poĚádají pňí mé prvnÍ práci. Štěkají, Protože se bojí'

že bych se mohl dotknout Jej ich kostiěek v rníse. Nemám tu

steině smfšlejících, s niml'ž bych se mohl vypovídat. I

kdybych mohl M.,/.;1lád1 , pozn.ZLl. a někol ik j in1ích tak na-

zvat, pčece jen mez| nimi si pÍlpadán jako experimentaě-

ní  ob jekt .  Zdá  se  pžece jen ,  že pŤesvědčení o  cí l1  a  dú-

věra ve vítězství ne.j5ou tak si lny. A potŤeboval bych

vzpružení. . .aě  j sem o správnost i1  ces ty  pevně p iesyědčen" ' '

Další osobnostt '  jej ichž jméno je spojeno s prvními
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secesníni. realizaceÍ}i. v Čech{ch, neprošly Wagneroyou ví=

deřskou škoIou s tŤj.' z nich. ostatně Patňlly tehdy $ž ke

stŤední generacl: F.ormann' o.Polfvka a J.Kou1a.

Německ f  a r c h i t e k t  F  r  i  e  d  r  i  c h  o  hm  a  nn

/L858-L927 /, někdejší absolvent vídeřské Akademíe, usaze-

nf někol ik let v Praze, byl velmi plodnf umělec. znovuí-

cttjevi l  kouzlo pražského baroka, ale své projekty vytváĚel

v celé plejádě stylt i  od gotíky Po secesi. Z roku 1897

pochází už zníněnf návrh prrxěelí domu s kavárnou Corso

na pražskfch PŤíkopech /zboteno ve 30.letech,/. Na fasádě

.se ved1e secese setkárne ještě s neorenesanc1stnímt prvky,

poprvé se zde však objevuje typická skleněná narkfza.

.Ieště dále šel ohmann v návrhu prrlčelí a vnitŤního zaií-

zenÍ hotelu central v Fiybernské ul ic i v Ptaze /L898-99/,

práci na provádění stavby však po jeho odchodu do Vídně

pŤevzalÍ jeho žáci z umprum B.Bendelmayer a A.Dryák, kťe-

Ťí provedl i urěité pravy projektu.

o  s  v  a  1 .  d  P  o  I  í  v  k  a , / t859-L93L/  měI  rovněž

za sebou Ťadu realízací a studíí ve stylu pseudoslohrl.

Tento absolvent pražské techniky a Zítkt1v asístent kuPo-

divu vytvožil v letech I897-99 někol ik velmi hodnotnfch

secesních prací. I on, stejně jako ohmann, musel pečlívě

sledoyat i lění v ostatnÍch centrech eyropské secese, ze-

jroéna ve vídnt. Nejstarší Polívkrlv secesní projekt pochá-

zt z roku 1897; o rok později se podle něj staví na Ví-

tězném náměstí v Brně dúm Karafi:átwa nakl1date1stvÍ ,/Prr1-

ěelí ve 30.].etech zničeno adaptací/, kterf pĚedstavuje

jakfsi konpromis ínezi hlsťorlsnem a secesí, ale aslmetríe
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rasádY a segmentoyÝ štÍt ji:ž poukazují na pŤechod k no-

vánu sťy.Iu. Z roku 18g8-g9 pocli.áz{. už brilantní stavba

ve stylu f lorální secese <.Eskomptní EÉnka y Karlovfch

Varech /zbotená bohuŽel opět ve 3o.letech/. ! 'e to real i-

zace svfm vfznamem srovnatelná s Krásného KestŤánkovou

vl lou v PlznÍ nebo Kotěrovfm Peťerkovfm dorrem v Praze.

K raně secesním Polívkovfm real izacím patňí také

dostavba Náprstkova muzea v Praze /do ul ice U DobŤen-

skÝch; 1899,/ nebo administrativa Ringhofferovy továrny

v Prar na Smíchově ,/kol.Lgoo/. Secesní prvky nese tahé

dĚevěné Polívkovo dj-vadlo Uránie na Vfstavě architekt

a inžerfnri, která se konala v roce 1898 v areálu vfsta-

viště v Praze-Bubeněi.

Tato akce měla mímoŤádnf vfznam pro nástup sece-

se' 'a to nejen v architektuĚe. ale i ve vftvarném umění.

Vedle Potívkova divadla lze oznaěit za secesní i p vodní

/a v roce 1907 odstraněnÝ/ objekt pro. Maro1dovo panoráma

Bitvy u tipan od ohmannova žáka J i ň í h o J u s t i -

ch a, kterf byl t'aké autorem secesních reklamních pohled-

nic z v1Ístavy-/ .

J  a  n  K  o  u  l  a , /1855-1919/ ,  někde jší Hansenr lv

žák a profesor pražské techniky, nebyl rozhodně piízniv.

cen novlich trendrl v urnění. Jebo bizarní vfstavní hostinec

Krěma uměIc U Ne$nysla byl vlastně svéráznou karikatu-

rou nového uměleckého stylu. svěděí' o tom 1 komentáĚ z do-

bového v/stayního prrlyodce:: ..Nejen zábavní a společenskf,

ale t jakst pouěnf vfznam ná tato krěma, neboĚ seznamuje

obecenstvo s nejkrajnějšímt v1íťvory umění dekadenťního a
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nf někol ik let v Praze, byl velmi plodnf umělec. znovw.

d:jevi l  kouzlo pražského baroka, ale své projekty vytváĚel

v ce].é plejádě stylr l  od gotlky po secesi. Z roku 1897

pochází už zmíněnf návrh prúěelí domu s kavárnou Corso

na pražskfch PŤíkopeclr /zboieno ve 30.letech,/. Na fasádě
.se 

ved1e secese setkáme ještě s neorenesancj.stním1 prvky'

poprvé se zde však objevuje typická skleněná rnarkfza.

.Ieště . lá le šel ohmann v návrhu prrlčelÍ a vnitŤního zaŤí-

zení hotelu central v }íybernské ul ic i v Praze /L898-99/,

práci na provádění stavby však Po jeho odchodu do Vídně

pievzal i  jeho žáci z UmPrun B.Bendelmayer a A.Dryák' kte-

Ěí provedl i urěité rlpravy projektu.

o s v a 1. d P o I Í v k a /1859-L93L/ měl rovněž

za sebou Ěadu real izací a studií ve stylu pseudoslohrl.

Tento absolvent pražské techniky a zíťkr1v asistent kupo-

divu vytvoÍíI v letech 1897-99 někol1k velmi hodnotnfch

secesních pracÍ'. I on, stejně jako ohmann, musel pečlivě

sledoyat dění v osťaťních cent::ech eyropské secese, ze-

jrnéna ve vídnt. Nejstarší Polfvkrlv secesní projekt pochá-

zt z roku 1897; o rok později se podle něj sťaví na Ví=

tězném náměsťí v Brně drlrn Karafiátoya naklá!,clatetstvÍ /prr3-

ěelí ve 30.Ietech zničeno adapťací/, kterf pŤedstavuje

jakfst kornpromis mezr. hlsťortsrnem a secesí, ale asymetr1e
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fasádY a segluentgy}' .šťít již Pogkazují na pŤechod k no-

yámu st'y.lu. Z roku 1898-99 pac}lázt. už brilanťní stavba

ve stylu florální secese < Eskomptní bank'a v Karlovfch

Varech /zbotená bohužei opěť ve 3o.leťech/. Je to reali-

zace svfm vfznamern srovnatelná s Krásného KestĚánkovou

vllou v Plzni nebo Kotěrovfm Peterkovfm donem v Praze.

K raně secesním Polívkovfn real izacím patňí také

dostavba Náprstkova muzea v Praze /do ul ice U Dobňen-

skfch; 1899/ nebo administrativa Ringhofferovy továrny

v Prap na SmÍchově ,/kol.Lgoo/. Secesní prvky nese také

dŤevěné Polívkovo divadlo Uránie na Vfstavě architektrl

a inžerfn , která se konala v roce 1898 v areálu vfsta-

vtště v Praze-Bubeněi.

Tato akce měIa mimoÍádnf vfznam pro nástup sece-

se, 'a to nejen v architektuŤe. ale i ve vftvarném umění.

Vedle Polívkova divadla lze oznaěit za secesní t púvodní

/a v roce 1907 odstraněnf/ objekt pro. Maroldovo panoráma

Bitvy u Lipan od ohmannova žáka .] i Ť Í h o J u s t i -

ch a, kterf byl také autorem secesních reklamních pohled-

níc  z  v fs tavys/ .

J  a  n  K  o  u  1  a , /1855-1919/ ,  někde jší l l ansenr lv

žák a pr:ofesor pražské techniky' nebyl rozhodně pĚízniv.

cero novlich trendrl v unění. Jeho blzarní vÝstavní. hostinec

Krčrna urnělcrl U Nesmysla byl vlastně svéráznou karikatu-

rou nového uměleckého s.tylu. svěděí. o tom Í konentáŤ z do-

bového vÍstayního prt1vodce:: ,.Nejen zábavní a společenskf,

ale i jaksi pouěnf vfznam má tato krčma, neboĚ seznamuje

obecenstvo s nejkrajnějšímt vftvory umění dekadentního a
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symbolis.tického. čeští lrmělci h'umoris.ticky tu znázorřu-

jí konické' e*.rérny vftvarné mo.lerny' uvádějí -obecen5tvo

v rížas a posťrach podr\vnfmr' nrátoham.* a nesťvrlrami rnalíĚ-

skfmi a plastlck1ínÍ,. Krěma ta je lnspi'rována podniky pa-

Ťížsk mi - vždy!' jsou znárny její divoce f,anťastické, mnoh-

dy pňíšernou dekorací vynikající umělecké brasseríe jako

Černá  koěka a  Chcíp lá  k rysa . . . i

Na závěr snad ještě zmínka o-v kontextu tvorby.oje-

dlnělém projektu archítekta F r a n t i  š k a s a n d e-

r a ,/1871-1 932/ na nárožnÍ drlrn v KŤížovn1cké ul ic i ,/ěp.

97/ v Praze. Někdejší absolrrent pražské techniky pojednal

prrlčetí /projekt 1897, real izace I897-98l ve stylu r/ ' 'agne-

rovského klasicismu.

Z u' ledenfch fakt je zŤejrné, že nástup secese v ěes-

ké archiťektuŤe je nutno spojovat se jmény někol ika tvrlrcr i ,

z níchž každf pŤistupoval ke svfm návrhrlm s vlastní inven-

cí. Vl iv Vídně a piedevším l{agner v zde byl, jak jgme uká-

zal i ,  znaěnÝ. čech;6/ tedy patŤí nezi ty evropské země,

kde novf styl získaIl pŤes určÍté PočátečnÍ rozpaky, rych-

le pŤízeř a mohl se na počátku tohoto století rozvinout do

nebfvalé šíňe. česká secese a později moderna s kubist ickou

ep1zodou jsou dnes y kontextu evropské architektury skuteč-

nÝn pojnen.

Naše souěasné bádání je .yšak teprye v počátcích a ne-

nÍ' yylouěeno, že další objevy nám o vzniku secese na našem

tízemí napoyědÍ. více.
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Poznánlli

1,/ '  K.Heraln, Ulrychrly Hradec Králoyé, Unění 3, 1930. g.

289=.35 6 .

2/  Techn ick , J  obzot  7 ,  1898 '  s .158-159.

3/  vo lné směry  3 '  1899,  s .117-142.

4 , /  Dop is  datován l2 .4 .1899

5/ z.T'vkeš, K droěí pražskÝch vfstav 1898/1908. In: Ro-

čenka Techn ického magazínu I ,P raha l987,  s . l82-193.

6,/ Nástup secese v moravskérn a slezském reg1onu /pĚede.

vším tvorbu bratií Gessnerrl/ zpracoval P.zatloukal.

Další použité práce:

z.Lukeš, 1897-1899 - léta nástr.pr české arch1tektonické

secese' Architektura čsR xl 'v ' 1986, ě.1o.

z.Lukeš' .]eště k poěátkrlrn české secesnÍ architektury.

Archj-tektura čsn xLvIII, 1989, v t isku.

'J.KoIái, Archltekt F.Krásnf. InlMinulostí zápačloěeského

k r a j e  XX ,  1 984 ,  s . 5 3 - 62 .

Z.Lukeš1 František Krásnf - v' lděí osobnost nástupu se-

cese  v  české archÍtektuŤe '  Umění 34,  1986,  s .

5 36 - 54  2 .

R.Pošva = Z.I,ukeš1 Neznámf osyald Polívka. In:S.taletá

Praha XVIff, Praha 1988.

Foto archÍv NŤM.

$



263

s]mbolis,t ického. Čeští unělcí humoris.t icky tu znázorřu-

jí komické. e*'rémy vÝtvarné moderny' uvádějí obecenstvo

v rížas a postrach podi'vnÝÍni rnátoharn'^ a nestvrlrami malíŤ-

skfmt a plastickfmi. Krěma ta je inspirována počlniky pa-

Ťížskfmi - vždyt jsou známy její divoce fantasťické, mnoh-

dy pĚíšernou dekorací vynikající umělecké brasserie jako

černá  kočka a  Chcíp lá  k rysa . . .n

Na závěr snad ještě zmínka o-v kontextu tvorby-oje-

dlnělém Projektu architekta F r a n t i  š k a s a n d e-

t a /L87L-L932/ na nárožní drlm v KŤižovnlcké u11ci ,/čp.

97/ v Praze. Někdejší absolvent pražské techniky pojednal

prrlěelí ,/projekt 1897, realízace I89.1-98l ve styIu v,agne-

rovského klasicismu.

Z uvedenfch fakt je zŤe)mé, že nástup secese v čes-

ké architektuže je nutno spojovat se jmény několíka tvrlrc ,

z líchž každf pŤlstuPoval ke svfm návrhr1m s vlastní inven-

cí. Vl iv Vídně a piedevším t{agner v zde byl, jak jsme uká-

zal i ,  znaěnÝ. čech;6/ tedy patčí mezi ty evropské země,

kde novf styl získal, pŤes určité poěáteěnÍ rozpaky. rych-

le pňízeř a mohl se na poěátku tohoto sťoletÍ rozvinout do

nebfvalé šíĚe. Česká secese a pozi lěj i  moderna s kubist ickou

epÍzodou jsou dnes y kontextu evropské architektury skuteč-

nÝrn Pojgelq.

Naše současné báťiání je yšak ťeprye v počátcích a ne-

ní. yyIouěeno. že další objevy nám o vzniku secese na našem

tízemÍ napovědí. vÍce.
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5/  z .Lvkeš,  K  droěí  PražskÝch v fs tav  }898/r9o8.  In:  Ro-

ěenka Techníckého magazínu I 'P raha 1987,  s .182-I93.

6,/ Nástup secese v moravském a slezském regionu ,/pŤede-

vším tvorbu bratĚí Gessnerú/ zpracoval P.zatloukal.

DalšÍ použité práce:

Z .Lukeš,  1897-I899 -  1éta  nás t r .p r  ěeské arch i tek ton lcké

secese ,  Arch i tek tura  ČsR x l ,v '  1986,  ě .1o .

Z.Lukeš, Ještě k počátkrln české secesní archltektury.

Arch i tek tura  Čsn XLVII I ,  1989,  v  tÍsku.

iI.KoIái, Arch1tekt F.Krásnf. Tn:Minulostí Západoěeského

k r a j e  x x .  1 984 ,  s . 5 3 - 62 .

Z.Lukeš1 Franťišek Krásnf - vrldčí osobnost nástupu se-

cese  v  české arch i tek tu ie '  Umění 34,  1986 '  s .

536*542.

R.Pošva = z.Lukešl t.teznám1í osvald Polívka. In:Statetá

Praha XVII f ,  P raha 1988.

Foto archÍv NTM.
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