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Praha stoletá (2)  
K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu

Jan E. Svoboda

Tato druhá část navazuje na autorovu studii (Svoboda, 2011),1 která si spíše než počtu podlaží, okenních os, rizalitů všímá 
charakteristických prvků, a podle nich se snaží odlišit tvůrčí architekty od projektantů a stavitelů, kteří řešili (jak se tehdy 
říkalo „luštili“) půdorysné dispozice či konstrukce, nebo snad jen podnikali v oboru. Protože počet kvalitních architektů je 
omezený, ve všech obdobích jich bylo méně než stavitelů, je smyslem této studie vytipovat architekty známých i méně 
zvučných jmen, a tím i zmenšit počet potenciálních tvůrců architektury a vyloučit ty, kteří jimi nebyli. S lítostí je však třeba 
konstatovat i to, že s výměnou oken se často stírá autentický charakter fasád.
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Antonín Belada (1881–1936)1

bratr známého konstruktéra a stavitele bohumila belady, absolvent Státní průmyslové školy, 
který roku 1909 vytvořil návrh letenského průkopu (valchářová 1997). Stavitelskou koncesi získal 
roku 1911, od 1912 měl vlastní firmu. Již v roce 1907 se podílel se stavitelem Josefem domkem 
na poněkud romantické přestavbě zámečku Miramare na výsluní 6,2 v letech 1908–1909 s týmž 
stavitelem spolupracoval na stavbě secesní školy v olšinách.3 Roku 1910 navrhl již moderní 
objekt (původně hotel) na nedvědově náměstí.4 Stavba ve stylu kotěrovské moderny má na 
konvexních plochách maloformátové kamenné obklady, kamennou římsu vyloženou nad první 
podlaží, drobné keramické prvky (čtverečky), strukturovanou omítku. Ještě v secesním stylu 
byla pojednána trojice činžovních domů z roku 1910 na Maninách (fasády byly později poněkud 
pozměněny)5 a původní, neprovedený návrh na spolkový a obytný dům v Kodaňské ulici.6 Reali-
zovaná stavba je však už představitelem čisté, bezozdobné moderny (obr. 1). ovlivnění českým 
kubismem, zejména v  detailu, se projevuje už od činžovní vily U nesypky 19,7 která vznikla 
v  období 1912–1914, ale nejradikálnějším beladovým projevem tohoto stylu je činžovní dům 
s jehlancovými podhledy a kubistickou lunetovou římsou v neklanově 2 z roku 1913 (obr. 2).8 

naproti tomu pozdně secesní řadový dům na Hořejším nábřeží 9 má kubistické pouze vstupní 
dveře.9 Poválečná rekonstrukce a nová fasáda staršího domu na Karlově náměstí byla provede-
na – v mezích možností adaptace – kubisticky (obr. 3).10

ve Svatoslavově 1111 vystavěl roku 1910 Hynek Sýkora činžovní dům s keramickými čtverečky 
rozloženými rovnoměrně po fasádě, jejíž část tvoří hrubě nahozená omítka. Roku 1912 Karel 
Hannauer vystavěl v Křesomyslově ulici moderní domy (obr. 4),12 jejichž průčelí vykazují příbuz-
nost s domem na Kodaňské. Konečně v Keplerově 413 vystavěl Josef domek v letech 1913–1915 

1 K Staleté Praze 27, 2011/1, obr. 26, lze upřesnit, že architekti Jaroslav a Josef byli Mayerové, kdežto stavitelé, s nimiž 
častěji spolupracovali, se jmenovali Jan Majer a Josef veselý.

2 Čp. 150, na výsluní 6, Černokostelecká 11, Praha 10-Strašnice.
3 Čp. 200, v olšinách 67 a 69, Mrštíkova 36, Saratovská 1, Praha 10-Strašnice.
4 Čp. 100, nedvědovo náměstí 1, Podolská 134, Praha 4-Podolí.
5 Čp. 1041–1043, na Maninách 16, 18, a 20, Praha 7-Holešovice.
6 Čp. 61, Kodaňská 43 a 45, Praha 10-vršovice, 1911–1912.
7 Čp. 1312, U nesypky 19, Praha 5-Smíchov.
8 Čp. 56, neklanova 2, Praha 2-vyšehrad. Inspirován Josefem Chocholem, jehož tři vyšehradské domy (čp. 42, 47, 71 na 

Rašínově nábřeží) prováděla beladova firma ve stejné době. dům je dále pozoruhodný tím, že byl dokončen za 6 měsíců 
po vyhotovení projektu. 

9 Čp. 486, Hořejší nábřeží 9, Praha 5-Smíchov.
10 dům byl později zbořen a nahrazen Matouškovou funkcionalistickou novostavbou čp. 285, Karlovo náměstí 19, odborů 

7, Praha 2-nové Město.
11 Čp. 524, Svatoslavova 11, Praha 4-nusle.
12 Čp. 593 a čp. 594, Křesomyslova 12 a 14, Praha 4-nusle.
13 Čp. 219, Keplerova 4, Praha 1-Hradčany.

Obr. 1. Praha 10-vršovice, čp. 61, 
Kodaňská 43 a 45, antonín belada, 
1911–1912 (foto P. Havlík, 2012).

Obr. 2. Praha 2-vyšehrad, čp. 56, 
neklanova 2, antonín belada, 1913, 
(foto P. Havlík, 2012).




