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PRAHA STOLETÁ (3) 
K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu

JAN E. SVOBODA

Příspěvek je věnován některým stavbám od období konce 19. století až po vznik Československé republiky, kromě historismu a eklektis-
mu se v něm objevují styly secese, moderna i kubismus. Na základě vnějších znaků se snaží přiřadit kvalitnější práce ke známým i dosud 
opomíjeným architektům. Dobrých architektů bylo v každé době méně než stavitelů, někteří však měli své charakteristické prvky, podle 
nichž lze některé práce zařadit nebo alespoň vyslovit domněnku o jejich autorství. V žádném případě však nelze uvedené „připsání“ pova-
žovat za důkaz autorství, spíše by se mohlo jednat o přínos do případné diskuse o možných tvůrcích. Studie, která je členěna do čtyř dílů, 
zahrnuje řadu známých jmen sledovaného období až na ty architekty, jejichž dílo bylo podrobně probádáno a publikováno tak, že není co 
doplnit. Objevují se jak jména renomovaných projektantů, tak i kvalitních absolventů Státní průmyslové školy, a také vídeňských architektů, 
jejichž jména zde zatím nejsou známa. Rozlišení kvalifikace architekt a stavitel je v souladu s Encyklopedií (Vlček 2004).

CENTENNIAL PRAGUE (3)
THE AUTHORSHIP OF SOME OF PRAGUE‘S FACADES FROM THE ART NOUVEAU, MODERNISM AND CUBISM PERIOD

The three part of the study presents the last group of architects and master builders active in Prague from the end of the 19th century to 
the foundation of the Czechoslovak republic. After characteristic outer features the author attempted to assign some of the quality work 
to known or neglected architects or to state a presumption about the authorship as a matter of discussion. This study does not include 
well known architects, whose work is already published in detail. Included are other known names of reputable project architects as well 
as absolvents of The State industrial college and Vienna architects, whose names are unfamiliar within Prague. The terms architect and 
master builder are used according to the Encyclopaedia (Vlček 2004).
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Tato část navazuje na druhý díl studie Praha stoletá, vyšlý v loňském roce v časopise Staletá 
Praha (SVoboda 2012). Připomíná jména architektů, uvádí je do nových vztahů tím, že si všímá je-
jich charakteristických prvků a podle nich se snaží odlišit tvůrčí architekty od projektantů a stavi-
telů, kteří nanejvýš řešili půdorysné dispozice a konstrukce, a současně přiřadit díla architektům 
známých i méně zvučných jmen.1 Chce redukovat počet potenciálních tvůrců staveb a vyloučit 
ty, kteří jimi nebyli, neboť kvalitních architektů bylo ve všech obdobích podstatně méně než 
stavitelů. Studie si klade za cíl nespoléhat na podpisy v plánové dokumentaci, protože často ani 
podpis nalezený ve stavebním archivu neznamená, že plány signoval skutečný autor. Naproti 
tomu se autor snažil vyzdvihnout typické znaky jednotlivých individualit.

Dušan Samo Jurkovič (1868–1947)
Slovenský architekt, vystudoval stavitelství na průmyslové škole ve Vídni. Pro Národopisnou 
výstavu v Praze 1895 vytvořil kopie slovenských lidových staveb. Později invenčně kombinoval 
prvky lidové architektury a secese. Známé jsou jeho stavby v Brně, na Radhošti, v Novém Městě 
nad Metují, Luhačovicích a Náhlovského vila v pražském Bubenči.2 V Králodvorské ulici na Sta-
rém Městě pražském vystavěl Jan Pacl roku 1907 dům s folklórní a zoomorfní tématikou na fa-
sádě, kterou možná navrhoval architekt Dušan Jurkovič (obr. 1).3 Ani kostel sv. Anny v Jeseniově 

1 K druhému dílu lze upřesnit, že Karel Janda studoval na české a současně na německé Technice u Josefa Zítka (SVoboda 
2012, 103); na Hodkově podolské vile čp. 144 je reliéf zobrazující s největší pravděpodobností Horymíra (SVoboda 2012, 
85). Čp. 343–346, Trojanova 16 a Dittrichova 4 a 6, Praha 2-Nové Město, byly nedopatřením autora připsány Josefu 
Bertlovi, pravděpodobný autor byl Alois Dlabač (SVoboda 2012, 82).

2 Čp. 284, Suchardova 2, U Vorlíků 9, Praha 6-Bubeneč, stavitel Jan Pacl 1907–1909.
3 Králodvorská ulice, Praha 1-Staré Město. Zbořen kvůli výstavbě obchodního domu Kotva, číslo popisné domu se nepo-

dařilo zjistit. V archivu NPÚ ÚOP HMP se nenachází zaměření zástavby, předcházející současné stavbě OD Kotva.

Obr. 1. Praha 1-Staré Město, číslo 
domu neznámé, Králodvorská. Jan 
Pacl, asi 1907 (dle Schroll 1911, 
obr. 41, repro autor, 2013).




