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praha stoletá (4) 
k autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu

JAN E. SvOBODA

Příspěvek, který se zabývá fasádami období od konce 19. století až po vznik Československé republiky, se kromě historismu a eklektismu 
zaměřuje na secesi, modernu i českou kubistickou architekturu. Badatel shledává, že nelze vždy spoléhat ani na podpis na stavebních 
plánech a na základě vnějších znaků se snaží přiřadit práce nejen známým, ale i dosud opomíjeným architektům. Architektů bylo v každém 
období méně než stavitelů, mnozí však měli své charakteristické prvky, podle nichž lze některé práce zařadit nebo vyslovit domněnku 
o jejich původu. Tato „připsání“ však nelze považovat za důkaz autorství, ale spíše by se mohlo jednat o příspěvek do případné diskuse. 
Studie, která je rozčleněna do čtyř dílů, zahrnuje řadu známých jmen sledovaného období kromě těch architektů, jejichž dílo bylo již po-
drobně probádáno a publikováno. ve studii se objevují jak jména renomovaných projektantů, tak i kvalitních absolventů Státní průmyslové 
školy. Rozlišení kvalifikace architekt a stavitel je v souladu s Encyklopedií architektů (vlček 2004).

CENTENNIAL PRAguE (4)
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 of Architects (vlček 2004).

Klíčová slova — František Sander – Josef Sakař – Julius Smolík – Max Spielmann – Rudolf Stockar – Miroslav Stöhr – Karel Šidlík – Antonín Turek –  

František valchář – Jaroslav vondrák – Bohumil waigant – Antonín waigant – Antonín wiehl – Jan Zeyer – Alois Zázvorka – secese – moderna – kubismus –  

Státní česká vyšší průmyslová škola v Praze – c.k. uměleckoprůmyslová škola – c.k. vysoká škola technická

Key words — František Sander – Josef Sakař – Julius Smolík – Max Spielmann – Rudolf Stockar – Miroslav Stöhr – Karel Šidlík – Antonín Turek – František 

valchař – Jaroslav vondrák – Bohumil waigant – Antonín waigant – Antonín wiehl – Jan Zeyer – Alois Zázvorka – Art Nouveau – modern style – cubism – 

State Industrial college – Royal college of decorative arts – Royal technical college

františek Sander (1871–1932)
Po studiích na pražské Technice byl asistentem u profesora pozemního stavitelství Jiřího  
Pacolda a později se stal profesorem na vyšší průmyslové škole na Smíchově. Dlouhodobě 
spolupracoval s komisí pro kanalizování vltavy a Labe, v rámci níž bylo roku 1905 uvedeno do 
provozu zdymadlo v hoříně, které navrhl a postavil. v letech 1905–1906 byly postaveny budo-
vy holešovického přístavu v Jankovcově ulici (obr. 1).1 v hradci Králové projektoval a v letech 
1909–1912 postavil elektrárnu na Labi,2 tamtéž v letech 1910–1914 elektrárnu a most na Orli-
ci.3 Na ostrově Štvanici navrhl dům plavidelníka (1911–1912).4 Byl též autorem nové regulace 
a architektonického ukončení Dětského (původně Židovského) ostrova na Smíchově (1912–
1914).5 Z ostatní tvorby jmenujme návrh činžovního domu v Křižovnické ulici (1896–1897),6 
a úpravu interiéru domu U Fleků na Novém Městě.7

Ani u dvou zčásti režných fasád v  Jeruzalémské (1891)8 a Křižovnické ulici (1897, obr. 2)9  
nelze vyloučit Sanderovo autorství, obdobně jako u staveb bývalého vorového přístavu na 
Císařské louce (1901–1902)10 nebo dům v  Opletalově 17, postavený stavitelem Alfonsem 
wertmüllerem (1898–1900).11

1 Do areálu patří budova železničních zaměstnanců čp. 788, Jankovcova 16; objekt bývalých služebních obydlí čp. 789, 
v Přístavu 22; budova celní expozitury čp. 1057, Jankovcova 6; budova přístavního dozorstva čp. 1060, Jankovcova 10; 
překladiště čp. 1366, hradlo a brána. Dnes se objekty ztrácejí v nové bytové zástavbě.

2 Čp. 233 a 788, Křižíkova 4 a 2, hradec Králové.
3 Čp. 555, Ignáta herrmanna 4, hradec Králové.
4 Čp. 867, Štvanice, Praha 7-holešovice.
5 Dokončeno 1916, spolupráce sochař Josef v. Pekárek.
6 Čp. 97, Křižovnická 8, veleslavínova 2, Praha 1-Staré Město, stavitel František Šimáček.
7 Čp. 183, Křemencova 9 a čp. 1651, Křemencova 11, Praha 2-Nové Město. Spolupráce s malířem Ladislavem Novákem.
8 Čp. 1283, Jeruzalémská 9, Praha 1, Nové Město. Činžovní dům postavil František Šimáček.
9 Čp. 61, Křižovnická 12, Praha 1-Staré Město. 
10 Císařská louka, Praha 5-Smíchov.
11 Čp. 1964, Opletalova 17, Praha 1-Nové Město.


