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1.
Úvod
Fenomén reprezentativního prostoru je znám velmi dlouho již od renesančních
paláců nově vzniklé buržoasní vrstvy až po současnost. Jistá forma reprezentace moci,
bohatství či potřeba vybudovat důstojné prostory má však jakousi nadčasovou platnost
bez omezení se na konkrétní účel prostoru. I do této kategorie zapadá rezidence
primátora Hlavního města Prahy od architekta Františka Roitha.
Franitšek Roith byl na první pohled nenápadným architektem, jehož jméno není
často v kontextu debat o architektře skolňováno. I přesto se jedná o osobnost, která
dodnes zasahuje až překvapivě mnoho do výstavby nejen v hlavním městě, ale i mimo
něj. Prvotním impulsem ke zpracování jeho díla byla jedinečnost primátorské rezidence
v kotextu české meziválečné interiérové tvorby. Reprezentativní prostory jsou součástí
multifunkční budovy Městské knihovny která byla ve své době považována za
nejmodernější stavbu svého druhu v Evropě.
Souhrnný popis primátorské rezidence tvoří jádro předloženého textu. Formou
případové studie jej v textu práce zařazuji za monograficky laděnou první část. Obě
části by ve výsledku měli dávat dohromady komplexní útvar poskytující výklad
interiérové architektury primátorské rezidence a to jak v kontextu tvorby architekta
Františka Roitha, tak i v kontextu stylu art deco.
V textu se často opírám nebo přímo cituji různé texty ať už z pera teoretiků
architektury či přímo architektů, kteří se též vyjadřují teoreticky nebo píší autorské
zprávy ke svým návrhům. Se zvolnými prameny pracuji volně, přičemž se snažím, aby
struktura práce bylo co nejvíce logická, aby všude v textu bylo odkazováno na použité
zdroje a aby použité informace nebyly vytrženy z kontextu.
Při sestavování díla architkta Roitha či hledání dokumentace ke stavbě Městské
knihovny a primátorské rezidence jsem vycházel zejména z archivu Národního
technického muzea, ve kterém se nachází část pozůstalosti Františka Roitha. Dále
vycházím z pramenů Archivu hlavního města Prahy a odborné literatury. Státní oblastní či
Národní archiv žádné materiály bohužel neobsahuje, podobně jako Archiv Pražské
městské pojišťovny – investora stavby (dnes Česká pojišťovna), který také neposkytl
žádné informace.
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Návrh městských lázní, 1905 - 1907

Lázeňský dům Luhačovice, 1907 - 1908
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2.
Část I.:
Architekt František Roith
(16. 7. 1876 - 5. 9. 1942)
František Roith se narodil v roce 1876 v Pardubicích v době, která by se z
hlediska architektury dala označit za novou epochu v budování měst. V této době začalo
být České království v rámci Rakouska-Uherska více samostatné a přestalo být napojené
pouze na císařskou Vídeň. Češi toho začali využívat a vytvářeli ze svých měst nová
kulturní, politická a obchodní centra. V čele tohoto vývoje stála samozřejmě Praha.
Přesně v roce Roithova narození se začalo se stavbou Domu umělců (dnešní Rudolfinum),
několik let bylo již ve výstavbě Národní divadlo, za několik let se začalo se stavbou
Národního muzea. Stavěly se univerzitní budovy a přemýšlelo se, jak nově uchopit celý
pražský urbanismus. V této době nikdo netušil, že do tohoto vývoje (nejen) hlavního
města Prahy později zasáhne významnými stavbami v době prvorepublikového rozkvětu i
architekt František Roith.
Roith se narodil v roce 1876 v Pardubicích v rodině stavebního inženýra. Svůj
budocí obor zájmu o architekturu a stavtelství měl rodovou linii, podobně jako zájem o
techniku. Roithovým vrstevníkem a bratrancem byl další významný pardubický rodák,
inženýr, letecký nadšenec a první český letec vůbec Jan Kašpar, se kterým se Roith po
celý život přátelil.
2. 1. Studium architektury u Otto Wagnera
Svá studia architektury započal František Roith na česko – německé technice u
profesora Josefa Zítka. Po ukončení techniky pokračoval ve studiu na vídeňské akademii
u profesora Otto Wagnera. Wagnerova škola má pro vývoj architektury zásadní význam a
žáci této školy byli nositeli nových jak výtvarných, tak i prostorově koncepčních forem.
Wagner byl zpočátku své tvorby znám spíše jako autor velkorysých návrhů na
veřejné zakázky. Ty však povětšinou končily pouze v podobě mistrovsky provedených
výkresů. Jeho první velká realizace spočívala v urbanistickém návrhu vídeňské městské
dráhy a regulace městského kanálu řeky Dunaj (1890). „Zkušenost, kterou Wagner takto
získal, záhy přinesla plody. Jedině tvůrce, jenž zblízka poznal dobrodiní vědy a techniky
se mohl stát autorem prvního architektonického manifestu 20. století – jak dnes bývá
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označován jeho spis Moderní architektura.“ 1 Tato kniha vyšla v roce 1895.2
Rok předtím Wagner nastoupil jako profesor na vídeňskou akademii, s čímž
souvisí i vydání jeho manifestu. „Základem k úvahovému srovnání současné situace
moderní architektury může a musí býti směr Wagnerův: je uprostřed veškerého hnutí
moderní architektury historicky nejprvnější a nejprvněji myšlenkově organisován, je
nejkonkrétnější, nejvýlučnější a připadá mu vůbec v Evropě vedení nejen kvantem
dosažených úspěšných výsledků, ale i tím, že všechna ostatní evropská střediska hnutí
moderní architektury jsou buď přímo pod jeho vlivem, či k němu vývojem inklinují,
anebo zůstávají za ním - a i to je vztahovým zjištěním k němu - viditelně opožděna.“ 3
Sám Wagner se k tomu vyjadřuje v předmluvě své knihy takto: „Povolán, abych
vykonával učitelský úřad na první umělecké škole celé říše, cítím povinnost these
ustanoviti, dokázati a obhájiti, abych tak napomáhal účelu vyučování.“ 4 Ve svém spisu
hlásá Wagner především změnu celkového názoru na stavebnictví a uměleckou tvorbu a
to tak, že východiskem může být pouze moderní způsob života. Prosazoval architekturu,
„která musí brát v potaz potřeby, znalosti, prostředky a výdobytky moderní doby.
Wagner tak vyhlásil boj historismu, ale přesto žákům zároveň povoloval novým
způsobem využívat staré ozdobné formy.“5 Wagner hned v úvodu staví architekturu na
nejvyšší pozici v hierarchii ostatních uměleckých oborů. Jeho pohled však není čistě
pocitový či vizuální. Ba naopak. Jako vzor často uvádí architekta Gottfrieda Sempera,
jehož složité teorie Wagner „zbavil exotiky a filosoficko-spekulativní systém zjednodušil
do podoby prakticky upotřebitelného katechismu.“6 Wagner kladl důraz na velmi široké
exaktní znalosti konstrukcí, materiálu a uměleckého řemesla.
Je známo, že právě otázka použití materiálu v architektuře je zásadním bodem
Semperovských teoretických statí. Semper se v této otázce odvolával na bravurní
zvládnutí všech starověkých forem, které je třeba hledat v antickém řemesle.
Semperovy, mnohdy velmi exaktní, až archeologické studie materiálů, byly u
Wagnerových žáků přijímány jinak než u jejich profesora. Chápali je spíše pocitově a
intuitivně a důležité bylo, že se díky těmto myšlenkám dostali ke studiu materiálů a
1 Jindřich Vybíral, Otto Wagner. Od historismu k moderní architektuře, in časopis Architekt, č. 9, 1998,
str. 51
2 Česky poprvé vydáno v roce 1902 v překladu V. Zákrejse v edici Umění a řemesla vydavatelem Janem
Laichmanem
3 Pavel Janák, in Styl II, Praha 1910, str. 106
4 Otto Wagner, Moderní architektura, Praha 1902, str. 7
5 Dajman Prelovšek, Kotěrovo vídeňské období, in Jan Kotěra, Praha 2001, str. 73
6 Jindřich Vybíral, Otto Wagner. Od historismu k moderní architektuře, In časopis Architekt, č. 9, 1998,
str. 54
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mohli „přeformulovat starou zdobnost a přizpůsobit ji novým materiálům, jakými je
železo, aluminium nebo beton, v pevném přesvědčení, že následují věčné pravidlo
umělecké tvořivosti.“7 „Jedním z nejvíce důležitých úspěchů vídeňského modernismu
bylo jistě přijetí technky a její nepostradatelnosti. Duch městských drah byl oslavován
dokonce i na Karlsplatzu...“8
Wagner svoji knihu rozdělil do pěti kapitol. V první kapitole se věnuje roli
architekta, přičemž také definuje svou představu o školství a začátcích mladých tvůrců,
dále navazuje kapitolou nazvanou „Sloh“. Zde vyjadřuje názor na povahu své doby a
varuje před módní povrchností a od zbytečným používáním historizujícího tvarosloví.
Následuje kapitola o kompozici, kde je akcentováno použití takového hmotového
rozložení stavby, které je pravdivé. Kompozice vnitřních prostor by se podle Wagnera
neměla uzpůsobovat vnější podobě stavby. Zde Wagner mluví dokonce o lži. Kompozice
dále musí respektovat a dát znát materiálovou podstatu stavby. 9 Dále následuje popis
konstrukce. Ta by dle Wagnera měla být navržena tak, aby architekt umělecký tvar vždy
vyvinul právě z konstrukce. Konstrukce by tedy měla být patrná a neměla by být
zbytečně imitována z důvodu výtvarného výrazu. V poslední kapitole týkající se
uměleckého vkusu Wagner akcentuje nutnost prezentovat architekturu vkusnou kresbou,
jež dává architektovi „příležitost, aby prokázal fantazii, vkus, snahu a dovednost, aby
diváka upozornil a upoutal a přitom se od pravdy neuchyloval.“10
Otázkou zůstává, do jaké míry byla tato nastavená pravidla Wagnerem i jeho
žáky respektována a do jaké míry byla porušována. Nicméně důležitým a nepopiratelným
faktem je ohromná důležitost, tohoto zakladatelského spisu, který ovlivnil hned několik
budoucích generací. Na druhou stranu se uvádí, že „obraz školy na veřejnosti by z velké
části dílem samotného Wagnera. Byl to nepochybně on, kdo zjednával chvalozpěvy do
školních publikací, a dbal o patřičný rozkvět mýtotvorby.“ 11 Což může působit tak, že
Wagnerova škola je něčím absolutně výlučným a samochválou uvedeným do pozice
matadora na poli progresivní architektury. Pravda se ukrývá někde uprostřed, jelikož
novátorství je nepopiratelné, přičemž výše uvedenou připomínku je nutno znát jako
7 Dajman Prelovšek, Kotěrovo vídeňské období, in Jan Kotěra, Praha 2001, str. 77
8 Ákos Moravánszki, Competing Visions, Aesthetic Invention and Social Imagnation in Central European
Architecture, Massachusetts 1998, str. 133, překlad autor
9 Dále Wagner uvádí: „Kompozice má se však ještě mnohým jiným věcem patrně podvoliti. Z nich
nejdůležitější jsou: peněžité prostředky, jež jsou po ruce, zeměpisná poloha, ohled na světové strany,
co možno největší ohled na trvalé používání, snaha o estetickém souladu s okolím, vnější zjev, který
plně odpovídá vnitřní struktuře atp.“ in Otto Wagner, Moderní architektura, Praha 1902, str. 31 - 32
10 Otto Wagner, in Moderní architektura, Praha 1902, str. 57
11 Jindřich Vybíral,in Mladí mistři, Praha 2002, str. 18
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„poučku“ ke čtení dobových textů.
František Roith ukončil svá studia ve Vídni v roce 1907, tedy dvanáct let po
nastoupení Otto Wagnera. Před Roithem prošlo školou velké množství významných
osobností vybraných z pestré mezinárodní sestavy. Jako asistent působil ve škole Josef
Maria Olbrich, jeden z hlavních představitelů secesní architektury. Z řad studentů s
vazbou na české prostředí to byli osobnosti jako Josef Hofmann, Adolf Loos, Leopold
Bauer, Jan Kotěra, Bohumil Hübschmann, Antonín Engel, Pavel Janák, Josef Chochol či
Slovinec Josip Plečnik. Těmto osobnostem patří nezastupitelná role ve vývoji moderní
architektury v Čechách.
Posledním školním Roithovým projektem na Akademii byl návrh veřejného
koupaliště (městských lázní) pro město Vídeň. Kompozičně je stavba pojata tradičně
symetricky. Ze středové vertikální hmoty se vstupním portálem vycházejí na obě dvě
strany osově souměrná horizontální křídla. Celkový architektonický výraz je i přes prvky
secese velmi modernistický a to především díky zvolené revoluční konstrukci.
Horizontální hmoty bočních traktů zastřešující bazény jsou vztyčeny pomocí oblých
železobetonových nosníků. Zvolený konstruktivní přístup tak dodává interiéru potřebné
množství přirozeného světla a stavbu zároveň odhlečuje. Podobný nosný systém použil v
čechách až o dvacet let později Bohuslav Fuchs při stavbě funkcionalistické budovy
brněnského výstaviště.
I centrální část Roithových lázní však nepostrádá dalších konstručních a
kompozičních vtipů. Vedle toho, že jsou stěny čtvercové věže obloženy luxferami zde
Roith navrhuje kopuli s geometricky členěnou strukturou. Roithovým výtvarným a
zároveň konstrukčním prvkem polygonálního členění se inspiroval o několik let později
architekt Bruno Taut při stavbě světoznámého Skleněného pavilonu pro výstavu
Deustsche Werkbund v Kolíně nad Rýnem 191412.
2. 2. Počátky tvorby Františka Roitha
František Roith založil hned v roce ukončení studia ve Vídni (1907) vlastní
kancelář a začal pracovat na soukromých zakázkách.
Původně školní byl i projekt na lázeňské divadlo v Luhačovicích, který Roith
dokončil už jako samostatně činný architekt v roce 1908. V soutěži získal Roith druhé
místo. Stavbu nakonec Posatvil architekt Emil Králík v duchu, již doznívající secese, což
svědčí o konzervativnosti tehdejších poměrů. Tuto polohu zde Roith invenčně opustil a
12 Marco Pozzetto, in Die Schule Otto Wagner's 1894 – 1912, Wien 1980, str. 244 - 245
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navrh velmi kubickou hladkou stavbu s pevnou klasicistní tektonikou. Návrh i přes svou
přísnou geometričnost působil velmi svěžím dojmem, jelikož celá stavba byla pokryta
opakujícím se dekorem, čímž budila pocit, jakoby ji Roith zahalil do textilu. Dispozičně
je stavba členěná dle osové souměrnosti a má velmi logickou a jasnou strukturu.
Pionýrem v hledání tohoto nového pojetí byl pavilón Secese od J. M. Olbricha, který je
popisován jako „průkopnická práce moderní architektury právě díky svému kubickému
vzhledu.“13

Vyvrcholením

těchto

principů

je

však

Hoffmannovo

sanatorium

v

Purkersdorfu, kde Hoffmann pracuje čistě s kvádrem, který dělí pouze odsazením jedné
a přisazením druhé hmoty na fasádě.
Dalším neuskutečněným Roithovým dílem pro Luhačovice byl návrh do soutěže na
Smetanův dům, taktéž z roku 1908. Pojekt vycházející z podobných principů kubické
hmoty a osové souměrnosti, zároveň však projekt přináší mnoho dalších kompozičních
posunů a stavebně užitných nápadů, např. v podobě ploché střechy, na které je
přístupná terasa. Horizontální obdélníhové tělo budovy s třemi pásy oken a vrchí terasou
je oživeno diagonálním rytmem střídání oken s balkóny. Fasáda je bílá a mezi okny
probíhá vodorovný modrý pruh. Díky spojení očistné bílé bravy a modrého dekoru působí
stavba neobyčejně svěžím a pozitivním dojmem. Nabízí se zde opět podobnost se
sanatoriem v Purkersdorfu, což svědčí o silném a průkopnickém vlivu Josefa Hoffmanna
na modernistickou architekturu.
Souběžně se těmito projekty pracoval Roith také na velkorysém urbanistickém
projektu na pražský ostrov Štvanice, nicméně první jeho realizací byla zahradní
restaurace na pražské Jubilejní výstavě v roce 1908. Dočasná lehká dřevostavba byla
vystavěna ve stylu geometrizující secese. Stavba měla centrální kruhový sál zastřešený
kopulovitou střechou, což je princip, který také často používal jeho učitel Wagner. V
českém prostředí se však Wagnerovo silné učení transformovalo prostřednictvím
osobitého a invenčního uchopení jeho odkazu.
Za hlavního činitele je v českém prostředí považován Jan Kotěra a jeho vlastní
pojetí architektonického výrazu. Kotěra se odklonil od ploch fasády, které se dají volně
výtvarně pojmout ornamentem, výmalbou či jinými plastickými dekory. Od této „plošné
secese“ se spíše distancoval a v hledání vlastního výrazu se přikláněl spíše k belgickofrancouzské variantě art nouveau. Již od svých raných prací Kotěra používal volnou
kompozici a volný rytmus stavebních hmot ucelených v dokonalých proporčních vztazích.
13 Ákos Moravánszki, Competing Visions, Aesthetic Invention and Social Imagnation in Central European
Architecture, Massachusetts 1998, str. 136, překlad autor
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Výtvarně sochařský přístup Kotěrových modernistických staveb jej odlišuje od dalšího
výrazného architekta Wagnerovy školy Josefa Hoffmanna, jehož stavění je více uzavřené
a budování hmot více kubické. Oba dva výrazní architekti – inovároři si vytvořili svou
osobitou cestu při hledání výrazu svých staveb. Hoffmannovy vily na Hohe Warte (1904)
ve Vídni vzniklé v dialogu s unavenou secesní estetikou Olbrichovy umělecké kolonie v
Darmstadtu, se staly v rakouské části monarchie napodobování hodným vzorem.
Podobným příkladem tvorby jsou i Kotěrovy vily (Trmalova, Máchova, Suchardova a také
někdejší pavilón Mánesa).
Všechny tyto stavby svých starších spolužáků jistě znal i František Roith, který roku
1909 stál před úkolem navrhnout dvě samostatné a vedle sebe stojící vily do Černošic u
Prahy. Ve výrazu obou staveb by se dal vystopovat vliv Josefa Hoffmanna, který prošel
vídeňskou akademií o osm let dříve než Roith. Hoffmann byl inovativní v čistě
geometrickém, až znakovém pojetí ornamentu a měl vytříbený cit pro výtvarnou zkratku
v užití dobových florálních motivů. Hoffmannovsky geometrické jsou u Roithových vil v
Černošicích zejména zahradní altánky, jejichž obvodové stěny jsou složeny z
horizontálních a vertikálních trámků tvořících čtvercovou síť. Průkopnická byla u Roitha
zejména realizace plochých střech (navrhnuté už pro Luhačovice). Byl to opět Hoffmann,
který poprvé použil v Rakousko-Uhersku rovnou střechu na stavbě sanatoria v
Paukersdorfu z roku 1904. Zde je však plochá střecha výtvarně koncipována čistěji než u
Roitha. Hoffmann je více geometrický a vrchní římsu posouvá na samý horní okraj fasády.
Její horní plocha je tedy ve stejné rovině jako plocha střechy. Tvar tak působí pevnějším
dojmem. Roith vrchní římsu odsadil nepatrně pod vrchní linii fasády a navodil tak více
klasický a odlehčující až středomořský výraz.
Doklad o Roithově inovátorství nám přináší i dobový tisk. „Fotografie a plány vil
čp. 241 a 242 otiskl v roce 1913 nejdůležitější odborný časopis celého rakouskouherského mocnářství Der Architekt, a jako ilustrační doprovod ke stati holandského
architekta Henrika Petruse Berlageho Základy a vývoj moderní architektury je
publikoval i pražský časopis Styl.“14 Článek významného holandského architekta a
teoretika nese název Základy vývoj moderní architektury15 a je doplněn ilustračními
fotografiemi vil a interiérů od Jana Kotěry, Františka Roitha a interiéry od Otakara
Novotného. Pro nás je zde důležité, že Roith byl na počátku své kariéry řazen mezi
průkopníky nového pojetí architektonické tvorby.
14 Šárka Koukalová, in. Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Praha 2010, str. 200
15 H. P . Berlage, Základy vývoj moderní architektury, in Styl, 1911, s. 74 - 79
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Vnitřní dispozice černošickcých vil je logická a jednoduchá členěná dle osové
souměrnosti. Stejně tak je tomu i s vnitřním interiérovým vybavením. Podoba nábytku je
v jednotě s celkovým výtvarně architektonickým pojetím. Vše je čisté a geometrické
navrhnuté v modernistickém duchu s užitím jemných dekorů v podobě ornamnetu na
zdech či vitrají na schodištních oknech. Vily tak působí jako kompaktní, důstojné, učelné
a zároveň noblesní objekty.
Obě dvě zde popisované vily stojí v těsném sousedství. Menší a intimnější – byla
dokonce vlastní vilou architekta Roitha. Druhá z vil byla určena pro Roithova přítele dr.
Viktora Vojtěcha. Druhá z jmenovaných vil je větší a je opatřena verandou při vstupu na
zahradou dekorovanou opět čtvercovou sítí (podobně jako balkony). 16

17

Podobně jako Wágner i Roith začínal svou tvorbu stavbou průmyslových objektů,
často spjatých s vodohospodářskou tématikou (mosty, elektrárny, zdymadla či jezy).
Roith v tom posléze pokračoval i ve větším měřítku při projektování větších
průmyslových či továrenských objektů. Této kategorii staveb věnuji samostatnou
kapitolu uvedenou níže.

Altán u vily v Černošicích, 1911

16 „Vedle vil čp. 241 a 242 projektoval František Roith pro Černošice ještě vilu čp. 405 pro Karla Gutha, z doby těsně
před 1. světovou válkou. Architekt tu vyhověl požadavku stavebníka a vrátil se k tradičnějšímu pojetí letohrádku,
byť již s moderním řešením dispozice. Objednavatelem čtvrtého Roithova díla (v tehdejším katastru Dolních
Mokropes) byl lékař a univerzitní profesor Karel Hynek. Jednoduchý letní srubový domek čp. 296 z roku 1919,
později přestavovaný architektem Františkem Poláčkem, odkazuje na typologicky odlišné rekreační stavění a
zároveň na rozdíl od výše uvedených staveb nevykazuje výjimečnější architektonické hodnoty.“ Šárka Koukalová,
in. Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Praha 2010, str. 202
17 Pro kompletní uvedení projektů z této doby je nutno uvést dle pozůstalosti uložené v NTM ještě stavbu vily
profesory H. Pášmy v Táboře, ke které jsem nic bližšího nenalezl a je dnes pravděpodobně již přestavěna. Pozn.
autor
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Vily v Černošicích, 1911
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2. 3. Činžovní obytný dům z roku 1911
Koncem roku 1909 začíná František Roith projektovat činžovní dům, které v době
první republiky v Praze zaznamenávaly velký rozmach spojený s novými urbanistickými
vizemi na zástavbu města. Jakoby se Roith po návratu z Vídně po nějaké době v Praze
opět vrátil od modernistických k více umírněným formám, které měl jistě zažité ze svých
studií na pražské technice.
V roce 1911 se mu podařilo dokončit realizaci nárožního činžovního důmu v místě
střetnutí Rašínova nábřeží a Dřevěné ulice v Praze. Jednalo se o první Roithovu stavbu
překračující měřítko vilového domu. V činžovním domě na nábřeží Vltavy měl mimo jiné
po celou dobu své profesní kariéry Roith sídlo své kanceláře a svůj pražský byt. Celková
hmota stavby je čistá a „plochá“, bez jakýchkoli ornamentů či výzdoby. Rytmizace
fasády je rozčleněna do tří horizontálních pásů, což vytváří frázovaný kompoziční výraz.
V prvním přízemním pásu jsou dvě řady jednoduchých oken a portál se sochařsky
pojednanou horní deskou nad vstupem. Geometricky odstupňovaně zapuštěný portál je v
kontarstu s reliéfem od sochře Jana Štursy.
V dalším pásu jsou umístěny pilastry z pálených cihel, které stavbu pomyslně
vertikálně rozčleňují a dodávají jí klasicistní výraz. Pilastry jsou však pouze výtvarným
prvkem, nemají žádnou konstrukční funkci. Výrazným prvkem je třetí vrchní plán,
tvořený liní klenutých oken v posledním, pátém nadzemním patře, která jsou položena
nad horní římsu a pozvolna přecházejí do hmoty střechy.
Oproti Kotěrovým obytným domům v Praze z let 1908 – 1911 (Laichterův a
Urbánkův), které mají plasticky a svěže pojaté fasády a invenčně pracují s
komponováním celkové hmoty do uliční čáry, nebo Novotného Štencovým domem
inspirovaným holandskou architekturou a vertikálním členěním, Roith svůj výrazový
slovník naopak zjednodušuje, fasádu nechává puristicky v ploše a člení ji jednoduchým
způsobem. Vytváří tak stavbu geometricky elegantní s nádechem klasicismu a výsostně
sloužící všem provozním účelům. Tento postup vypovídá o zdrženlivém postoji jeho
osobnosti ve výtvarné stránce komponování architektury a řadí jeho tvorbu do oblasti
konzervativní. Roithův nájemní byt byl vybaven na svou dobu velmi progresivními
technologiemi, jakými bylo moderní ústřední topení, vyhřívané podlahy, byty měly
vestavěné vysavače, prostorné koupelny apod.
Pomyslným přechodem od černošických vil k činžovnímu domu z roku 1911 byla
stavba bytového domu v Mickiewiczově ulici v Praze na Hradčanech realizovaná v roce
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1910. V této ulici byla na přelomu nultých a desátých let vystavěna řada na sebe přímo
navazujících domů se sejnou regulovanou výškou. V této poměrně unikátní ulici jsou
domy také od Jana Kotěry či sochaře Františka Bílka. Roithův dům byl už tehdy nejméně
nápadný, oproštěný od jakékoliv výzdoby či středomořské vitality známé z vil
černošických. Dům je opět striktně plošný a jediným výtvarným prvkem je osvětlení
schodiště pomocí na fasádu se promítajících vertikálních pásů úzkých oken obložených
červenými cihlami. Tento prvek je umístěn nad vstupní portálek.
2. 4. Soutěžní návrh na Národní divaldo v Brně
Budova Národního divadla v Brně a vypasání soutěže na její návrh byla dohrou
událostí majících svůj počátek v druhé polovině devatenáctého století, kdy divadlo v
českých zemích znamenalo jeden z hlavních kulturních, ale i politických nástrojů
bojujících za rovnoprávný a jazykově autonomní český stát. Namísto toho, aby divadlo
lid sjednocovalo se však kolem soutěže rozpoutalo velké množství polemik o tom, jestli
by budovu měl stavět moravský architekt nebo zda by se měli přizvat i osobnosti
působící v Praze, jako je například Jan Kotěra. Jedna strana podporovaná spolkem Mánes
prosazovala, aby soutěž byla co nejvolnější a nejširší, druhá strana zase vyjadřovala jistý
separatismus ze strany Moravy. Spornou otázkou bylo i složení poroty. „Výsledkem byl
návrh

na

vypsání

ideové

soutěže,

jíž

se

budou

moci

zúčastnit

odborníci

československého původu (ať žijí kdekoliv), a kterou rozhodne porota ve složení:
předseda a místoředseda divadelního družstva (Alois O. Samohrd, Michael Ursíny), další
čeští (Josef Fanta, Václav Roštapil, Vladimír Fischer) a němečtí členové (Otto Wgner,
Friedrich Ohmann). Proti tomu ihned prudce protestovali dva z navržených Fanta a
Roštapil, kteří odmítli zasedat společně s rakouskými Němci, a jejich šovinistické
stanovisko bylo akceptováno. V porotě tedy nakonec zasedli Jan Koula (předseda),
Fischer, Roštapil, Alois. O. Samohrd, Ursíny a dva členové jmenovaní za Mánes – Antonín
Engel a Kamil Hilbert.“18
Do soutěže se přihlásilo 42 autorů, z nichž bylo oceněno osm návrhů a nebyl
vybrán vítěz. Na to konto byla po dlouhých diskuzích 15. listopadu 1913 vyhlášena věcná
soutěž, ze které ale opět nevyšel vítěz. Svou roli zde sehrálo i nedořešené znění
stavebního ustanovení, co se zastavěné plochy týče. Mezi dvěma nejvýše oceněnými
návrhy byl i projekt Františka Roitha vedle Aloise Čenského, který v roce 1907 dostavěl
divadlo Na Vinohradech v Praze.
18 Pavel Zatloukal, in Příběhy z dlouhého století, Olomouc 2002, s. 569

17

Roithův projekt vykazuje stopy wagneriánského sklounu k monumentalizaci
hmoty docílené pomocí dvou širokých vertikálních ploch po stranách hlavního průčelí,
jejichž vrchol je osazen figurálními sochami a mezi nimiž je fasáda členěna klasicistními
sloupy. Dalším takovým prvkem je vytažená hmota ze zadního traktu bodvy. I přesto, že
tato část je dominantní a nejvyšší částí budovy, tak má horizontální charakter, což
podrthuje fakt, že její šíře sahá téměř přes celou parcelu. Dokonalá proporcionalita
mezi horizontálním a vertikálním členěním tak tvoří z celkové kompozice velmi
kompaktní a soudržnou hru objemů.
Zajímavostí zde je srovnání Roithova a Hübschmannova návrhu. Oba totiž
vykazují neuvěřitelnou podobnost celkového výrazu. Hübschmann pracuje s témeř
identickým průčelím jako Roith tak, jakoby existovala nějaká šablona, ze které oba
vycházeli. Rozdílem je Hübschmannův ještě větší akcent na kubičnost a důraz na větší
objemnost a těžkost materiálu, což akcentuje použití jednoho krovu pro hlediště i
jeviště. Vnitřek se tak silně promítá navenek a budova divadla je pomyslně rozdělena na
budovy dvě. Spodní a horní. Dalším boční trakt směrem do šikmé ulice Augustinské už je
u obou řešen jinak. Boční hmoty, které nechává Roith rytmicky postupně a kompaktně s
celkem „vyrůstat“ z ulice řeší Hübschmann tak, že tuto část odsazuje pod větším
kontrastem pod vrchol fasády a tvoří z něj novou jednoduchou geometrickou boční
hmotu. Jeho komponování tvaru je tak oproti kompaktnímu projektu Roitha více volné a
segmentové.
2. 5. Projekty pro město Pardubice
Fratišek Roith v letech 1913 – 1916 pracoval na několika projektech pro své
rodné město Pardubice. Jednalo se o sídla velkých institucí. V roce 1913 vypracoval Roith
projekt na budovu Hlavní pošty. Tento jeho návrh však zůstal nerealizován. Podobně
skončil i návrh Okresního domu a hotelu z roku 1914. Realizován byl až třetí v pořadí.
Sídlo Městské pojišťovny v Pardubicích v blízkosti tzv. Zelené brány bylo dokončeno v
roce 1917. Nárožní budova je urbanisticky umístěna tak, aby respektovala uliční linii
Náměstí svobody a zároveň vytvářela částečně uzavřený, nebo lépe řečeno odsazený
prostor, který dává vyniknout historické bráně a zároveň ji zasazuje do nového kontextu
architektury počátku 20. století.
Celková hmota Roithovy pojišťovny pod pravým úhlem odbíhá od brány směrem
k hlavní třídě, kde akcentuje nárožní charakter kopule složené z geometrických ploch. 19
19 Viz. např. školní projekt na městské lázně ve Vídni, pozn. autor
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Budova pojišťovny je tak rozložena do dvou křídel, půdorysně utvářející písmeno L.
I přes svůj konzervativní a klasicistní charakter stavba nezapře ducha moderní doby
díky velkým proskleným plochám v přízemním podlaží, kam se dům otevírá velkými
výlohami. Druhé patro poskytuje prosvětlený interiér díky pásu velkých vertikálních oken
umocňující svým záhybem plasticitu fasády. Radikálněji používal ve stejné době
prosklené plochy ve spojení s dozvuky klasicismu Josef Gočár u Wenkeova obchodního
domu v Jaroměři. Stavba s jiným obchodním účelem je komponována také v rozložení
horizontálních pásů, s tím rozdílem, že u Gočára je více podtrhnut akcent na sklo jako
zásadní materiál. Roith stejně jako Gočár umisťuje do posledního pásu zhuštěnou řadu
oken (u Gočára jsou užita okna francouzská). Podobně jako u činžovního domu v Dřevěné
ulici jsou u Roitha vrchní okna opět postavena doslova na vrchní římsu a v Pardubicích
jsou dokonce odsazena jakoby před fasádu, což podporuje její plasticitu.
Pro úplnost musím doplnit, že do svého rodného města se František Roith vrátil ještě
v roce 1923. Za prvé návrhem na budovu ředitelství pošt a telegrafů. V soutěži ho však
překonal a budovu nakonec postavil architekt Ladislav Machoň. Druhým nerealizovaným
projektem byl urbanistický návrh regulace části nového města před Zelenou bránou.

Městská pojišťovna v Pradubicích, 1917

19

2. 6. Projekty po první světové válce
„Moderní architektura s krátkým životem svých směrů a směrečků od
wagnerovského klasicismu k secesnímu dekorativismu, od kubismu k nově předstírané
tradiční, neoklasicistické, je v krisi. Architekturu poválečnou nelze navázat na
předválečnou bez znatelných poruch a sjednotit oba směry...někteří Wagnerovi žáci se
nezbavují, jistě právem, doktriny svého učitele, ale nejsou příliš ochotni použít
učitelových zásad jako odraziště pro další samostatný a stálý vývoj, jako to učnil
Kotěra. Z nich A. Engel projevuje nejvíce erudice, těží ze svého nadání a vzdělání, a
přijímaje klasickou tektoniku jako tvůrčí směrnici, jen málo ji obměňuje...“ 20 Je vidět,
že po válce se hledání obrody v architektuře pod tíhou nutnosti regenerace dělo rychle a
bez potřebné sedimentace tvůrčích sil, názorů a koncepcí.
František Roith však působí stále klidným a nikoli váhavým či hledajícím
dojmem. Po první světové válce se vedle menších projektů Roith nadále věnoval
projektům reprezentativních budov a sídel institucí. Za menší projekty zde považuji
rekonstrukci zámku Nezdašov z roku 191921, nerealizovaný ideový návrh letního divadla
pro 25000 diváků (1919), adaptace domu čp. 494-II. v Praze na Kampě (1920), Dům čp.
457 s lékárnou "U zlaté koruny" pana Františka Schnöblinga na Malém náměstí v Praze I.
(1920-21), budova letní sokolovny a letní restaurace Sokola v Nymburce (1921) a další
podobné menší zakázky22.
2. 7. Budova ředitelství pošt a telegrafů v Brně
První významnou poválečnou stavbou je budova ředitelství pošt a telegrafů v
Brně. Na tuto stavbu byla vypsána soutěž, do které byl pozván ještě s dalšími třemi
architekty. Soutěžili tedy Josef Hrubý, František Roith, Jaroslav Stockar a Emil Králík,
přičemž zadavatelem a investorem byl stát. V soutěži bylo původně uvedeno, že je
nutno postavit budovy dvě – šekový úřad a řediteství pošt. Z finančních důvodů však byla
realizována pouze budova ředitelství, kterou se Roithovi povedlo dokončit v roce 1925.
„Stavba architekta Roitha splnila požadavky brněnské městské rady, která kladla velký
důraz na monumentální koncepci budov v Kounicově ulici, protože zde měla vzniknout
nová velkoměstská třída. Její výrazná hmota se třemi vnitřními dvory je částí
domovního bloku, dispozičně se jedná o dvoutrakt tvořený úřadovnami a chodbou
20 Otakar Novotný, Jan Kotěra a jeho doba, str. 70
21 Viz. Jiří Úlovec, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Druhý díl (N – Ž), Praha 2005
22 Vše naleznuto v pozůstalosti Františka Roitha v archivu NTM, u většiny chybí dokumentace, pozn. autor
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orientovanou do vnitrobloku. Fasády jsou plasticky členěny římsami, pilastry a rizality,
nejvýrazněji se ovšem projevuje výtvarně pojaté vstupní průčelí s centrálním portikem
tvořeným dórskými polosloupy a balkonem s balustrádou. Zde se snoubí Roithův pražský
monumentalismus ovlivněný kubismem a národním obloučkovým slohem s plastickými
kolážemi sochaře Zdeňka Pešánka.23 Tématicky plastiky odkazují k oslavě, průmyslu,
obchodu a telekomunikací.
2. 8. Pošta v Jilemnici
Další mimopražskou realizací byla pošta v Jilemnici dokončená podle projektu z
roku 1923 v roce 192624. Budova z architektonického hlediska svou typologií i výrazem
nijak z nevybočuje Roithova stylu brněnského ředitelství. Po architektonické stránce je
však škoda, že Roith pracoval stále s podobným rukopisem a nesnažil se o větší osobitost
staveb. Budova v Jilemnici postrádá kompoziční vtip, invenci v plasticitě fasády nebo
materiálové pojetí. Jedná se o řadově ztvárněnou budovu, která nicméně tvoří ve svém
kontextu důstojnou dominantu. Je velmi pravděpodobné, že právě takové ztvárnění bylo
po Roithovy ze strany města Jilemnice požadováno a Roith svůj úkol splnil velmi dobře.
Není tajemstvím, že klasicistní styl ať už v jakkoli opakující se formě byl zárukou na
vyhovění poptávce nebo možá také jedinou možnou odpovědí na některou poptávku.
2. 9. Nerealizované poválečné projekty
Prvním je nerealizovaný projekt na přestavbu domu na Příkopech (1921), nebo
projekt na obytnou kolonii domů na Ořechovce (1921).
Roithův návrh domků na Ořechovce má spíše podobu ideovou. V autorské zprávě
25

analyzuje urbanistickou situaci a představuje vizi, kterou by se měla podoba obytné

kolonie v těchto místech ubírat. Je vidět, že v momentu publikování výsledků byla
soutěž pouze na této teoretické rovině a že trvalo ještě delší dobu, než byly některé z
návrhů od dalších architektů realizovány. Zadavatel soutěže si uvědomoval, že se jedná o
první podobnou soutěž svého druhu na obytnou kolonii v Praze a proto postupoval při
vývěru výsledné podoby obezřetněji. V zadání soutěže jsou uvedeny regulace vyplývající
ze zákona o malých bytech z roku 1911. Uvedenou zástavnou plochu pojednali všichni
23 Petra Hlaváčková, in Brněnský architektonický manuál. www.bam.brno.cz 10. 7. 2012
24 V pozůstalosti se nacházelo vícero návrhů pro Jilemnici, měli by to být projekty na okresní soud,
okresní berní správu a berní úřad. Realizována však byla pouze zde popisovaná stavba, která dnes slouží
jako Okresní soud. Pozn. autor
25 in Stavba I., 1921, str. 26 - 30
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architekti jiným způsobem.26 Roith jako jediný navrhoval pozměnit danou regulaci, jenž
mu přišla nešťastná a navrhl bloky domů, jenž by každý neměl přesahovat délku 50
metrů. Oproti tomu např. Bohumil Hübsschmann volil pojetí naprosto odlišné. Požadoval
výstavbu pouze solitérních domků.
Nakonec byl realizován návrh architektů Vondráka a Šnkýře. První z jmenovaných
navrhl také multifunkční budovu kina. Do středu celého pozemku se rozhodli umístit
náměstí. Urbanisticky rozčlenili celou plochu ulicemi, které co nejvíce kopírovali
charakter vrstevnic. Navrženým domům vtiskli nepravidelný rytmus větších a menších,
aby každý z nich dobře padnul na danou parcelu.
2. 10. Další realizace
Jedinou realizací Františka Roitha z této doby kolem roku 1920 byla vila pro Dr.
Procházku na Smíchově. I zde se postupně projevuje tendence, kterou mělo společnou
více architektů této doby. Pokud Roith před deseti lety použil střechy ploché, tak by se
dalo říci, že se v sedlových střechách vrátil zpět ke tradičnímu pojetí. Nemalou roli na
tomto rozhodnutí jistě mělo studium tradiční české architektury vycházející z dobového
příklonu k národnostním otázkám a přilnutí k vernakulárnímu stylu rodiných domků.
Opět nutno ale podrthnout, že architektura bývá výsledkem dialgu mezi architektem a
stavebníkem a je často kompromisem mezi oběmi stranami. Pokud tedy Roith po svých
studiích přicházel s inovačními konstrukčně výtvarnými invencemi a postupně se jeho
rukopis zjednodušoval a stával více klasicistním je pravděpodobné, že důvodem jsou
představy ze strany poptávky po architektuře.
První polovina let dvacátých bylo pro kancelář architekta Františka Roitha velmi
plodná. Výsostné postavení v kariéře však zaujímá vítězný projekt na novou budovu
Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Této budově věnuji ve své práci celou
hlavní kapitolu, která je jádrem celé této diplomové práce.
2. 11. Monumentální budovy v Praze
František Roith si díky svému vytříbenému citu pro logickou a věcnou dispozici
získal na svou stranu zadavatele zakázek, kteří potřebovali z budov vytěžit maximální
množství

provozních schopností. Typlogické otázky spojené s vysokou efektivitou v

26 Mezi vyzvanými byli František Roith, Jaroslav Vondrák a Jan Šenkýř, Alois Mezera a Antonín Dlouhý, Bohumil
Hübschmann, Eduard Hnilička a Josef Gočár společně s Pavlem Janákem a Františkem Zavadilem.
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užitné ploše byly pro Roitha výzvou, kterou dokázal přirozeně spojit s vysokým
technickým standartem.
2. 11. 1. Budova Ministerstva zemědělství na Těšnově
V době, kdy byla ještě ve výstavbě Městská knihovna Roith už pracoval na dalších
projektech. Prvním z nich byla budova Ministerstva zemědělství na Těšnově. Státní
budova je umístěna na urbanisticky zajímavé parcele přímo u řeky Vltavy. Na tomto
návrhu se Roith poprvé dostal do proporcí opravdu monumentální architektury a
evidentně tento úkol přijmul s chladnou hlavou, jelikož architektury budovy je zde velmi
umírněná, suverénní a plošná. Budova má obdélníkový půdorys se třemi vnitřními dvory.
Menším centrálním a dvěmi většími postraními. Delší strana celkového půdorysu, tvořící
z jedné strany též hlavní fasádu, je umístěna kolmo k nábřeží a je tak rovnoběžná s
třídou vedoucí z Hlávkova mostu.
2. 11. 2. Budova poštovního s šekového úřadu na Václavském náměstí
Budu se opakovat, když napíši, že František Roith postavil na Václavském
náměstí monumentální budovu s velmi umírněným výrazem. Je však pravdou, že rukopis
je zde opět rozpoznatelný a vnější výraz budovy zaměnitelný za budovu Ministerstva
zemědělství. Šekový úřad na Václavském náměstí zapadá do urbanistického kontextu,
nijak neporušuje linii celého náměstí, ba naopak ji svou pevnou hmotou více posiluje.
Roith již v minulosti jeden projekt pro Václavské náměstí vytvořil. Již v roce 1921
předložil projekt na nárožní budovu na místě, kde se střetává ulice na Můstku a
Václavské náměstí. Pokud bychom měli obě budovy srovnat dojdeme nepochybně k tomu
že mladší budova působí svěžejším dojmem. Budova má rytmus, stojí na pilířích
spojených jednoduchými klenbami, ve vyšších patrech se střídají linie menších oken se
zdobnými velkými okny. Hmota budovy v ulici na Můstku s každým vyšším patrem
rytmicky odskakuje, což umocňuje perspektivní pohled směrem do ulice na Můstku.
Tento projekt však zůstal nerealizován.
Realizovaná Roithova budova dostavěná v roce 1931 se i přes svůj klasicistní
výraz potrhnutý kameným obložením a horizontálním členěním římsami o něco více
přibližuje hladkým fasádám a plošným výtvarným kompozicím známým z dobových
progresivních stylů. Z dnešního hlediska si všímáme spíše výtvarněji pojatých návrhů
např. rondokubistické banky od Josefa Gočára (1923) či Moravské banky v Brně od
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Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera z roku 1930. Nadčasová hodnota Roithovy
architektury, však tyto všechny tendence doplňuje a ptá se nás stále na otázku ohledně
klasických a tendenčních forem. Fakt, že budova slouží svém bankovnímu účelu až do
dnešních dnů však dokazuje velkorysost řešení a opět potvrzuje zásady logické a účelné
architektury, kterou František Roith ctil.
2. 11. 3. Ministerstvo financí na Malé straně
Dokladem toho, že František Roith zasáhl do podoby Prahy velkou měrou je další
významný a zároveň velmi spekulativní komplex ministerstva financí umístěný v samém
srdci historické Prahy na Malé Straně.
Budova ministerstva navazuje na původní budovu starého kláštera, která stála
na místě dnešního ministerstva. Z této situace vychází velmi chytrý půdorys, který
dispozičně zapadá do urbanistického kontextu Letenské ulice a jí přilehlých parkových
prostorů. S ulicí rovnoběžná hmota budovy ministerstva, navržená architektem
Františkem Roithem, navazuje na původní zástavbu stavbou o čtvercovém půdorysu. Obě
tyto hmoty tvoří jeden celek s tím, že se jsou zajímavě propojeny. Stýkají se v jednom
ze čtyř nárožních bodů čtvercové budovy. Ramena čtverce potom vycházejí z Roithovy
budovy pod úhlem 45°.
Ministerstvo působí na rozdíl od dalších jeho budov z tohoto období usedlým a
málo dominantním dojmem. Roith zde nedodržel uliční čáru a výšku budovy posadil
lehce pod tuto úroveň. I přes svou pokoru však budova působí v citlivém prostředí Malé
Strany lehce nepatřičně a je s podivem, že si architekt Roith vnesl svůj zažitý rukopis
bez jakékoliv čitelné invence i do choulostivého historického kontextu.
Další přístavbou pro ministerstvo financí je budova mající svůj vchod z
Dražického náměstí. Tuto část Roith projektoval společně s architektem Karlem
Pecánkem. Dvě popsané budovy nejsou přímo spojené. Obě jsou na různých koncích
spletitého komplexu historických budov, které získalo pro své sídlo Ministerstvo financí v
roce 1921.
2. 11. 4. Živnostenská banka na Náměstí republiky
„Praha, jenž po převratu bývalého Rakouska stala se hlavní městem nového
státu a geograficky položením evropským centrem, dohání rychle svoji výstavbou přední
velkoměsta evropská.“27 Toto větou začíná Jan Žák v časopisu Styl článek o soutěži na
27 Jan Žák, K soutěži na novostavbu paláce Živnostenské banky v Praze, in Styl, 1928, str. 117
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výstavbu paláce Živnostenské banky. Za stavební místo byla určena zaoblená parcela na
konci ulice Na Příkopech, kam se po Václavském náměstí ve přenesl stavební ruch.
Pozemek je umístěn přímo naproti Prašné bráně či Obecním domu a z druhé strany
domem U Hybernů.
Hlavní otázkou ze strany zadavatele soutěže bylo, jakým způsobem rozšířit
komplex stávajících budov. Od poloviny devadesátých let na místě stála tzv. Plodinová
burza navrhnutá architektem Friedrichem Ohmannem, ke které přistavěl o několik let
pozděni další trakty Bohumil Hübschmann. Šlo o to, zda budovu zanechat či pouze
rozšířit na pozemek hotelu Modrá hvězda, který by též v majetku banky. Finálním
východiskem těchto úvah bylo, že se představenstvo po prostudování všech požadavků
rozhodlo o budovu zbrusu novou, která bude všechny stávající budovy propojovat a
zároveň přinese velké množství prostoru nového.28
Do soutěže bylo přizváno deset architektů, přičemž do užšího výběru postoupili tři
projekty: Josefa Gočára, Františka Roitha a Jana Zázvorky. Všechny projekty vybrané do
užšího výběru pracují se zaoblením parcely a přizpůsobují tomuto oblouku i půdorys
stavby. Dalo by se říci, že se od sebe v základním hmotovém rozložení nelišily. Rozdílem
zde bylo jak danou hmotu vnitřně uspořádat a jak výtvarně pojmout fasádu. Gočárův
návrh ponechal monumentální fasádu naprosto čistou – pouze s geometrickou sítí oken.
Závorkův návrh byl více historizující a fasáda zde byla pojata plastičtěji a vertikálně
rozčleněna o při portálu osazena řadou soch. Dvě sochy v nadživotní velikosti byly
posazeny i na oba krajní konce střechy.
Vítězem se nakonec stal František Roith. Jeho ztvárnění fasády vytváří důstojnou
a honosnou podobu nového sídla Živnostenské banky. Roith pojal celou stavbu v
podobném duchu jako své předchozí budovy ministerstva zemědělství a Šekového úřadu
na Václavském náměstí. Opět zde vidíme fasádu složenou z velkých ploch minimálně
členěných římsami a hlavně vertikálními pilastry, připomínajícími vyabstrahované
monumentální antické sloupořadí. Co je na celkové kompozici z hlediska Roitovy
celoživotní tvorby zajímavé je to, že budova není osově souměrná. Hlavní vstupní portál
s cenrtálním vertikálním vinoucím se až k horní římse je posunut více vlevo z čelního
pohledu na stavbu. Portál je posunut, aby vstup byl urbanisitcky umístěn v centru
28 „Jedině návrh arch. Polívky, projektanta stávající budovy zachovával starou budovu a fasádu její symetricky
opakoval na roh Hybernské a Příkopu s vloženým středním motivem. Projekt tento jak architektonicky tak i
dispozičně nejlépe přesvědčil správu banky, že jedině radikálním rozhodnutím uchrání se zbytečných ztrát v
budoucnu a přijala proto zásadně řešení navrhované ostatními soutěžícími.“ in Jan Žák, K soutěži na novostavbu
paláce Živnostenské banky v Praze, in Styl, 1928, str. 117 a 119
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pomyslného náměstí. Pravé křídlo je tak více protažené a je do něj zakomponována
pasáž, jejíž klenutý strop je celý vyskládán z luxfer. Roithova velkorysá přistavba
vtiskuje celému komplexu finální a dominantní tvář. Budova stavěna v letech 1935 –
1942 kompozičně uzavírá celkový urbanismus místa.
Ve srovnání s podobně monumentální budouvou České průmyslové banky z roku
1933 od Bebřicha Bendelmayera, která je vzdálená na dvě stě metrů od Roithovy budovy,
působí Živnostenská banka důstojnějším a ve své pevnosti a čisté proporci
autonomnějším dojmem, než historizující nárožní budova Bendelmayerova.
2. 12. Stavby z třicátých let – příklon k funkcionalismu?
Roithova kancelář se vedle velkých projektů věnovala i relativně menším
zakázkám. První z nich je budova sokolovny v Praze na Vyšehradě. Tato velmi
jednoduchá budova je překvapivým posunem ve vrcholné fázi Roithovi tvorby. Ryzí
obdélníkový tvar narušuje pouze členitě pojednaný vstup z pálených cihel se sříškou. Po
několika schodech následuje plocha před vstupem, který je zvýrazněn římsou. Tato velmi
jednoduchá stavba by mohla být považována i za stavbu funkcionalistickou, byla
dostavěna v roce 1933. Pokud bychom ji srovnali s Letní tělocvičnou pro město Nymburk,
kterou Roith dostavěl v roce 1927 je tu opět patrný posun od klasické tvaru domu se
sedlovou střechou k čistě geomtetickému obdélníku s plasticky navrhnutým vstupem.
Jakoby se Roith po dlouhých letech, kdy vkládal invence do práce spíše
dispoziční a méně již výtvarné odklonil od svého wagnerovsko – klasicistního pojetí a
začal nově chápat architekturu v době, kdy životní styl dostává v průběhu davcátých a
na přelomu do třcátých let nový obsah a tomuto obsahu se musí přízpůsobit i tvůrčí
osobnost architekta. I dlouho konzervativně smýšlející Roith tedy navrhl stavbu, která
byla zbavena všeho, co není účelné a nevychází přímo z konstrukce.
V duchu funkciomalismu je realizován i lázeňský dům, který je pomyslným
vrcholem jeho tvorby a díky němuž se ke konci své profesní kariéry František Roith
symbolicky navrací ke svým počátků do Luhačovic. Roith svou budovou Společenského
domu otevřel pomyslně Luhačovice do celé Evropy, jelikož navrhl na svou dobu jeden z
nejmodernějších komplexů svého druhu vůbec. Funkcionalistická budova vyznačující se
klasicistním pojetí rozlehlé horizontální hmoty členěné opět dle osové souměrnosti s
vertikální hmotou uprostřed je inovativní v Roithově kontextu zejména co se
materálového výrazu týče. Hladké fasády s velkými okeními otvory, které však nejsou

26

pásová ale klasicky dělená dřevěná. Po celé délce přízemí je dlouhá předsazená římsa
tvořící jednoduché zastřešené podloubí vykládané okrovými dlaždicemi.
Rozlehný spodní horizovnátální panel obsahuje restaurce a taneční parket
střídmě zdobené prvky art deco z ušechtilých materiálů. Moderní stavba dále nabízí
návštěvníkům velké množství sportovního vyžití nebo třeba také velkovní dvoranu pro
koncerty.
Zásadní je zde volná práce s kompozicí hmot. Stvaba je rytmizována a kubické
hmoty jsou různě předszené či udstupují, což je u Frantika Roithta způsob nezvyklý,
nicméně opět velmi vzdušný a elegantní.
Posledním projektem je stavba nájemního domu s byty, kancelářemi a obchodem
v Jungmanově ulici v Praze. I tento dům z roku 1935 je pojednán velmi stroze až
puristicky. Fasáda je čistá a jsou zde pouze velká obdélníková okna a jedna vertikální
linie francouzských oken.
2. 13. Průmyslové stavby
V této kapitole bych se chtěl věnovat specifické části díla Františka Roitha,
kterou jsou jeho průmyslové stavby. 29 Roith se věnoval zejména vodním stavbám, ale v
jeho portfoliu nalezneme i stavby továrního typu. Tyto zkušenosti se v Roithově tvorbě
odrazili jistě i v civilních stavbách, které byly vždy vybaveny moderními a průkopnickými
technologiemi.
Všechny Roithovy vodní stavby regulující a zároveň využívající energii vodních
toků řek jsou umístěny na Labi a Vltavě. „Počátek budování vodních děl na Vltavě a Labi
spadá do konce 19. století, období smělých staveb, průplavů, železnic, mostů a tunelů.
Ragulace měla zajistit splavnost řek, využití vodní energie pro průmysl, zavlažovat
okolní zemědělskou půdu a chránit ji před povodněmi.“ 30 Publikace věnovaná vodním
dílům dále pokračuje. „V meziválečném období se v kanalizaci Vltavy a Labe
pokračovalo, a to výstavbou několika stupňů v samotné Praze (Smíchov) a nad ní (Vrané
nad Vltavou), na Labi pak výstavbou Lovosic, Střekova, Kostelce nad Labem, Brandýsa
nad Labem, Čelákovic, Lysé nad Labem. Dále pokračovala výstavba na Labi bohužel
izolované (Kostomlátky, Nymburk, Klavary, Přelouč a Srnojedy), což neumožňovalo
29 Zde mi v bádání velmi pomohla složka věnovaná průmyslovému dílu Františka Roitha z Výzkumného
centra průmyslového dědictví (VCPD) při ČVUT, kde je uložen výčet Roithových vodních či insustriálních
staveb. Pozn. autor
30 Lukáš Beran, Vladislava Vachářová (ed.), Vodní dílo v krajině, Praha 2006, viz. Úvod – v publikaci
nestránkováno
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postupně zprovozňovat delší úseky a posilovat konkurenceschopnost a v posledku i
přitažlivost vodní dopravy.“31
2. 13. 1. Jez u Mělníka
První Roithovou zakázkou tohoto typu je sklopný jez na Labi u Mělníka z roku
1910. Z dobového odborného tisku je patrné, že vodní stavby byly novým úkolem,
kterého se často zhostili významní architekti o čemž svědčí příspěvek z časopisu Styl.
Zajímavé je že autor článku zdůrazňuje vedle technických parametrů také kvality
estetické. Dílo by mělo vlídným způsobem zapadnout do širšího krajinářského celku.
„Pilíře jezu u Mělníka (F. Roith) a u Obříství (P. Janák) dokazují, že nový účel vyžaduje i
nového tvaru, a že je třeba, výtvarníku ponechati, pokud možno, svobodnou volbu
prostředků k výtvarnému vyjádření k určitému účelu.“ 32
Roithova první průmyslová zakázka sloužila k regulaci výše vodní hladiny řeky
Labe. Součástí celého vodního díla byla i plavební komora, využívaná ke svému účelu až
do dnešních dnů. Architektonická úprava navržená Roithem se skládá ze dvou nosných
pilířů s nadstavbou pro technická zařízení a třetího pilíře stojícího samostatně bez
nadstavby. Zajímavostí stavby (stejně jako u projektu Janáka v Obřízství) je, že jsou zde
postaveny pouze betonové pilíře a ostatní části jezu jsou všechny železné. Pilíře s
nadstavbou jsou pojednány hodně stroze a vyniká jejich železobetonový charakter
ukončený plochou střechou. Jediným výtvarným až sochařsky monumentálním a zároveň
minimalistickým prvkem je vertikální zaseknutí krajních nosných částí pilíře. Oproti výše
uvedenému Janákově návrhu je tvarování jednodušší a není takovým zásahem do krajiny.
Janákův návrh jezu u Předměřic, jehož tři vysoké pilíře mají střechy zeseknuté do sklonu
45° je poněkud více estetizován.
2. 13. 2. Projekty pro Nymburk
V dalším městě na Labi Nymburce měl Roith dvě pro město zásadní realizace.
První je most z roku 1913. „Tři pole široká 30, 40 a 30 metrů, jsou tvořena vetknutými
železobetonovými oblouky, vynášejícími na soustavě sloupků žebrovou mostovku.“ 33Pilíře
jsou sochařsky vyzdobeny reliéfy s národními symboly a nad každým z nich se tyčí
plynová lampa s dekorovaným pilonem. Most budil ve své době velký ohlas a jeho
31 Ivan Jakubec in Lukáš Beran, Vladislava Vachářová (ed.), Vodní dílo v krajině, Praha 2006, str. 59
32 Eduard Schwarzer, Architekt a inženýr při vodních stavbách na středním Labi, in Styl, roč. 11, 1925 –
1926, str. 32
33 Lukáš Beran, Vladislava Vachářová (ed.), Vodní dílo v krajině, Praha 2006, str. 16

28

konstrukční

principy

vykazují

znalosti

práce

s

mostovými

železobetonovými

konstrukcemi. Tyto znalosti dovolily architektu pohrát si s výrazem mostu a celý most je
tak mírně do oblouku. Ve svém středu dosahuje nejvyššího bodu. Využití moderních
konstrukcí (podobně jako u dalších staveb) dokazuje Roithovu spřízněnost s novými
principy užívanými Evropě i Americe. „Výsadní postavení v hledání nových forem měly
už tradičně mostní konstrukce – převážně odvážné, subtilní a tudíž i elegantní stavby
Maillarotvy, a také nové stavby vznikající s rozvojem leteckého a zbrojního průmyslu.
Připomeňme alespoň nejznámější, za války zbořené a přesto doposud obdivované
hangáry v Orly u Paříže od Eugene Fréyssineta (1916 – 1923) nebo hangáry Orbetello od
Pier Luigi Nerviho (1937 – 1940).“
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České inženýrské stavitelství tyto zkušenosti

reflektovalo a snažilo se je také rozvíjet.
Další již více sofistikovanou stavbou pro Nymburk bylo zdymadlo a elektrárna.
Původně zde Roith navrhl most, který byl ale na levém břehu doplněn stavební komorou
a na břehu pravém vodní elektrárnou, která je dodnes považována za technický skvost
na řece Labe. Celková kompozice složená z komory, mostu se zdymadlem a vodní
elektrárny působí velmi jednotně a i přes svoje měřítko zapadá co celkového charakteru
místa. Jak na mostu, tak i zejména na budově elektrárny, která vyniká velkoplošnými
okny můžeme pozorovat prvky stylu Art deco. Okna elektrárny horizontálně rozčleněná
nosnými sloupy jsou vyzdobena jednoduchým geometrickým ornamentem. Vnitřek je
obložen barevnými dlaždicemi. Na podélnou hmotu elektrárny s turbínami je ve směru k
mostu přičleněna vertikální část budovy, ve které jsou umístěny další provozní místnosti.
2. 13. 3. Vodní stavby v Kolíně
Další velkou realizací v oblasti vodohospodářské je komplex zdymadla, vodní
elektrárny a silničního mostu v Kolíně. První rešerše a základy projektu zde položil již v
roce 1913 architekt Antonín Engel. Počátek jeho stavebních prací však přerušila první
světová válka. „Po státním převratu vypracovala železniční správa projekt na stavbu
nového nádraží a na rozšíření trati Praha - Brno v kolínském úseku z dvoukolejné na
čtyřkolejnou. Proto musel být upraven i původní návrh mostu. Projekčních prací se opět
ujalo

Ředitelství

vodních

cest,

pod

vedením

stavebního

rady

H.

Vrbického,

architektonickou koncepci přepracoval František Roith.“ 35
34 Petr Vorlík, Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura, in Betontks,
1/2007, str. 28
35 Petr Vorlík, Elegantně skrytý chaos, silniční most a zdymadlo v Kolíně, in www.earch.cz, 25. 6. 2012
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Neobvyklým

konstrukčním

řešením

je

velmi

nenápadné

zakomponování

elektrárny do prostoru mostních oblouků. Celá je tak skovaná pod silnicí. Most je i přes
svojí masivní hmotu odlehčen. K tomuto pocitu přispívá i vzdušná žebrová struktura
mostních oblouků. Ta je zase naopak v kontrastu s těžkými a vystouplými obloukem
zakončenými mostními pilíři. „Architekt díky tomu docílil mimořádně sevřeného,
jednotného výrazu i přesto, že pole mostu jsou různě velká a diametrálně odlišná od
konstrukce. Ačkoliv František Roith patřil ke konzervativní linii naší architektury, ve
výrazu mostu je dobře patrná snaha o expresívní, sochařské řešení. Přesto působí celá
koncepce poněkud archaicky, zejména ve srovnání s nedalekou parní elektrárnou
Jaroslava Fragnera (1931).“36 Fragnerova budova stojí v kontrastu k Roithově. Její hmota
je plně abstraktní. Budova je složena ze tří hmot, přičemž každá má specifickou funkci.
K jedné z krajních hmot byl připojen vysoký komín a připomíná nám spíše styl
neoplasticismu. Roithův most byl uveden do provozu v létě roku 1927.
2. 13. 4. Jez a vodní elektrárna Přelouč
Ve stejném roce (1927) byla dostavěna i další stavba umístěná proti proudu řeky
Labe. Tato stavba byla podobně jako většina ostatních rozdělena do jednotlivých etap.
Nejprve zde byl postaven jez a k němu byla nakonec na levém břehu přistavěna i
elektrárna. Celkový architektonický výraz zde není tak čistý, jako dalších Roithových
staveb. Budova je poměrně vysoká a tvoří umělou dominantu, která díky svému
klasicistnímu výrazu podtrženému použitými vestavěnými arkádami působí ze strany od
řeky spíše jako zámeček u vody. Ze směru od silnice však již stavba stojí důstojně a
dobře komunikuje s masivními mostovými pilíři osazenými pokovovanými hlavicemi s
kulatými okny. I přes svou důstojnost je zde však vše vizuálně a proporčně vše
předimenziváno, což může souviset s dobou vzniku, kdy Roith pracoval na pražských
monumentálních zakázách.
Pro ilustraci zde uvádím pouze malou část zápisku k této stavbě psanou perem
historiků industiální architektury. „Ovládání a mechanismus jezových přepadů je
umístěno ve věžích, které se vypínají nad mostními pilíři vždy s příslušné strany mostu,
na které je přepad jezu. Jednu věž ale nalezneme i mimo mostní pilíř, na kamenné zdi
oddělující přepad jezu od přítoku vody k česlům u vodní elektrárny. K věži vede
kontrolní chodníček nad vodní hladinou z návodní strany. Třetí věž zleva na návodní
36 Petr Vorlík, Elegantně skrytý chaos, silniční most a zdymadlo v Kolíně, in www.earch.cz, 25. 6. 2012
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straně nalezneme na širokém chodníku vyzděném z kamenů v kyklopské vazbě, jenž na
návodní straně odděluje vlastní tok Labe od plavební komory zdymadla.“
2. 13. 5. Soubor staveb na řece Vltavě
Na regulaci druhé nejvýznamnější české řece Vltavě se Roith podílel dvěmi
návrhy. Prvním byl u Hluboké a druhý Vraného.
První u ve Vraném nad Vltavou byla velkolepou stavbou vzbuduzící velké ohlasy.
Tato regulační stavba položená proti proudu blízko k Praze se začala stavět v roce 1931.
Dokončeno bylo v roce 1936. Na projektu spolupracoval vedle Roitha i architekt Kamil
Roškot. Jedná se o poslední dílo celé vltavské kaskády, směrem k Praze, ale s jeho
výstavbou se začalo jako s vůbec prvním. Ke zdymadlu byla připojena i elektrárna. Výraz
i měřítko stavby je zde naprosto odlišný od ostatních zdymadel. Jedná se o přehradní
stavbu vytvářející na deset kilometrů dlouhé jezero. Hráz je vysoká na deset metrů a má
dvě plavební komory. U této stavby, která byla již velmi složitá na technologie měla
funkce architekta sic důležitou roli, nicméně hlavní slovo zde měli hlavní projektanti a
inženýři.
2. 13. 6. Další průmyslové stavby
František Roith měl ve svém portfoliu zařazeny vedle vodních staveb i stavby
tovární. Všechny na území města Prahy. První stavbou byla adaptace stávající továrny na
žárovky v Hlubětíně. Objekt továrny vystavěná v roce 1921 Roith přestavěl v roce 1930.
„U zrodu akciové továrny Elektra v Hloubětíně roku 1921 stál kapitál Živnobanky a
potřeba domácí produkce žárovek. V přízemních velkorozponových halách s šedovými
světlíky, postavených ve 20.letech Josefem Bečkou, se od roku 1925 začaly vyrábět také
elektronky. V roce 1930 továrnu adaptoval architekt František Roith. Vliv ve firmě
postupně uplatňovala holandská společnost Philips, která celý podnik roku 1932
převzala a úspěšně rozvíjela až do roku 1938, kdy měla továrna přes 1000 zaměstnanců,
kteří na čtyřech linkách zhotovovali elektronky i celé radiopřijímače.“ 37
Dalšími dvěma stavbami byly továrny na cukrovinky v Praze – Michli z let 1933 –
1935 a Pražská spalovací stanice odpadů, teplárna a elektrárna v Praha 9 – Vysočanech. U
šech tří objektů je těžké hodnotit jejich architektonickou úroveň, jelikož byly posléze
často přestavovány a nepovedlo se mi dohledat dobové zdroje. Pouze již citovaný archiv
VCPD ČVUT uvádí některé základní informace, kterými bych ale již překračoval rámec
37 Z archivu VCPD ČVUT
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své práce, který je ve výčtu průmyslových staveb již taktona hranici tolerovance.
2. 14. Shrnutí architektonické tvorby Františka Roitha
Z výše uvedeného výčtu návrhů a relaizací a pramení pocit, že cesta architekta
Františka Roitha má neobyčejně konzistentní linii a vyznačuje se také jistým druhem
tvrdohlavosti v hledání a uskutečňování velkého množství práce s co největší efektivitou
ve využití budov. Tyto koncepčně vyzrálé modernistické snahy se u Roitha kloubí s
příklonem v klasicistní výraz jeho budov, které až na několik málo vyjímek postrádají
dekorativní prvky. Jeho stavby jsou budovány přísně a kubicky a plasticitu jejich
zevnějšku obstatává pouze geomterické členění odkazující svou formou ke klasickému
sloupořadí, frontonům či římsám. Tento způsob výtvraného zpracování a plasticity fasád
je ve své střídmosti vždy použit takovým způsobem, aby budil co nejušlechtilejší pocit.

František Roith, světlo v primátorské rezidenci, 1925
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3. Část II.:
Případová studie: Rezidence primátora v budově Městské knihovny na
Mariánském náměstí v Praze
3. 1. Úvod
Jádrem celé, zde předložené práce, je případové studie na téma Primátorské
rezidence v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Předcházející
monograficky laděná kapitola slouží jako souhrn celkové tvorby, který přinese kontext
pro lepší zasazení budovy Městaké knihovny do kontextu souborného díla Františka
Roitha.
Stavba knihovny v sobě nese odkaz meziválečné architektury a uchovává stopu
prvorepublikové galance v kontextu historického jádra Prahy. Dokazuje, že i v době let
dvacátých vznikala architektura jiná, než je na první pohled z dnešního historického
hlediska pro tuto dobu charakteristické. Novostavba knihovny není vystavěna v
avantgradním

či

racionalisticky-vědeckém

základu,

jelikož

se

jedná

o

stavbu

neoklasicistní ukrývající v sobě klenot v podobě dvoupatrového reprezentativného
apartmánu vybudovaného ve stylu art deco. Budova je stavěna ve slohu post
wagnerovského klasicismu spojeného s osobitým kubickým komponováním hmot.
3. 2. Historický vývoj prostoru dnešního Mariánského náměstí
Místo dnešního Mariánského náměstí bylo vždy křižovatkou, na kterém se
spojovaly tradiční pražské ulice. Díky své poloze to vždy byly cesty vedoucí kolmo od
řeky a spojovaly Staroměstské náměstí z jezem položeným po proudu Vltavy od Karlova
Mostu. Tyto kolmé spojnice se právě na místě dnešního náměstí křížili s cestami, které
vedly paralelní linii s řekou. Už v nejstarších mapách je možné dohledat zde hmotu
kostela, který stál na místě náměstí od 13. století. V pozdějších dobách byl tradičně
kolem kostela i hřbitov. Jeho plocha však byla narušena stavbou Clamm-Gallasova paláce
na počátku století osmnáctého. Kostel byl pojmenován podle Svaté Marie a nesl přízvisko
„Na Louži“. Kostel Svaté Marie Na Louži tak pojmenoval i osadu přilehlých domků. Tento
název patrně vychází z toho, že místo bylo často zaplavováno vodou z Vlatvy. V době
výstavby Clam-Gallasova paláce byl již více než půlstoletí ve výstavbě rozsáhlý komplex
Klementina. Tím začal prostor dnešnío Mariánského náměstí získávat ohraničení
doshující dnešní podoby. V průběhu 18. století bylo kostel zbořen a o několik desítek let
později zmizelo i velké množství domů mezi ulicemi Linhartskou a Platnéřskou, jelikož
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musely ustoupit novostavbě radnice realizované v letech 1908 – 1911 a navržené
architektem Osvaldem Polívkou. Tento projekt byl vykonáván už v rámci pražské
asanace, kdy byly nově projektovány celé bloky historického jádra města, což se dotklo i
volného prostranství, které bylo ještě na počátku dvacátých let na místě dnešní
knihovny. Ještě na počátku dvacátých let zde stály vzrostlé stromy a za mimi ve stínu
starý měšťsnský dům, ve kterém sídlila Městská knihovna.
V roce 1913 napsal architekt Antonín Engel angažuící se v otázkách pražského
urbanismu: „Západní frontou nové radnice, ať již jest její kvalita jakákoliv, utvořilo se
před

Klementinem

malé

náměstí,

obkopené

budovami

téměř

výhradně

monumentálními, pouze severní fronta jeho a to právě nejvýhodnější, proti jihu a
přímo proti vstupu z Husovy ulice obrácená, dosud nezastavená, má být ohrožena
činžáky.“38 Z dobového článku je vidět, že deset let před vyhlášením soutěže na
Městskou knihovnu nebylo stále ještě jasné, jaký bude mít lukrativní parcela osud.
3. 3. Soutěž na novou budovu Městské knihovny
Instituce Městské knihovny v Praze byla založena roku 1891 a byla výsledkem
spojení několika menších nezávislých pražských knihoven. Knihovna se několikrát
stěhovala a nakonec se její hlavní sídlo umístilo do budovy na Mariánském náměstí v
Praze. Knihovna se nastěhovala do řadového měšťanského domu, jehož dispoziční
možnosti však časem přestaly být dostačující a bylo nutné přemýšlet o nějakých dalších
vyhovujících prostorách. Tento problém vyvrcholil v roce 1922, kdy vyšel zákon tzv.
„Velké Prahy“, což znamenalo, že byla oficiálně spojena Praha skládací se z několika
samostatných měst a vesnic. S tímto krokem opět stoupl počet pražských poboček. Nový
ředitel knihovny Jan Thon (ve funkci od roku 1922, kdy vystřídal na postu ředitele
básníka Antonína Sovu, zaslouživšího se o velký rozkvět a popularitu knihovny) se k
situaci vyjadřuje takto: „Ukázalo se, že při dosavadní roztříštěnosti není náležitě
využito všech sil i prostředků, které pražská obec věnuje knihovnám a je proto nutno
vybudovat instituci racionálně. V praxi to znamená unifikaci a současnou centralizaci
všech agend administrativních i hospodářských.“39 Zlomový okamžik přišel v roce 1923,
kdy se do hry vložila Pražská městská pojišťovna. Tato instituce se rozhodla investovat
do nové budovy knihovny a celou ji poté věnovat knihovně a tím i pražskému lidu. Na
tento apel byla ještě v roce 1923 vypsána architektonická soutěž na novou budovu.
38 Antonín Engel, in Styl V., 1913, str. 51
39 Jan Thon, In Národní listy ze dne 9. Listopadu 1922
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V dokumentech Archivu hlavního města Prahy je ve složce týkající se spisů
Městské knihovny chronologicky zaznamenán postup jednání s investorem a zároveň
zadavatelem soutěže Pražskou městskou pojišťovnou. Uvádí se zde, že dne 7. února 1923
bylo usneseno, že do roku 1925 vybuduje Pojišťovna budovu knihovny, kterou ke svému
60. jubileu od založení (1865 – 1925), věnuje Městské knihovně a tím i občanům Prahy.
Dnes víme, že tento termín dodržen nebyl, jelikož se stavba budovy protáhla. Dále bylo
na schůzi ze dne 20. června usneseno, že bude vyhlášena soutěž do které se pozve
skupina pěti architektů. K vypracování projektů byly vyzváni: Bohumil Hübschmann,
Pavel Janák, František Roith, Antonín Ousobský a Josef Sakař. Tito pozvaní architekti byli
informováni o honoráři 20 000 korun českých za vypracování návrhu a dále obdrželi
soutěžní a stavební podmínky.40
V podkladech k soutěži41 byli uvedeny následující požadavky. „Staveniště jest
valná část bloku mezi ulicemi Kaprovou, Valentinskou, Žateckou a náměstím
Maránským.“42 Dále jest uvedeno, že Pražská městská pojišťovna si objednává náčrtky na
budovu Městské knihovny, přičemž v horních patrech by měl být umístěn byt pro
pražského primátora. Je tedy jasné, že architekti s bytem primátora počítali od začátku,
jelikož např. pozdější zbudování loutkového divadla či galerie v budově knihovny byly
kroky improvizační, jejichž idea se zrodila až v průběhu stavby.
Dále následuje výčet všech soutěžních pravidel v podobně určení parametrů,
které mají obsahovat všechny odevzdané projekty, aby mohly být regulérně zařazeny do
soutěže a posuzovány. Jako příloha byly poskytnuty plány s přesným zakreslením parcely
apod. Lhůta odevzdání byla stanovena na 15. listopad téhož roku, což je z dnešního
pohledu termín téměř šibeniční.
V zadání jsou vyjmenované do detailu i potřeby z strany knihovny. Počet
kanceláří a jejich účel, prostorové požadavky pro čítárny a podatelny. Speciální byl
požadavek pro sklady, které měly být uloženy, tak aby byly přístupné dobře i zvenčí
nejen pro interní potřeby knihovny. Požadovaná plocha skladů byla 2000 metrů
čtverečních. Dalšími požadavky bylo vybudování přednáškových sálů, specielní čítárny
pro slepce apod.
Úkol byl tedy jasně zadán. Architekti věděli přesně co se po nich z hlediska
40 „Tato soutěž omezena byla opětně na příliš úzký okruh architektů. Výsledkem jest, že došlé projekty zůstávají
daleko pod úrovní toho, co by jinak dnešní architektura mohla přinésti pro řešení budovy knihovny a čítárny po
stránce praktické a umělecké.“ in Stavba III, č. 1, str. 20-21, Takové vyjádření může mít jistou vypovídající
hodnotu, nicméně časopis Stavba byl k chápání tohoto druhu architektury vždy velmi kritický, pozn. autor
41 in Průvodní zpráva k soutěžnímu projektu na knihovnu z pozůstalosti Pavla Janáka uložené v NTM
42 Viz tamtéž. Zde je v pozůstalosti tužkou připsáno: „místo na nábřeží, při straně na Smíchově“ Lze tedy spekulovat
o faktu, že mohl být ve hře i jiný pozemek, pádnější důvody k tomu však nejsou, pozn. autor

35

navržení vnitřního prostoru chce. Dalším kritériem byl celkový urbanismus Mariánského
náměstí. Bohužel se nedochovala ani tato část zadání soutěže, ve které by bylo obsaženo
něco ohledně celkového zasazení budovy do kontextu starého města Prahy. „Není snadno
dohlédnuti, jaké prostorové úmysly měl architekt Klementina, pokud se týče náměstí
Mariánského. Nevíme, nepředpokládal-li již on vytvoření architektonického náměstí.
Rozhodně již v době ukončení Klementina a paláce Clam-Gallasova mohlo se mluviti o
tom, že je zde započato náměstí předurčené k tomu, aby všechny jeho čtyři strany, tedy
i dvě ještě chybící, byly vytvořeny budovami co do průčelí k náměstí ucelenými.“ 43 Na
jediné dochované průvodní zprávě od Pavla Janáka je vidět záměr, který je společný
všem architektům. Dostavět a dobudovat dlouho otevřený tvar Mariánského náměstí. I
námi sledovaný finální návrh Františka Roitha toto respektuje.¨
Po odevzdání soutěžních projektů byly návrhy předány k posouzení šestičlenné
porotě skládající se z ředitele knihovny Jana Thona a dalších dvou zástupců knihovny a
pojišťovny, dále hodnotili architekti Josefa Gočára, Antonína Engela a Jana Stibrala. Tato
porota rozhodla na schůzi ze dne 16. dubna 1924 o vítězném projektu architekta
Františka Roitha.44
Jednání mezi zadavatelem a architektem Roithem nadále pokračovalo a Roith
vypracoval definitivní návrh se všemi stavebními detaily. Zajímavým bodem zápisu ze
schůze mezi zástupci pojišťovny a knihovny, již společně s architektem je apel
architekta Roitha vypracovat sochařskou výzdobu z istrijského mramoru, což bylo
zamítnuto s podotknutím, aby práce byly provedeny z domácího materiálu (slovenského
traventinu od Spišské Nové Vsi, poprvé použit v Praze). Tato pečlivost při práci s
materiálem dokazuje příslušnost architekta Roitha k semperovsko-wagnerovské linii lpění
na důsledném promyšlení a nakládání s materiálem. Zde byl také předem navrhnut
sochař Jan Kofránek na ztvárnění sochařské výzdoby budovy.
Práce na projektu a vyhotovení finálního dispozičního rozložení se protáhlo a až
počátkem roku 1926 bylo odsouhlaseno započetí demoličních prací na stávající budově
knihovny. Dalším bodem jednání bylo usnesení, aby veškeré budoucí vnitřní zařízení
knihovny bylo dáno k projednání na Mezinárodním sjezdu knihovníků konající se ve
stejném roce v Praze. Závěry z této události však v žádném z archivů či pozůstalostí
zůstali nenalezené.
43 in Průvodní zpráva k soutěžními projektu na knihovnu z pozůstalosti Pavla Janáka uložené v NTM
44 Dále jsou v dokumentu popsány další technické připomínky týkající se rozhodnutí nezřizovat v budově žádné
soukromé byty, pouze byt primátorův a byty pro služby. Nechybí zde ani rozpočty na jednotlivé fáze výstavby,
popis konkurzů na stavební firmy apod. Všechny soutěžní návrhy byly vystaveny v budově Městské pojišťovny na
Staroměstském náměstí, bohužel i zde archivy mlčí, pozn. autor
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Původní budova knihovny, fotografie z roku 1919

Zakládání nové budovy, fotografie z roku 1925
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3. 4. Návrh Františka Roitha
Vítězný návrh knihovny působí modernisticky konzervativním až novoklasicistním
dojmem. Výraz budovy je strohý a přísný. Samotná fasáda či celková hmota budovy není
vyjma několika detailů zdobená a celkový tvar je přísně kubický. Sám František Roith se
k výrazu stavby vyjadřuje takto: „Fasáda sama jest velmi prostá a jednoduchá, portál
zdobený figurálními sochy akad. sochaře L.Kofránka a tvoří jedinou ozdobu. Výškové
poměry jsou dány vnitřními rozměry místnosti. Jako vždy i tentokrát byl jsem veden
programem: účelnost, materiál, konstrukce a naposled forma. Toto pravidlo, vyřčené
před více jak třiceti lety prof. Otto Wagnerem, stává se teprve nyní heslem moderních
architektů a nebývá však vždy důsledně dodržováno, poněvadž konstrukce a z ní
plynoucí tzv. konstruktivní architektura opírá se někdy o konstrukci za každou cenu a
mnohý „moderní“ architekti vychází z toho stanoviska, že ze železobetonu lze
konstruovat vše, neohlížeje se však na hospodářskou stránku stavby, která je složkou
velmi významnou a nesmí při navrhování býti opomíjena.“45
Velmi pokrokový byl celkový systém konstrukce stavby, která byla celá provedena
ze železobetonu. Fotografie dokumentující průběh stavby působí velmi současným
dojmem, vidíme na nich moderní stavební postupy, které jsou ve finále zakryty pod
roušku klasické architektury. Průkopnickou roli v tomto oboru měl bezesporu francouzský
inženýr August Perret. O proslavení tohoto typu konstrukcí se v českých zemích postaral
profesor Stanislav Bechyně, který se jimi zabýval a aktivně je používal u mostních
konstrukcí, při stavbě paláce Lucerna v Praze (1907 – 1921) 46 nebo budovy Pražského
Výstaviště. Pražské výstaviště je dokladem vyspělosti českých zemí v kontextu staveb
evropských. „K nejpůsobivějším prostorám zastřešeným železobetonovou obloukovou
konstrukcí pařily na počátku dvacátého století také městské a výstavní haly – například
proslulá Hala století ve Vratislavi od Mex Berga (1911 – 1913), výstavní hala Město a
země v Magdeburgu od Bruno Tauta (1922) nebo tržnicová dvorana města Kolín nad
Rýnem projektovaná Městským stavebním úřadem.“47
František Roith musel tedy být s tímto moderním typem konstrukce obeznámen a
to zejména díky svým zkušenostem ze staveb průmyslových (jezy, zdymadla). Palác
Lucerna byla podobná multifunkční stavba, nicméně její hmoty jsou seskupeny naprosto
odlišně (pod volnější kompozicí) a výraz budovy více prozrazuje o velké invenci
45 František Roith, in Národní listy z 8. listopadu 1928
46 Společně s J. Čamským a V. Havlem, pozn. autor
47 Petr Vorlík, Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura , in Betontks, 1/2007,
str. 28
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inženýrské architektury. Celkový výraz je více konstruktivistický a více zde vyniká
moderní použití kovových materiálů. Tento výraz je však obhájen i okolním kontextem,
jenž nemá v případě Lucerny takovou historickou hodnotu, jakým je Mariánské náměstí.
Ve srovnání Roithovi knihovny se soutěžním návrhem od Pavla Janáka je opět
akcentována výtvarná elementárnost, se kterou Roith vstupuje do soutěže. Janákův
návrh je zdobený obloučkovým dekorem a rytmicky velmi silně podpořen výraznou
vertikální věží vztyčenou v ose budovy. Celkově budova působí velmi plasticky a
expresivně, nicméně je celá v duchu návrhů na palác Adria či pardubické krematorium,
což jsou oba výrazné projekty čerstvě vypracované před vyhlášením soutěže na
knihovnu. Janák ve své tvorbě vychází z národnostních otázek. Roith naopak hledá
nadčasovou hodnotu architektury, nezávislou na dobových konvencích.
Roith byl ve své době často kritizován právě za strohost výrazu stavby. Sám však
měl pro vizuální podobu pádné důvody a vše bylo výsledkem velmi koncepčního přístupu.
Na slova kritiky reagoval Roith takto: „Abych postupoval logicky, nutno vyjíti od situace
a její regulace. Regulační čáry, které zde byly, byly ještě součástí starého plánu
asanačního, kromě několika studií na zastavění tohoto pozemku. Když jsem měl
přikročiti k řešení budovy, uvědomoval sem si hlavně jednu věc po stránce regulační:
uzavřenost Mariánského náměstí. Bylo třeba uzavříti malé toto intimní náměstí,
obklopené veřejnými budovami. Konal jsem na modelu několik studií, až sem se
ustanovil na nynější formě dnešního průčelí. Výškově bylo mně rovněž jasné, že třeba
obě budovy, Novou radnici a Klementinum, spojiti tak, aby si nekonkurovaly. Byla to
úloha těžká, poněvadž obě tyto budovy jsou velmi rozdílné. Radnice velmi neklidná
svým ohromným portálem vypadávající z měřítka náměstí, zatímco Klementinum jest
budovou neobyčejně vážnou a o velkých klidných plochách. Že tento myšlenkový postup
byl správný, o tom svědčí výrok poroty, která tuto myšlenku rovněž akcentuje, a která
mimo jiné praví, „že uzavřenost Mariánského náměstí zamýšlenou budovou jest úlohou
po stránce estetické v e l i k é d ů l e ž i t o s t i, která vyžaduje jemného, uměleckého
citu a sebekázně, aby nová stavba netvořila vedle stojících domů dílo izolované, nýbrž
aby – pokud to za daných poměrů jest možné – spojila monumentální budovy na tomto
náměstí v jeden klidný celek, byť i za cenu vlastní účinnosti“.“48
Apel na vytvoření nového náměstí a pocit z uzavřeného městského prostoru. To
byly hlavní důvody k tomu, proč uzavírající budova působí klidným a nerušivým dojmem
v prostoru mezi radnicí a Klementinem a to i přesto, že se jedná o složitý mutifunkční
48 František Roith, in Národní listy z 8. listopadu 1928

39

komplex. Snahu o vytvoření nového veřejného prostranství dále posiluje dutá půdorysná
čára komunikující s prostorem náměstí. Roith použil značně vystouplé trojosé rizality na
obou krajích budovy. Ty uzavírají ze stran prostor náměstí a zároveň jej opticky
prohlubují. Provozu kolem budovy však nijak nebrání, jelikož jsou opatřeny velkými
podchody stojícími na čtvercových pilířích. Tyto dvě vystouplé hmoty porušují tímto
urbanistickým zásahem uliční čáru, což je princip, který prosazoval architekt a zejména
teoretik urbanismu Camillo Sitte prosazující uměleckou hodnotu podoby města před
striktně racionálími strukturami. Roith svými vystouplými arkýři tyto teze naplňuje.49
K urbanismu a uzavření náměstí lineární hmotou (i když ne tak rafinovaně
odazenou) podobným způsobem přistoupil i Pavel Janák (viz. výše uvedená průvodní
zpráva) a svůj návrh kompozičně zakládá na silné střední ose a i na osové souměrnosti
dvou, střední osou rozdělených ramen hmoty. Tento princip však ve svém důsledku hledá
naprosto opačné záměry než návrh Roithův. Janák chce vytvořit hlavní dominantu
náměstí vzhedem k „hmotné rovnováze Klementina a radnice stane se budova Knihovy
hlavní budovou náměstí.“50 Janák postupuje opačně i v urbanistické modelaci, která by
dle něj měla uzavřít celek náměstí. Oproti Roithovi, který tvoří budovu dutou, navrhuje
Janák Budovu vypouklou a buduje ve středu budovy portál prostupující směrem do
vnitřku náměstí. Před průčelí chce Janák navíc předložit řadu pilířů nesoucích balkón
primátorského bytu.
Ze srovnání obou návrhů vyplývá, že Roith se snažil spíše pokorným způsobem
sjednotit stávající budovy a opticky náměstí více již nenarušovat. Svým silným a citlivým
gestem chtěl celkový urbanismus podpořit a ne ho převálcovat tak, jak tomu činí Janák.
Úspornost Roithova výrazu je vykoupena kvalitním materiálovým zpracováním.
Hlavní fasáda budovy je obložena ze slovenského traverntinu. Tento materiál dodává
budově na důstojnosti a latentně odkazuje k středozemní architektuře. Hlavní fasáda je
obrácena k jihu a její strohost často rozsvěcuje slunce. Na fasádě jsou umístěny
odlehčující, poměrně velké okenní otvory. Na čelní fasádě jsou okna rozmístěna
pravidelně, dle zvoleného řádu. Okna jsou spojena římsami, jedním z mála plastických
prvkům obohacujícím plošnost fasády. Římsy též dávají budově horizontální členění
asociující spíše usedlý dojem. Takové řešení není u Roitha příliš obvyklé, jelikož při svých
velkých realizacích pracuje zpravidla s vertikálním členěním pilastry.
Stavba je při pohledu na hlavní fasádu rozdělena opticky do tří nadzemních
49 Jiří Hrůza,in Teorie Města, Praha 1965, str. 84
50 in „Průvodní zpráva k soutěžními projektu na knihovnu“ z pozůstalosti Pavla Janáka uložené v NTM
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pater a přízemí. Všechna patra jsou definována pásy oken vždy stejnými pro danou
horizontální linii. První pás oken hlavní fasády je v přízemí shodný se čtvrtým a mezi
nimi jsou dva pásy oken mnohem větších. Ty v druhém patře propouštějí dostatek světla
do čítáren a v patře třetím do reprezentačních prostor. Třetí pás je ozdoben již
zmíněnými sochami umístěnými nad portálem.
Postranní průčelí budovy je jak z jedné, tak i z druhé strany rytmizované
nepravidelně vysokými okenními liniemi. Okenní otvory, jež jsou v mnoha případech
ještě rozměrnější než na hlavní fasáda, tvoří „volnou“ kompozici odvislou od vnitřního
rozložení místností či jsou závislé na funkci. Fasáda v ulici Valentinské je rozřezána
velkými okny, jelikož uvnitř jsou čítárny a prostory knihovny. Z této strany je vstup do
knihovny pro nejmenší čtenáře. „Z Valentinské ulice jest vchod pro školní mládež, která
zde má přilnouti ke knize a nacházeti zde osvěžení pro celý život.“51 Druhá strana
knihovny do ulice Žatecké je co do výrazu uspořádaná symetricky, ačkoliv je vnitřní
dispozice z důvodu výstavby loutkového divadla pozměněná. Modelaci bočních fasád
dominuje lehce odsazená hmota na arkýřích, upozorňující na dvě nad sebou položená
okna rezidence. Pouze tyto dva okenní otvory jsou odsazené, čímž napovídají o
výsostném postavení vnitřního prostoru. Odsazená hmota graduje nárožní charakter
ještě vystouplou obdélníkovou hmotou balkónku. Ploché a geometrické formy dodávají
bočnímu traktu sochařské gesto, které je v kontextu plochosti fasády velmi silné.
Boční trakty jsou od tohoto momentu směrem ke Kaprově ulici rozčleněny na
obou stranách do třech fází. První jest po vzoru hlavní fasády obložena traventinem a
pokračuje též stejnými pásy oken. Až její zakončení vertikálními okny zdobenými
vitrajemi nám napovídají, že se za nimi ukrývá schodiště. Druhý trakt je už omítnut
hladce bílou barvou a je velmi vzdušně odlehčen velkými okny rozčleněnými do dvou
pásů. Spodní pás oken vedoucích do čítáren je co do vertikality větší než pás druhý. Mezi
okny je zděný meziprostor vždy dekorovaný čistě geometrickým motivem kruhu.
Třetí část budovy je velký sklad knih, který uzavírá po celé své délce čtvercový
půdorys celého komplexu. Síť oken je v této části nejvíce zhuštěná vzhledem k menší
výšce stopů ve skladových a administrativních provozech. Ve středu oken běží linie
přerušované falešné římsy tvořící geometrický rastr – dekor. Poslední řada oken je již nad
hlavní římsou zapuštěna do střechy.

51 František Roith v rozhovoru pro Národní listy ze dne 12.listopadu 1926
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Roithův model knihovny, 1924

3. 5. Vnitřní uspořádání
Podle plánů a různých pomocných řezů je vidět, že vnitřní typologie je podřízena
účelu stavby a vystavěna velmi logicky, dle architektových zažitých představ. Je dobré
zde připomenout, že na počátku dvacátých let se v architektuře začínají projevovat
různé experimenty s prostorovým uspořádáním. Zejména mám na mysli Loosův
Raumplan, kde architekt navrhuje vnitřní prostory bez ohledu na dodržování
jednotlivých podlažních ploch. Prostor je poté členitý a uzpůsobený na míru funkci dané
místnosti. Naproti tomu stojí tzv. Volný plán neboli Plan libre, od Švýcarského architekta
Le Corbusiera, který pracuje s volným rozložením místností, jejichž plocha je
architektem vymezena svobodně bez ohledů na konstrukci budovy. Tyto dva hlavní
principy byly v době výstavby Městské knihovny českému publiku známy díky jejich
publikování v dobových časopisech. František Roith se však do experimentů nepouštěl,
jelikož si uvědomoval jejich módnost a tím i potencionální krátkou životnost jejich
užitné hodnoty.
V celkovém uspořádání hlavních vnitřních prostorů je postupováno při
rozvrhování dle středové osy. Souměrně rozložené prostory vynikají díky velkým oknům
množstvím přirozeného světla. Hlavní hala knihovny je umístěná ve vnitrobloku celého
komplexu, jehož půdorys má uzavřený obdélníkovitý charakter a je celá zalitá světlem
díky proskleném stropu. Veřejnosti přístupné budovy jsou umístěny ve třech hlavních
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hmotách na půdorysu tvořícím písmeno „U“ a čtvrtá, uzavírající hmota má funkci skladu
knih a kanceláří.
Při vstupu do budovy je možné vystoupat centrálním schodištěm do prvního
nadzemního patra, kde jsou zmiňované prostory knihovny, nebo sejít do podlaží, kde
jsou umístěny dva přednáškové sály s kapacitou několik set diváků (800 a 250). Sály byly
vybaveny moderní promítací soustavou.
Čítárny v prvním nadzemním patře tvoří gró celé budovy. „Komu není možno
zasednouti v těchto vzdušných a velkých dvoranách, ten vypůjčí si knihu domů ve velké
půjčovně zařízené po způsobu bankovních dvoran“ 52 V knihovně byly umístěny další
specializované čítárny pro techniky, právníky, lékaře, či také unikátní čítárna pro slepce,
což vzbudilo mnoho kladných ohlasů zejména v dobovém tisku.
Do budovy vede také další boční vchod z Valentinské ulice, který fungoval jako
služební vchod pro zaměstnance nebo sloužil také pro vstup do galerie nacházející se v
horním patře budovy, nad knihovnou i primátorskou rezidencí. Galerie byla v budově
knihovny byla určena pro pořádání výstav, ale také pro uložení sbírek z vlastnictví obce
pražské, což je další důkaz o multifukčnosti budovy a o její zásadnosti pro osvětu a
dobový pražský kulturní život. Zajímavé je zde řešení osvětlení sálů. Do galerie je světlo
přiváděno pouze ze stropu, čímž je docíleno volných ploch zdí k vystavování výtvarných
děl. Technicky je toto provedeno pomocí kazetového stropu z mléčného skla, do kterého
je světlo přiváděno prosklenými otvory ve střeše navrhnuté jako kovová konstrukce na
způsob sedlové střechy, na níž jsou položeny skleněné tabule. Mezi konstrukci a mléčné
tabuje jsou místo stropu umístěny luxfery tvořící tepelnou a světlo propustnou izolaci.
Tímto systémem je docíleno všude stejné intenzity světla. Plocha celé galerie čítá okolo
1000 metrů čtverečních. Galerie má dva hlavní sály a další menší přilehlé prostory
sloužící současně jako výstavní prostory a chodby.
Knihovna byla vybavena velmi moderním technickým zázemím a patřila mezi
nejmodernější, ne-li vůbec nejmodernější stavbou svého druhu v Evropě. O tomto faktu
svědčí i množství článků v zahraničním tisku. Budova byla vybavena jak moderními
technickými vymoženostmi energetickými (první pražské centrální vytápění společně s
budovou Nové radnice), moderním systémem vestavěné klimatizace atd. Knihy byly ze
skladu doručovány efektivně rychlými výtahy. Přes svůj konzervativní charakter byla po
funkční stránce budova knihovny precizní a velmi luxusní stavbou.
52 František Roith v rozhovoru pro Národní listy ze dne 12.listopadu 1926
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Hlavní přijímací hala

3. 6. Primátorská rezidence
Rezidence Primátora hlavního města Prahy je místem nemající v interiérové
tvorbě v českém prostředí obdoby. Nikde na území české republiky není vystavěn takto
velkoryse řešený prostor pojednaný ve stylu art deco. Jeho předobraz hledali tvůrci
zejména ve Francii, kde art deco mělo své hlavní centrum, i když k podobným
tendencím se docházelo postupně i na více místech Evropy a poději i zámoří.
3. 6. 1. Styl Art deco a jeho podhoubí
Použití stylu Art deco v reprezentativní rezidenci pražského primátora může
souviset s orientací politických, či vlivných činitelů na francouzské umění o čemž může
svědčit i secesní architektura Obecního domu vystavěném v letech 1905 - 1912 či Nové
radnice z roku 1911 stojící právě na námi sledovaném Mariánském náměstí. Obě
kontroverzní a poněkud proporčně nevyvážené, leč oblíbené stavby jsou od architekta
Osvalda Polívky.
Dalším vysvětlením může být ohlas Světové výstavy dekorativních umění konané
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v Paříži v roce 1925. Úspěch českého pavilonu jistě přispěl i k popularie stylu Art deco v
českých zemích (samozřejmě paralelně s avangardními směry).
Roith byl jako architekt skálopevný ve svém léta budovaném koncepčním a
výtvarně

lošném

pojetí

exteriérů

budov

s

abstraovaným

plastickým

členěním

odakzujícím ke kalsicismu. Něco jiného však platí o interiérech, které jsou v jeho
stavbách opatřeny širokou škálou ušlechtilých materiálů a vždy originálním mobiliářem.
Při tvorbě interiéru primátorské rezidence evidentně přiznává vliv stylu Art deco. Je
nutné zde zdůraznit, že Roith vedle architektury rezidence a navrhnul velké množství
nábytku, světel, obložení svěn apod. Na celkové podobě má ale stejně tak velký podíl
skupina spolupracujících výtvarníků a designérů, kteří měli při tvorbě návrhů velmi
čerstvou zkušenost z právě proběhlé Mezinárodní výstavy dekorativních umění v Paříži,
kde styl Art deco poržíval svůj vrchol.
Tento fenomén se postupně rodil v první čtvrtině dvacátého století ve Francii,
která neměla počátku století v produkci luxusního užitého dekorativního umění
konkurenci. Označení Art deco se ustanovilo až v polovině šedesátých let v souvislosti s
pařížskou výstavou rekapitulující meziválečné období a zejména slavnou Mezinárodní
výstavu dekorativního a průmyslového umění v Paříži z roku 192553, která srnula a určila
nový směr. Byla reflexí dosavadního vývoje post secesní tvorby a přicházejících
modernistických směrů. Reagovala na rapidní vývoj technologií a výrobních postupů,
které ovlivnily estetickou stránku produktů či architektury. Užité i volné umění
vystavené na výstavě určilo podobu stylu, který lze považovat za jeden z posledních
mezinárodně sjednocující stylů.
„Styl art deco byl o krok dále za secesí, která byla jeho bezprostředním
přechůdcem. Secese jako první přestala používat reprodukování, nadbytečnost,
težkopádnost a nudnost svých současníků z konce devatenáctého století.“ 54 Art deco
tento posum dále přepracovalo, zgeomterizovalo a začlenilo do kontextu nastupujícího
modernismu. Svou působnost nachází zejména na poli umění užitého s přesahem až
třeba do automobilové produkce, ale i v umění volném (u nás zejména v tvorbě
Františka Kysely).
V bližším Roithově kontextu začal jako první používat revolučně nové dekorativní
formy jeho starší spolužák, který končil Wagnerovu školu o dese let dříve, Josef
53 Originální název výstavy ve francouzském jazyce: Exposition internationale des arts décoratifs et industriels
moderne, pozn. autor
54 Patricia Bayer, Art Deco Interiors, London 2003, str. 7 - 8, překlad autor
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Hoffmann. By to právě již zmiňovaný Hoffmann, který měl na okruh Rakousko-Uherských
architektů svou invencí velký vliv. Hoffmann byl prvním z architektů okruhu Otto
Wagnera, který začal používat čistě geometrické vzory a to jak v architektuře, tak
zejména v interiérovém vybavení. O geometrizaci se pokoušelo více tvůrců. Hoffmann
byl však nejradikálnější. Dalo by se říci, že zkušenost s geometrií ve výtvarném a užitém
umění společně tradičním historickým dekorativismem a ornamentem je jedním z
možných hybatelů ke vniku stylu art deco.
V každé zemi mělo art deco svou specifickou podobu, i když lze nalézt všem
společné konstanty v podobě zmnožených geometrických vzorů a ornamentů či nově
pojatý redesign historizujících tvarů nábytku či architektury. Hlavní linie art deco vzniklá
ve Francii pracuje s velkou tradicí luxusně vybavených kabinetů z osmnáctého století.
„Snaha spočívala v tom, vytvořit atmosféru nijak zahaleného luxusu vhodnou pro
dvacáté století a zároveň vyjádřit ducha starých časů.“
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Není zde tedy taková radikalita, ani citování florálních motivů, jak jej známe ze
secese. Jedná se o umělecký styl meziválečné doby, který pracuje s dekorativismem
stojícím v prostoru mezi historismem a puristickými avantgardními směry. Použití dekoru
nevylučuje expresivnější ztvárnění či pestrou barevnost. Inspiračním zdrojem jsou vedle
přírodních motivů také formy převzaté z archaických či východních kultur.
Roithův styl v rezidenci je blízký tvorbě francouzského architekta a designéra
Émile-Jacques Ruhlmanna. Ruhlmannův nábytek vychází z klasicistního nábytku a jeho
formy zjednodušuje či dává akcent na některé prvky (protáhlé či organicky zaoblené
nohy u židlí a stolů, geometrická intarzie, masivní geometrické formy apod.). Roithova
tvorba by se dala také charaterizovat prstřednictvím některých interiérů od dalšího
významného architekta Francise Jourdaina na výstavě 1925. „Kuřácký salonek od
Francise Jourdaina je symfonií davacátého století na téma geometrie, jednoduchosti,
prostorovosti a barvy. Toto krásně ilustuje jeho postoj, kdy říká, že pokoj může být
mnohem plnější, když je prázdný, spíže než když je zaplněný nábytkem.“56 Z
chratakteristiky plyne, že se architekti nesnažili pouze o nábytkový dekorativismus a
interiérovou tvorbu, ale že jejich intence měly svůj původ v prostorové tvorbě a v
ušelchtilosti

prázdného

prostoru

správně

kompozičně,

barevně

a

materiálově

vymezeného. Těchto porincipů využívá v rezidenci i František Roith.
Na českém území panovaly pro vznik moderní architektury ideální podmínky.
55 Dan Klein, In the Deo Style, London 1991, str. 7, překlad autor
56 Patricia Bayer, Art Deco Interiors, London 2003, str. 38, překlad autor
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České země byly velmi rozvinuté a představovaly ekonomicky vyspělejší část tehdejšího
Rakouska – Uherska. Stavební umění zde bylo napojené na Vídeň, která byla
architektonickým centrem. Zrod secese a později velká popularita důmů anglického
domu typu zapříčinila vznik nových architektonických forem na českém území.
Na vzniku nového tvarosloví se podíleli i čeští výtvarníci. Zejména malíři a
sochaři v čele s teoretikem Vincencem Kramářem reflektovali od počátku století dění na
poli zrodu kubismu. Z těchto nových výtvarných forem, se zrodila specifická linie
dekorativismu, která je časově ohraničená obdobím mezi světovými válkami. Do popředí
se dostávalo též české specifikum v podobě českého architektonického kubismu a
později národního dekorativismu (či tzv. rondokubismu). Zejména rondokubismus bývá
často řazen mezi typický projev českého art deco. Tyto dva směry jsou však
nesmiřitelné, jelikož mají oba jiný ideový základ. Rokndokubismus měl svůj ideový
základ natolik zakořeněný v národnostních otázkách a v hledání ryze českého stylu, že
zde nelze mluvit o internacionálním stylu art deco.
V tvorbě Františka Roitha se dekorativismus ve stylu art deco projevuje nejsilněji
v primátorské rezidenci a při porovnání s interiérovou tvorbou v Západní Evropě či v
Americe jsou interiéry rezidence právoplatnou součástí světového dění na poli tohoto
stylu, který byl jedním z posledních, kde se spojovalo umění a řemeslo v jeden
neodlučitelný celek. Nezbývá tedy než konfrontovat Roithův interiér s interiérovou
tvorbou v Evropě či Americe.
Celková podoba Roithova interiéru stojí v kontextu Mezinárodní výstavy
dekorativního a průmyslového moderního umění v Paříži v roce 1925 v poloze
geomteričtějšího,

barevně

vyváženého

rukopisu,

masivních

dřevěných

hmot

dekorovaných intarzií. Roith stojí na pomyslném pomezí pestré podoby stylu art deco ve
Francii reprezentovaného stavbou Francouzské ambasády a méně expresivními a
jednodušeji pojatými interiéry od Bruno Paula či více klidnou a důstojnou historizující
linií Émile-Jacques Ruhlmanna.
Pro lepší uchopení Roithova interiéru je nezbytné nahlížet jeho dílo v kontextu
projevů stylu art deco i v jiných zemích. Opěrnými body mi budou pavilóny z
Mezinárodní výstavy dekorativního a průmyslového moderního umění v Paříži v roce
1925, které jsou v literatuře dobře zdokumentovány, a nebo další, namátkou vybrané,
stavby či designérské produkty. Bohužel není možné srovnávat stavbu s interiéry na
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českém území. Stylu art deco se zde někteří architekti či jiní tvůrci interiéru zabývali,
nicméně často pouze okrajově. Do okruhu stylu art deco jsou často spekulativně
zahrnovány

i

interiéry

rondokubistické,

což

však

není

úplně

možné,

jelikož

rondokubismus měl jiný ideový (národně vlastenecký) základ nežli internacionální styl
art deco. Mezi nejzásadnější interiéry tohoto druhu patřili některé interiéry od Jiřího
Krohy ve stavbách pro Mladou Boleslav, geometricky a jednoduše pojatá art decová
instalace Výstavy soudobého umění v Brně z roku 1928, interiér hotelu Alcron od Aloise
Krofty z roku 1932.
Nabízí se i srovnání se dvěma interiéry pro vysoce postavené politické činitele
vzniklé ve stejných letech, jako budova knihovny. Prvním je byt a pracovna presidenta
Masaryka na Pražském hradě původně projektovaný Janem Kotěrou a poté dopracován a
realizován hradním architektem Jože Plečnikem. 57 Druhým je byt pro ministra Jana
Masaryka v Černínském paláci projektovaný Pavlem Janákem. Oba dva byty však nejsou
srovnatelné, jelikož nejsou výsledkem celkového architektonického návrhu od dispozice
až po mobiliář, jako je tomu u rezidence primátora. Přese všechnu autenticitu a
jedinečnost Plečnikova rukopisu i Janákovu citlivou práci s historickými prostory se zde
prvky art deco objevují spíše nahodile a jediné co všechny tři prostory spojuje je jistá
důstojnost a reprezentativnost.
3. 6. 2. Úvod a vstup do interiéru rezidence
Rezidence primátora je rozdělena do dvou hlavních částí – pater s rozdílnou
funkcí. V prvním patře jsou umístěny hlavní přijímací reprezentativní prostory, velká
jídelna a salonky. Ve druhém patře je potom umístěn přímo byt primátora s pracovnou,
salonem, jídelnou a ložnicemi. Obě dvě úrovně zastřešují jiný druh vnitřního prostoru.
První je určen pro návštěvy a druhý je již intimní či určený pro blízké hosty.
Do rezidence se vstupuje vchodem umístěným pod pravým rizalitem v pohledu
od Clamm – Gallasova paláce. Hned po vstupu je prostorná hala se šatnou. Po pravé
straně nacházejí šatnové pulty pro odložení kabátů. Nalevo je celá stěna osazena
zrcadly. Všechny stěny jsou obloženy mramorem stejně tak jako podlahy. Vše již při
vstupu napovídá o honosnosti celého prostoru, byť je zde umístěno minimum nábytku. K
návštěvníkovi promluví prostor mezi zdmi a dokonalé materiálové ztvárnění. Vůdčím
motivem celé vstupní haly je portál spojující halu s další částí domu. Geometrický
57 Původní návrhy Jana Kotěry v sobě obsahovaly některé prvky Art deco, ty však Plečnik odmítal, jelikož je
považoval za konvenční. Viz. Jana Horneková in Architekt pražského hradu, str. 367 – 268, pozn. autor
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jednoduchý a hmotově i hlavně tmavší barvou zvýrazněný portál je osazen dvěma
lampami stojícími jako by na místě stráží. Jedná se o světla tzv. kandelábrového typu.
Svítilny lamp jsou zelené a mají jednouchou organickou strukturu. Stejná forma i barva
zakončení je použita stropních svítidel. Ty mají však ještě mezi stopem a zeleným
svítidlem umístěny vždy dvě obdélníkové lucerničky. Svítidla navrhoval sám architekt
Roith, ostatně jako velkou většinu veškerého osvětlení, nábytku či obložení místností
(dřevěné i kamenné).
Nad portálem jsou na výsostném centrálním místě umístěny hodiny. Jednoduchý
bílý kruh s černými číslicemi je připevněn na černý osmiúhelník a poté na vrchol portálu.
Prvek geometricky pojatých hodin centrálně umístěných nad dveře je typický pro velké
množství art deco interiérů.
3. 6. 3. Schodiště primátorské rezidence
Po projití vnitřním vstupním portálem je umístěna vrátnice a napravo se
pokračuje po schodech do prvního patra, kde se nachází hlavní přijímací sál nebo do
poschodí dalšího, kde je byt primátorův. Schody jsou nevelké a velmi prosvětlené.
Navozují důstojnou a měřítkem příjemnou atmosféru. Kolem schodů jsou nainstalována
okna s vitrážemi zdobené jednoduchým geometrickým ornamentem. Stěny jsou omítnuté
velmi lesklou a světlou podobou imitace mramoru. Celé schodiště je pokrytu
reprezentativním červeným kobercem.
Schodiště je obtočené kolem skeletu výtahové šachty, jejíž konstrukce je
pochromovaná a viditelná přes skleněné tabule. Jednodchá krása mechaniky výtahu však
nenarušuje důstojnou atmosféru. Výtah samotný je celý obložený dřevem. Interiér
výtahu je osazen zrcadly a dvěmi naproti sobě umístěnými měkkými koženými
sedačkami. Ve středu stropu je umístěno geometricky jednoduché oblé světlo pokryté
mléčným sklem. Do výtahu vedou dvoje dveře, první zasouvací jsou pojízdné s výtahem a
v patrech vystupujeme či vsupujeme jestě skrze pevně uchycené dveře pochromované s
velkými skleněmmi tabulemi.
3. 6. 4. I. Patro – Přijímací hala neboli Vstupní salón
Ze schodiště či výtahu se vystupuje na podestu, ve které pokračuje výzdoba z
umělého mramoru i na strop. Umístěn je zde tentokrát organický lustr připomínající
obrácenou kapku. Z této místnosti se již vstupuje do přijímací haly. Její hmota je

49

dispozičně umístěna kolmo k fasádě a od vchodu je přes ní průhled až k oknům vedoucím
na Mariánské náměstí. Místnost je zároveň rozcestníkem. Návštěvník se může vydat
třemi směry. Buď doleva do dámského a pánského salonku, nebo doprava do salonu
hudebního nebo rovně do hlavní spojovací chodby, která prochází skrze téměř celý byt.
Díky této chodbě jsou všechny místnosti samostatně přístupné a jsou tak vlastně
průchozí i neprůchozí zároveň. Tato chytře udělaná dispozice je zopakovaná byť v jiných
proporcích i v soukromém vyšším patře.
Hala je osazena další barvou materiálu. Tentokrát je to obložení dřevěné v
kombinaci s textiliemi. Textilní výzdobu jemně geometrického červeno zeleného
ornamentu navrhl profesor Uměleckoprůmyslové školy František Kysela, ostatně jako
všechny další textilie na stěnách či většinu dekorů na stropech v celé rezidenci. Ve
vstupním salonu použil bohatě zdobený geometrický dekor. Stěny jsou osazeny
konzolovými skleněnými svítidly.
Na podlaze je umístěn červený ručně tkaný koberec se zlatozelenými linkami též
od Františka Kysely. Koberec sahá pouze do poloviny místnosti, jelikož v druhé polovině
směrem k oknu je umístěno centrum místnosti v podobě velkého kruhového dřevěného
stolu, jenž stojí na taktéž kruhovém koberci. Povrch stolu z ušlechtilého dřeva je
dýhován soustředným ornamentem (technika intarzie). V pozůstalosti Františka Roitha je
umístěno velké množství skic právě k tomuto stolu s množstvím různých variant
zpracování intarsie. Kruhová deska stolu stojí na centrální noze – sloupu čtvercového
průměru, jenž je v rozích porušen vystouplým zaoblením. Ve středu stolu je umístěn
lehce vyvýšený pozlacený talíř.
V čele místnosti je na středu umístěna plastika jezdecké sochy Jany a Arku od
francouzského sochaře Paula Dubois.58 Soška je odlita z bronzu a opatřena černou
patinou. Sokl podobně jako u dalších soch navrhoval opět Roith. Přímo naproti na 'druhé
straně sálu visí obraz od Jaroslava Šetlíka s názvem Panorama Prahy od Hanavského
pavilonu na Letné.
Posledním prvkem v místnosti jsou záclony od Emilie Paličkové, významné české
textilní výtvarnice a též profesorky Uměleckoprůmyslové školy. Motivy na jejích
záclonách odkazují k Praze či dalším symbolům města či státu. Závěsy k nim navrhl opět
Kysela. Tato dvojice je poté autorsky podepsána v celé rezidenci na závěsech či
textiliéch.
Při pohledu z vstupního salonku zjistíme fakt, že má každá místnost naprosto
58 Jeden z darů města Paříže, dodatečně instalovaná v roce 1930, Paul Dubois (1829 – 1905), pozn. autor
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osobitý charakter. Obložení, textilie, nábytek, dekor stropu, svítidla apod., jsou v každé
místnosti ztvárněny vždy osobitým způsobem. Vždy je daná místnost laděná do určitého
barevného odstínu s čímž komunikuje i veškerý ostatní mobiliář. Jedná se o jednu z
obecných charakteristik celé rezidence dokládající důslednost celkového návrhu a
pestrost jejího plynoucího prostoru.
3. 6. 5. Dámský a pánský salonek
Nalevo od vstupní haly se nacházejí dva oddělené pokoje od ostatních místností.
Salonky, měly být původně oddělené, jako dvě samostatné místnosti, nakonec byly ale
odděleny pouze otvorem bez dveří či závěsu, takže je možné se volně mezi pokoji
pohybovat. Ztvárněné jsou však každý jinak. Na prvním tzv. Dámském salonku převládá v
obložení textilu nad dřevem. Stěny jsou dřevěnými plochami rozčleněny do kazetových
poloch dekorovaným sítí červených čtverců. Obložení přechází až ve strop a je přerušeno
pouze v jednom místě horizontálním pruhem textilie linoucí se kolem celého pokoje.
Světlost pokoje uzemňuje tmavý koberec. Ve stejné barvě koberce je čalouněn i nábytek
tvořící odpočinkovou zónu u nejdelší plné stěny. Kolem kulatého stolu jsou tři křesílka a
sofa. Vše řešeno velmi jednoduše a kubicky. Zajímavostí salonku jsou nenápadné do
dřevěné stěny vyříznuté tajné dveře, kterými šlo vyjít ke schodům, aniž by návštěvník
musel jít přes vstupní halu. Jednolitá parketová podlaha plynule přechází i do druhého
pokoje, jenž měl být původně pracovnou primátora, ale nakonec se z něj stal teké
salonek, tzv. pánský.
Pokoj je již tmavší a nábytek v něm masivnější. Ve stěnách jsou vestavěné
knihovny s prosklenými dvířky. Prostor nad knihovnou pokračuje směrem ke stropu
tmavým dýhovaným hnědočerveným vykládáním. Ostatní stěny jsou pokryty textilií. Nad
dveřmi je netradičně adjustovaný, vestavěný obraz od Cyrila Boudy s názvem Podzim,
což podtrhuje celkovou náladu pokoje.
Velmi zajímavá je zde sedací souprava židlí a stolků. Shluk křesel kolem menšího
stolku je typický pro art deco. Tento prvek lze vysledovat i u ostatních tvůrců v Evropě i
Americe. Kožená křesla připomínající položené písmeno „U“, které tvoří svými rameny
opěradlo i loketníky zároveň jsou sestavena kolem kruhového stolu. Ten je neobvyklým
způsobem vytvořen ze soustředných dřevěných kruhů upevněných centrální osou. Celkem
jsou kruhy čtyři, nejvyšší tvoří desku samotnou a ostatní tři jsou použity jako odkládací
pložky. Směrem k zemi se ve svém průměru kruhy zmenšují. V obou rozích místnosti u
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oken směrem k Mariánskému náměstí stojí další dvě sošky od Francouzských umělců.
První je pozlacená socha antické bohyněod sochaře Paula Duboise. V druhém rohuje
socha od Georega Baureaua s názvem Dívka letící na orlu.

Hudební salonek
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3. 6. 6. Hudební salonek
Další místností směrem ke hlavnímu přijímacímu salonu je Hudební salon. Snad
nejpůsobivější prostor v celé rezidenci. Místnost dosahující velikosti předchozích salonů
(6,5 x 8 metrů) je celá obložená tmavě mordou textilí, jenž je vertikálně členěna
nenápadnými leskle černými sloupky, na jejichž konci jsou umístěna světla svítící
směrem vzhůru, ke klenutému stropu, jenž je celý vysázený plátkovým zlatem. Ze
spojení modré barvy a plátkového zlata vzniká nasvícením jemná a velmi působivá hra
barev. Plátkové zlato bylo o několik let předtím také použito Josipem Plečnikem v
interiéru Masarykova bytu v Praze. Plečnik zlatem obložil také hudebního salonek, na
Hradě zvaný Harfový. Aplikoval jsem však ne na strop, ale na stěny. Je možné, že se zde
jedná o jistou nonverbální komunikaci mezi oběma architekty. Užití ušlechtilého
materiálu více náleží stropní části místnosti, jelikož ji tím více uzavírá a umocňuje
atmosféričnost prostoru. Ta je v hudebním salonku rezidence ještě podtržena
intarzovanými dvoubarevnými parketami složených do tmavých a světlejších pruhů. V
pokoji nechybí ani leskle černé piano domácí značky Petrof umístěné v rohovém
vyvýšeném pódiu. K posezení zde bylo použito čalouněných, barevně sladěných
dvojkřesel. Ta měla v pokoji variabilní, vždy různou polohu dle charaktreu probíhající
události.
Jednoduchost výtvarného zpracování docílené užitím několika málo výrazných a
sladěných prvků hudebního salonu bude mít jistě i souvislost s akustikou.
3. 6. 7. Hlavní přijímací reprezentační hala
Hudební salon přímo sousedí s hlavním přijímacím reprezentativním sálem. Tyto
dva pokoje jsou spojené velkým otvorem rozděleným sloupy, které tvořili tři vedle sebe
postavené portály. Mezi nimi byl původně umístěn dekorovaný závěs, takže bylo možné
obě místností pohodlně oddělit. Závěs se ale do dnešních dnů nedochoval. 59
Velká místnost o rozměrech 8 na 17 metrů byla určena až pro 50 sedících hostů u
středové tabule. Jsou známy i fotografie, kdy v místnosti hlavní stůl nebyl a místnost
byla prázdná. Podobně je tomu i s použitím koberce. Sály byl a dodnes je svým
způsobem multifunkční a je vždy připraven na míru konané příležitosti.
Jako ve všech místnostech i zde se návštěvník po projití vstupního portálu ocitá
59 Tento prvek interiéru je patrný z dobových fotografií publikovaných v časopise Pestrý týden č. 9 ze dne 2. března
1929, pozn. autor
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na jinak pojaté podlaze. Parkety jsou opět intarzované, světlejší než v předchozím
hudebním salonku a dekor je vždy ohraničen obdélníkem tvořícím modul, ze kterého je
vystavěna celá plocha podlahy. Stěny jsou v tomto případě obloženy pouze mramorem
bez kombinace se dřevem či textilem. Žíhaná barva mramoru působní kompaktně s
barvou podlahy. Ta má zlatavou barvu a výraznější tmavší kresbu. Celá jedna delší strana
místnosti je lemována okenními otvory vedoucími do hlavní fasády a do balkónku se
sochařskou výzdobou. Opět zde jsou záclony od Emilie Paličkové s pražskými motivy a
nápisy „Praha matka měst“, tentokrát bez použití závěsů.
Naproti oknům jsou umístěny symetricky dva krby lemované maďarským mramor
„Sikós rosa“60 tmavší načervenalé barvy (tento matriál lemuje všechny ostatní prvky v
místnosti). Krby mají mosazné mříže, na kterých jsou od sochaře a architekta Karla
Štipla, Plečnikova absolventa na Uměleckoprůmyslové škole, vyhotoveny figurální
hautreliéfy tématicky zasvěcené stavbě knihovny. Na každém z krbu jsou vždy čtyři
figury. Na prvním je vyobrazen architekt Roith a zástupce pojišťovny, pravděpodobně její
ředitel Antonín Šebek. Pod nimi jsou vyobrazeny dvě mužské figury zastupující řemesla
užitá při stavbě knihovny. Na druhém krbe je vyobrazen ředitel Městské knihovny Jan
Thon a vedle něj je pravděpodobně vyobrazen stavbyvedoucí. Pod nimi jsou opět
řemeslníci. Jedná se o tradiční figurální výzdobu známou ze staveb kostelů či jiných
významných staveb, kde jsou veřejně oslavovány osobnosti a řemesla zaslouživší se o
realizaci opěvované stavby.
Od zmíněného sochaře Krale Štipla jsou zde ještě další čtyři rozměrnější práce.
První dvě největší se nacházejí opět nad krby. Jedná se o velké basreliéfy vytesané do
opuky61. Na obou jsou vyobrazeni dva lvi nesoucí český národní znak. Další dva menší
jsou odlité do kovu a jsou umístěné ve falešných oknech vedoucích do další místnosti.
Okna jsou vybavena stejnými mřížemi jako krby. Na levé je umístěna trojfigurální
kompozice s letopočtem 1621, který upozorňuje na důležitý mezník v dějinách českého
národa – tzv. Staroměstskou exekuci. Na druhé mříži je podobná trojfigura s letopočtem
1918 oslavující vznik československého státu.
V čele reprezentačního salonu je umístěna busta prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka od sochaře, Miroslava Beutlera. Ta byla však v roce 1939 odstraněna a dnes je
nahrazena bustou od sochaře Antonína Lhotáka. František Kysela zde navrhl strop
60 Jana Horneková, Rezidence primátora, Praha 2001, str. 81
61 Oba byly za komunistického režimu pro svůj národnostní charakter zničeny a dnes jsou na místě věrné repliky od
akademického sochaře Jana Roitha, vnuka architekta Františka Roitha, pozn. autor
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vymalovaný podle šablon, které do obdélníku obíhají středové kazety ze kterých visí
celkem tři benátské skleněné lustry vyrobené v Kamenickém Šenově. Stylově jsou
lustrům podobná i menší svítidla umístěná na stěnách.
Když srovnám celkové vzezření hlavního reprezentačního salonu a hlavním
salonem francouzské ambasády presentované na výstavě dekorativních umění v Paříži
192562 soudím, že použití stylu art deco je u francouzských návrhářů Henri Rapina a Piere
Selmersheima mnohem barevněji odvážnější a pestřejší. Francouzský salon pracuje s
odkazy na různé jiné kultury. Tento způsob infiltrování různých vlivů byl v době
dvacátých a později i třicátých velmi populární. V návrhu ambasády vidíme portály s
archaickými sloupy, celá místnost je lemována velmi nízkým egyptizujícím reliéfem a
mobiliář je jako by zjednodušenou verzí biedermeieru. Čistě art decové jsou zde pouze
textilie na zdech, koberec či figurální malba v čele pokoje. Z tohoto srovnání nám
vychází, že Roithův přístup se drží větší střídmosti pro příslušný typ interiéru politické
reprezentace, a že je vždy zvolena co nejdůstojnější originální varianta návrhu pro
danou místnost. I v českém umění lze zaregistrovat ohlasy afrického, východního či
egyptského umění – zejména v malířství a sochařství, nicméně Roith se držel své
geometrie, decentně a přesně volených barev a klasických antikizujících forem
spojených s masivnější hmotou ve stylu art deco (zejména u nábytku).
3. 6. 8. Zimní zahrada
Další paralelou s návrhem na francouzskou ambasádu je užití zimní zahrady. Obě
zahrady jsou provedené v bílé barvě. U francouzů je však zahrada zároveň vstupní halou,
přičemž u Roitha je samostatnou místností spojující hlavní salon s jídelnou. Tato
místnost je pro svouji naprosto odlišnou atmosféru pomyslnou klidovou zónou mezi
místnostmi. Je celá obložená bílým mramorem (tzv. Calacata 63) a ze stejného materiálu
jsou zde i dvě figurální sochy v podživotní velikosti od sochaře Ladislava Beneše. Hlavním
bodem poskytujícím osvěžení je nástěnná fontána umístěná mezi sochami. Voda stékající
po stěně se zachycuje o trojúhelníkové výběžky velikosti cigaretového popelníku.
Stékající voda uvolňující do vzduchu vlhkost společně s bílou barvou umocňují očistný
charakter celé místnosti. Do tohoto konceptu zapadá i klenutý strop obložený mléčným
sklem, pod kterým jsou skryty žárovky. Světlo proudící do místnosti je tak rovnoměrné a
62 Pro jednoduché pracování s mou prací zde uvádím internetový odkaz, kde jsou návrhy na pavilon vyobrazeny,
http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Exhibitionsandloans/ArtdecoTriumphant/Ambassad
eFrancaise/AmbassadeFrancaise.aspx, pozn. autor
63 Jana Horneková, Rezidence primátora, Praha 2001, str. 82
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nerušivé. Smezi světelnými plochami je a prostor dekorovaný výmalbou s motivem
rozkvetlých květin.
V místnosti je možné využít vestavěné mramorové sedací soupravy, na kterých
jsou volně položené polštáře. Nad celou stěnou s fontánou a sezením jsou umístěna okna
s mléčným sklem vsazená do subtilních pozlacených rámů. Tato okna zároveň přivádějí
světlo do skryté kuchyňky určené pouze pro personál. Zimní zahrada byla doplňěna
vzrostlými květinami či palmami.
Geometrické i materiálové ztvárnění z bílého mramoru v kombinaci se zlatou
barvou vykazuje i návrh fontány od Luise Süe a Andre Mareho z roku 192564. Bylo by zde
spekulací, mluvit o Roithově inspiraci tímto interiérem, nicméně je pravdpodobné, že
jej znal a dokazuje to opět jeho příslušnost k mezinárodnímu stylu.

František Roith, stůl v pánském salonku, 1926

64 Dan Klein In the Deco Style, London 1991, str. 85
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3. 6. 9. Jídelna
Na zimní zahradu navazuje prostorná jídelna. Tato místnost je podobně jako
vstupní salon dispozičně uložena napříč, kolmo k hlavní fasádě a její délka je šířkou
celého primátorského apartmánu. Místnost má dva vstupy, jeden ze zimní zahrady a
druhý z hlavní chodby. Do celkového dispozičního rozložení místností rezidence se
projevuje její osová souměrnost.
Ve středu jídelny nemůže chybět velký jídelní stůl. V tomto případě se jedná o
dva identické stoly vždy stojící na jedné, centrální masivní noze. Oba stoly jsou k sobě
přisazeny tak, že tvoří jednu plochu. Židle jsou dřevěné a mají čalouněné pouze
sedátko. Opěradlo se skládá pouze z vertikálních dřevěných příček. Pod stolem a židlemi
je ručně tkaný koberec od Františka Kysely. V čele místnosti naproti oknům umístěn krb
velmi podobně ztvárněný jako krby či větrací otvory v celé rezidenci. S mosaznými
mřížemi složenými do všude stejného geometrického ornamentu. Jedinečné jsou dva
bronzové basreliéfy opět od Karla Štipla. Na prvním je žena nesoucí ovoce a na druhém
muž s ošatkou dřeva. Krb je lemován tmavě šedým mramorem. V proporcích šíře tohoto
lemování je nad krbem posazen velký obraz od Jaroslava Malínského. Je na něm
zobrazen alegorický motiv Hojnosti. Celá stěna je doplněna skleněnými vitrínami s
kovovými i skleněnými sety.
Všechny ostatní stěny jsou obložené ořechovým dřevem. Zajímavým prvkem
jídelny je dřevěný kredenc. Kredenc přesně zapadá do prostoru mezi dveřmi do zahrady
a chodby. Jeho hmota je jednoduchá a masivní. Oba rohy jsou zakončené půlkruhem
směřujícím až je zdi. Uvnitř je umístěn jídelní servis. Zajímavostí je otočný kruhový tác,
jenž je propojen přes zeď do kuchyňky. Jídlo mohlo být servírováno skrze tento kredenc.
Z této již zmiňované kuchyňky vedou úzké točité schody pro služebnictvo do dalších
pater rezidence. Na těchto schodech je umístěná podesta, která je skrze rošt imitující
větrací mřížku spojena s jídelnou. Na této podestě při slavnostních situacích hráli
muzikanti a tvořili živý reproduktor zpříjemňující atmosféru v jídelně.
Zdobným prvkem kredence je 70 centimetrů vysoká porcelánová socha ženské
polofigury od profesorky Uměleckoprůmyslové školy a jedné z hlavních protagonistek
sdružení Artěl Heleny Johnové.
Na stropu je vymalován ve středu obdélník, ze kterého vystupuje několik
identických lustrů. Subtilní hranaté tyče drží soustavy osmi podlouhlých žárovek Autorem
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svítidla je stejně jako v celé rezidenci sám architekt František Roith.
Svým pojetím místnost připomíná jídelnu z pavilonu Sévres pavilion z Výstavy
dekorativních umění od architekta Marca Ducluzeaua a dekoratéra Relé Laliqua. Jejich
pokoj není tak výrazný jako návrh francouzské ambasády. Ba naopak se jedná o návrh
střízlivý disponující podobnou druhem ušlechtilosti jako salon Roithův. U Ducluzeaua a
Laliqua je použito dokonce i stejného druhu stolu s centrální nohou. Podobně
komponovaný je i centrální krb. 65 Kazetový strop a nízko položené svítidlo. I to jsou
prvky podobně ztvárněném v rezidenci. Dalo by se tedy usoudit (nejen z těchto dvou
příkladů), že Roithův návrh pracuje s některými kompozičními a dekorativními vizuálními
danostmi jako ostatní světoví představitelé stylu art deco. U Roitha všat tyto
modernistické kompoziční a tvarové principy nejsou módní záležitostí, jelikož už u svých
prvotních interiérů pro černošické vily ukazuje svůj cit pro linie, geomterické kompozice
a ornamenty, střídnou barevnost a vysoké nároky na dokonalé zpracování detailu.
3. 6. 10. Čajový salonek
K jídelně přiléhá možná nejútulnější pokoj, tzv. čajový salonek. Velmi
prosvětlená místnost má díky své poloze v jednom z rizalitů okna na jih a na západ.
Celou místnost také rozsvěcuje až pastelově barevný geometricky pojatý koberec, který
není pouze v centru, ale kryje téměř celou plochu salonku. Je složen z jemných odstínů
červené, žluté, modré, zelené a šedé. Na koberci jsou v místnosti dva různé nábytkové
sety, přičemž od každého jest po dvou kusech. Dohromady tedy místnost tvoří čtyři
stolky vždy se čtyřmi křesly. Veškerý nábytek je dýhovaný citrónovým dřevem, proto se
salonku taktéž říkalo „Citrónový“. Textile na zdech má zlatavý dekor na smetanovém
podkladu. Ve zdech jsou vestavěny tři vitríny. Uvnitř je uložen bělomodrý porcelán. Ten
je doplněn velkou čínskou vázou stejných barev, stojící na samostatném jednoduchém
hranolovém soklu.
Stolky jsou vždy kulaté a mají stejnou velikost. U oken jsou u nich odlehčená
křesílka s polstrovanými sedadly. U stěny jsou polstrovaná celá i s opěradly. U oken jsou
zelenkavé závěsy. Perlou celého pokoje je velkoformátová nástěnná tapiserie od
Františka Kysely oslavující město Prahu, nesoucí název „Praha matka měst“. V centru
tapiserie je ženská figura znázorňující matku. Z každé strany má jednoho mužského
anděla, první nese lyru symbol umění a druhý astrologické pomůcky, jako symbol vědy.
Další tři figury jsou umístění v dolním plánu a vypovídají o každodenním životě, o práci a
65 Fotografie realizace je otištěna v knize Dan Klein In the Deco Style, London 1991, str. 64
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utrpení. Tapiserie je doplněna tematickým textem: „Praho volná a svoje domove naší
lásky a nejdražších snů ty nebudeš růst k marnivé pýšejen bohata na výboje pracovitých
svých dnů touhy po živé kráse, po její očistné písni věrna člověku tam, kde k světlu se
probíjí, kde je v tísni, ty vzkleneš svou slávu, své výše.“
Strop místnosti je zde, jakožto v jediném případě na patře, ponechán čistě bílý a
jediným prvkem je na řetízku vyvěšený skleněný lustr benátského typu.
3. 6. 11. Kuřácký salonek
Vedle světlého čajového salonku působí kuřácký salonek mnohem temnějším
dojmem. Nastolený výtvarný řád zde v sobě opět nese velkou míru elegance. Salonek je
laděný do kombinace hnědé a zelené barvy spojené s krémově béžovou barvou koženého
čalounění sedacích souprav. Ty zde navrhl architekt Bohumil Pisch, který též vlastnil
velkovýrobu nábytku. Sedací soupravy jsou komponovány do dvou řad. Levá linie směrem
od vchodu se sestavuje ze čtyř čtvercových stolků s oblými rohy. Jedná se o stolky pro
čtyři osoby, tzv karetní, jelikož pravé ruce je vždy umístěn malý příruční šuplík. Kolem
karetních stolků jsou vzdušné, nemasivní židle s odděleně čalouněným sedátkem a
opěradlem. Veškerý nábytek je zde zhotoven z tmavě mořeného dubu. Druhá linie stolků
je u pravé zdi pokoje. Jedná se o dva kulaté stolky, kolem kterých jsou plně polstrovaná
čalouněná křesla a sedačky umístěné u zdi. Sedačky připomínají svou estetikou kožené
sedačky u pozdějších amerických aut z třicátých let inspirujících je dynamickou linií
stylu art deco osobitým způsobem v Americe rozvinutým.
Stěny jsou obloženy tentokráte lepenou, papírovou tapetou laděnou do světle
hnědé a zelené barvy. Mezi tapetou a stropem jsou umístěny horizontální pruhy tmavě
zeleného sametu a temně hnědého dřeva. Strop je čistě bílý a osazený exkluzivními
světly. Čtyři čtvercová světla z mléčného skla zasazeného do mosazného rámu
připomínají jednoduchou japaniziující estetiku geometrických stěn z mléčného skla.
Posledním dekorativním prvkem salonku je prosklená skříň, ve které jsou
prezentovány skleněné sety od dalšího profesora Uměleckoprůmyslové školy, podílejícího
se na výzdobě rezidence, Josefa Drahoňovského.
Opět tu vystupuje již zmíněný rozdíl mezi expresivnějším francouzským art
decem u návrhu ambasády pro Mezinárodní výstavu dekorativních umění a jemným a
výtvarným Roithovým stylem. Kuřácký salonek ve francouzském pavilonu je celý z
černobílého geometrického nábytku a obložení stěn. To vše doplněno stylizovanou
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ornamentální malbou a až naivisticky figurálními výjevy z každodenního života
umístěnými na ploše vstupního portálu. Je zde vidět větší volnost a chuť
experimentovat. Roithův decentní podnikatelský styl odkazuje spíše k jednoduššímu
stylu, který je znám ve své ještě jednodušší podobě například z bytu Eliela Saarinena v
Cranbrooku z roku 1928 – 1930. V Saarinenově logické struktuře vnitřní dispozice se
objevují tendenční prvky art decového vybavení. Vše je však představeno a spojeno s
bílou zdí a střídmým počtem kusů nábytku. Saarienenův styl má však další a jinak
svérázné zázemí ve střídmosti severské architektury, přičemž Roith vychází z
wagnerovského modernistického klasicismu a hoffmannovské jednoduchosti, kubičnosti
a geometrie spojené s přijmutím internacionálního stylu art deco. Přesto se však prvky v
jejich interiérech právě díky stylu překvapivě spojují. Uvedený expresivnější styl
francouzského pavilonu nám může připomínat pouze pracovnu primátora umístěnou v
horním patře rezidence, která je kompletně celá impresivně zhotovená z leštěného
černého dubového dřeva.
3. 6. 12. Spojovací chodba
Okruh prvního patra uzavírá velká spojovací chodba vedoucí z jídelny do vstupní
haly. Z chodby také vedou samostatné dveře do hudebního salonku a troje dveře do
hlavního recepčního salonu. Z tohoto salonu vedou do chodby také okna poskytující
přirozené světlo. Celá chodba je laděná do červené barvy v kombinaci s modrým
čalouněním křesel. Do dvou třetin výšky zdi je použito dřevěné obložení červeně
lakované. Na horním okraji obložení se přes celou místnost z obou stran pás
trojúhelníkovitého dekoru v jehož centru je vždy umístěna jednoduchá konzolová lampa.
Všechny dveře vedoucí do kuchyňky pro personál, pro vstup do salónů či na toalety jsou
lakované stejnou barvou jako obložení. Výjimkou jsou středové dveře do hlavního sálu,
které jsou obloženy tmavou intarzií a lemovány obdélníky z modře lakované dýhy. Modře
čalouněná jsou i křesla postavená v linii u obou zdí. Přes celou chodbu je položen
koberec na lesklé tmavočervené podlaze. Koberec je světle béžové se starorůžovým
dekorem. Strop je jednoduchý, kazetový s řadou geometrických světel. Uprostřed
místnosti je umístěn krb mramorovým lemováním.
3. 6. 13. Vstupní hala v druhém patře
Druhé parto má již civilnější charakter. Alespoň tedy chodba a první dva salony.
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Při vstupu do spojovacího salonu druhém patře, do kterého se vystoupá stejným
schodiště, které jsem popsal na začátku kapitoly. Ze spojovací chodby je možno vstoupit
do bytu hned několika směry. Přiléhá k ní dámský salonek, pracovna primátora, dále se
dá jít přímo do obývacího pokoje. Další možností je využití spojovací chodby, která je
mnohem užší než chodba v prvním patře a dá se jí projít až do kuchyně a dále
pokračovat do části s ložnicemi. Jako přímka protíná celé patro.
V hale jsou bílé zdi do kterých zapadají i bílé dveře toalet umístěné po levé
straně. Úplně nalevo hned za vchodem je bílá stěna s pozlacenými věšáky a zrcadlem.
Mezi toaletami je odsazené velké okno, před kterým jsou umístěny květiny v bílém
zvednutém květináči. Původně zde byla proutěná křesla opatřená volnými polštáři. Při
rekonstrukci bytu v druhé polovině devadesátých let však byla navržena křesla nová
(autorem je architekt Jan Houska).66 Uprostřed je typicky umístěn stolek s tentokrát
třemi židlemi. Stolek je kulatý a malý, tzv. kávový. Křesla jsou polstrovaná béžovou kůží.
V salonku horního patra již začíná častější užití závěsných obrazů namísto
výzdobou tapetami či textiliemi. Jejich výběr je hodně konzervativní a není zde
zastoupen ani jeden z tendenčních malířů mladé či střední generace. Většina obrazů
jsou krajinné výjevy či tradičně pojaté figurální motivy. Svou podobou tak vstupní
chodba připomíná spíše prostornou halu měšťanského bytu spíše než art decový interiér.
Pouze dekorovaný koberec nás upomíná na styl art deco.
3. 6. 14. Dámský salonek
Dámský salonek je relativně malá místnost mající okna jak do hlavní fasády, tak i
do Žatecké ulice. Pokoj je zastavěn masivními textilem čalouněnými křesly umístěnými
kolem kulatého stolku. Tento pokoj již stejně jako další má svou důstojnou estetiku.
Dekorované čalounění, ručně tkaný koberec od Františka Kysely, který zhotovil i závěsy k
záclonám od Emilie Paličkové. Typicky art decový, zdobný organický lustr.
V rohu místnosti je ještě čtecí stolek se stojatou lampou a u pravé zdi je ještě
stoleček, jehož vrchní deska je skleněná a pod ní je zasazena grafika. Tento stolek je
složený ze tří částí, které do sebe zapadají a mohou tvořit jeden nenápadný celek. Na
stěnách jsou pověšeny obrazy. Z původních jistě použitých architektem Roithem je to
obraz květin s názvem Begonie od malířky Julie Mezerové – Winterové.
66 Informace převzata od Jany Hornekové z knihy Rezidence primátora, Praha 2001, str. 84. „Protože se jedná o jediný
případ porušení dochované stylové čistoty, nabízí se řešení, zda by hala služebního bytu neměla být opět zařízena
nábytkem proutěným.“ tamtéž, str. 84 - 85
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Obývací pokoj s průhledem do jídelny v II. patře

3. 6. 15. Pracovna
Vedle salonku je umístěna pracovna primátora. Tato pracovna vyniká svým sytě
černou barvou natřeným lesklým nábytkem, vestavěnými skříněmi a částečným
dřevěným obložením. Opravdu působivá je masivní hmota černého pracovního stolu. Dva
obdélníky se šuflaty nesou dvojitou pracovní desku stolu. Vše je jednoduše geometricky
členěno, což stolu přidává na monumentalitě. U stolu je černá až hoffmannovsky
geometrizovaná židle. Stál je umístěn u okna a obrácen k místnosti tak, aby sedící
primátor měl dobrý rozhled po místnosti. Naproti stolu je další, tentokráte již kulatý
stolek, zeseknutý do tvaru dvacetiúhelníku. Naproti stolu jsou ve stěně z obou stran
dveří vedoucích do vstupní haly vestavěny knihovny. U stěny směrem k obývacímu pokoji
je ještě velmi malý konferenční stolek s koženým šedivím křeslem.
Místnost doplňují závěsy s černými pruhy a důstojný lustr z bílého kovu a
mléčného skla. Jeho jádro tvoří svítící šestiúhelník kolem kterého jsou pravidelně
rozmístěny kulaté svítilny. Na stěnách visí obrazy Pohled na Pražský hrad od Jaroslava
Šetelíka z roku 1908 a Chalupy v podhůří od Oty Bubeníčka z dvacátých let. V rohu
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pracovny stojí na kulatém vysokém soklu soška Žena s drakem od francouzského sochaře
Georga Bareux.
3. 6. 16. Obývací pokoj
Perlou služebního bytu primátora jsou další dva pokoje. Prvním je obývací salon.
Celá tato místnost je velmi výrazná díky svému obložení mahagonovým dřevem. Stěny
jsou obloženy v blocích, střídají se s temně šedivou barvou. Mahagonová intarzie je v
blocích skládaná vždy různým směrem, což vytváří jednoduchý a v ploše velký ornament.
Stejným materiálem jsou lemována u futra a dokonce i dveře. Perlou celého pokoje je
strop. V rozích stropu je použito jednoduchých lamp z mléčného skla vycházejících
přímo ze stropu a v centru je tato kompozice vygradována opět mosazným lustrem. Jeho
konstrukce je spletena do složitého ornamentu z kovu, tato spleť v sobě má však řád a
ve finále drží tvar čtverce. Do tohoto ornamentu jsou zasazeny čtyři podlouhlé mléčné
zářivky. Výřezem z této kompozice lustru jsou vytvořena další světla použitá na stěnách.
Nábytek je v místnosti masivní. Jsou zde dva kulaté stolky a kolem nich je šest
křesel. Veškerý nábytek je ze stejného dřeva jako stěny. Místnost tak působí velmi
kompaktním dojmem. Kulaté stolky mají kanelované nohy. Stejný prvek je použit i u
předních noh u křesel. Ty jsou polstrované tmavě červenou látkou.
Koberec je naopak světlý, což místnost i nábytek vizuálně odpichuje od podlahy.
V rohu u okna je umístěn tmavě hnědé piano. Naproti jsou umístěné prosklené vitríny s
vystavenými keramickými soškami.
Do vedlejší jídelny se prochází přes velký portál lemovaný mahagonem. Uvnitř
zdi jsou zasouvací dveře, takže je zde možnost místnosti oddělit.
3. 6. 17. Jídelna primátorského bytu
Největší místností patra (6 x 10 metrů) je jídelna. Jídelna je pojata velmi
střízlivě, a přesto působí velkorysým dojmem. Svou světlostí podporuje rytmus plynutí
prostoru po tmavém mahagonovém obývacím pokoji. I přes to že je zde vše zhotoveno
podobně jako v dalších pokojích, je jídelna osobitým prostorem. Obložení dřevem, velký
koberec a závěsy od Kysely, záclony od Emilie Paličkové, rozložitelný stůl a typické art
decové jídelní žídle bez náloketníků. Strop je čistě bílý. Jedinečné je opět použití
soustavy světel. V tomto popřípadě jsou to tři lustry zavěšené mosazné talíře svítící
směrem vzhůru ke stropu . Dva postranní jsou položené výše a středový je posunut o
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něco níže. Středový je také o něco větší a má ve svém středu vyřízlý kruh zaplněný
mléčným sklem. Kolem místnosti jsou u zdi volně rozmístěné další židle (stůl je
rozkládací pro možnost upravovat počet míst). Nechybí zde ani dvě komody s
prosklenými policemi, které jsou na nich volně položené. Komody jsou u stěny naproti
oknům. V čele místnosti je další velká podlouhlá komoda. Atmosféru jídelního sálu
podtrhuje servírovací stolek s mosaznými kolečky. V rohu místnosti stojí na výsostném
postavená socha původně darovaná Praze městem Paříž v roce 1926. Figurální sousoší
menších rozměrů zobrazuje antický výjev v jehož vrcholu stojí bůh Merkur.
Z jídelny se dalo jít do kuchyňky, která sloužila pro přípravu malých jídel či
vaření čaje a kávy. Hlavní jídla sem byla přivážena výtahem z hlavní kuchyně v podkroví.
Zajímavostí kuchyňky ke lednice zhotovená kolínskou firmou Frigera Kolín, která v době
první republika vlastnila licenci od americké firmy Gemeral Motors USA. Moderní
lednička je zakomponovaná do spodní části pracovního pultu. Vše je provedeno v bílé
barvě.
Do kuchyňky také přichází chodba – osa, která tímto prostorem pokračuje k
ložnicím.
3. 6. 18. Ložnice pro primátora a hosty
V poslední části rezidence jsou umístěny pokoje. Ty mají formu uzavřených
buněk se samostatnou koupelnou. Tyto samostatně oddělené jednotky jsou celkem tři a
jsou složeny vždy ze dvou pokojů a vlastní koupelny. V původním plánu se mělo jednat o
pokoje pro hosty. V tomto návrhu totiž měla být primátorova pracovna umístěna v
dolním patře místo pánského salonku a pokoje pro primátora a jeho paní měly být
namísto pracovny a dámského pokoje v druhém patře rezidence. K tohoto konceptu však
nakonec sešlo a nakonec bydlel v jednom z pokojů primátor a v dalších případní hosté.
Pokoje jsou pojednány každý jinak. První soubor pokojů je obložen dubovými
dřevěnými kazetami. Je zde předpokoj s psacím stolem. V dalším pokoji jsou dvě
oddělené postele. Tento scénář je zopakovaný i v dalších pokojích. Přesto Roith
pokračuje v koncepci udělat každou místnost osobitou. Další buňka je tedy vyložená
velmi výrazným hruškovým dřevem s černou kresbou. Z tohoto druhu dřeva je zhotovený
i nábytek v pokoji. Postele v ložnici jsou již dubové. V pokoji je umístěn psací stůl a dále
kulatý stoleček se sofa a dvěma křesly. Poslední třetí pokoje pro hosty jsou pojednány
jednoduše a se strohou elegancí. Všude v pokojích jsou olejomalby krajin či zátiší.
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3. 6. 19. Zázemí pro personál
V podkroví budovy měl své pokoje personál. Dále zde byly místnosti rozděleny
dle funkcí. Hlavní takovou místností byla velká kuchyně, ze které se jídlo rozváželo
výtahem. Dále zde byla prádelna, půda na sušení prádla, místnost na šití a velká spíž.
Tyto prostory jsou propojeny s rezidencí samostatným schodištěm vedoucím do
kuchyňky v druhém patře anebo do provizorní kuchyňky v patře prvním.
3. 7. Shrnutí
Jak je z popisu patrné, interiérové vybavení je pýchou celé budovy a svou
hodnotou přesahuje hranice českého prostředí. Dodnes je rezidnce využívána pro
slavnostní příležitosi, jelikož byl její interiér společně s celou budovou na konci
devadesátých let citlivě a pečlivě restaurován. „Úspěch rekonstrukce spočívá v
kombinaci pojetí budovy jednak jako nástroje, jednak jako monumentu. Architekti se
plánovitě pokusili zachovat budovu tím, že se a změřili na jejínejvýznamnější prvky, ale
neomezili tím renovaci a modernizaci zařízení a vybavení knihovny.“67

67 Andrew Herschner, Monument stylu a nistorická monumentalita, in Architekt 19/1998, str. 48, přel. O. Ničová
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František Kysela, koberec v čajovém salonku, 1926

4. Závěry
Prvotním cílem mojí práce bylo utvořil jednotný soupis díla Františka Roitha, ve
kterém by jeho stavby byly pojmenovány a pro lepší uchopení případně komparovány se
stavbami jinými. To vše proto, abych mohl vypracovat s co největšími znalostmi
příadovou studii na téma Primátorské tezidence, která tvoří samotné jádro diplomové
práce. Tento postup vzešel z zcela praktické úvahy. Roithovo dílo totiž nebylo doposud
nijak souhrnně zpracováno. To samé platí o Primátorské rezidenci.
Do dvou skupin logicky vzato dělím i své závěry. V první části závěrů se snažím
rozkrýt vztyčné body a charakteristiky, které uchopují celkové dílo architekta Roitha a
ve druhé části definuji závěry plynoucí ze studia architektonické a interiérové podoby
primátorské rezidence.
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4. 1. Závěr – část I. Architekt František Roith
Roith se po celou dobu své profesní kareiéry držel klasicistního tektinockého
rozvrhu, jemuž se naučil u Otto Wagnera. Pro reformní wagneriánské hnutí byla osobnost
svého vůdce směrodatná v tom, jak plasticky dokázal používat a překomponovávat věty
složené z klasického slovníku. Získaná svoboda v práci s klasickými tvary byla pro
budoucí vývoj směrodatná.
Roith si dokázal tyto inovatvní dobové myšlenky přivlastnit a přetransformovat je
ve vlastní silně zakořeněný architektonický výraz, který neopustil do celou dobu své
profesní kariéry. Jeho dílo tak nabývá neobyčejné lianrity a konzistence. Roith ve své
víře v klasickou tektoniku a ušlechtilost materiálového zpracování netápe a nepřiklání se
k různě probíhajícím tendencím. Tvoří tak nadindividuální architekturu, jenž je
projevem silného tvořivého ducha, který se exhibuje skrze rafinované a inteligentně
komponované dispozice a neobvyklý výtvarný cit a ne přes pomíjivé expresivní výstřelky.
Jeho souputníky na cestě byly další dva absovlenti druhé vlny wagnerovy školy
Antonín Engel a Bohumil Hübschmann. Vzájemnou komaprací těchto tří architektů a
jejich přístupů bych chtěl předvést, kde jsou rozdílné cesty v chápání modernismu a
klasicistmu a lépe tak uchopit dílo Roithovo. Tito tři architekti se různě potkávali při
architektonických soutěžích, v některých příadech spolu spolupracovali nebo dokonce
stáli proti sobě jako soutěžící a porotce. Z jejich návrhů lze vystopovat několik
základních prvků, kterými se od sebe všichni liší.
Bohumil Hübschmann pracuje už od počátků svých studií na Akademii s volným
rozložením hmot. Jeho prvotní návrhy vil pracují s kotěrovsky volnou plasticitou celkové
hmoty, která se drží pevné tektoniky. I přesto, že hmoty drží v jednotě celkový tvar jsou
komponovány se vzájemným odsazeným kontrastem. Takový přístup probíhá paralelně s
Roithovými realizacemi kubických vil v Černosšicích, kde Roith užívá osovou souměrnost
a geometrický dekor. Další srovnání nabízí soutěž na Národní divadlo v Brně, kde oba
architekti vycházejí ze z podobného východiska s tím rozdílem, že Hübschmann je
radikálnější v monumentální působivosti a v dominaci stavby vůči svému okolí.
Antonín Engel se v této době angažuje zejména v urbanismu. Zásadní je zde
nerealizovaný projekt na regulaci letnenského průsmyku, který svou monumetární
liearitou zakončenou osově souměrnou klasicizující budou má až metafyzický rozměr.
Tyto tendence však odkazují spíše k neobrakoknímu pojetí urbanisitické velkoleposti.
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Podobně velkolepý návrh však Engel realizoval ve svém pojektu na Vítězné náměstí v
Praze Dejvicích. Zdejší chytře komponovaný kruh však utlumuje sériovost okolních
domů. Tato výtvarná rigidita se objevuje i u jeho největší zakázky na podolskou
vodárnou. Opět navrhuje monumentální vešměs fukcionalistickou stavbu vyzdobenou
však stále se opakující bosáží. Vodárna je však posunem v komponování tzv. zevnitř ven,
což se odráží v celkové kompozici jejích jednotlivých částí.
Všichni tři architekti se potkali v roce při práci na společném porjektu
ministerských budov na Petrském nábřeží v Praze. Všichni architekti zde pracují se
„svými“

pro

tuto

situaci

upravenými

principy.

Nejvýraznější

je

podlouhlá

Hübschmannova ministerská budova členěná hustou sítí vertikálních pilastrů. Její
vyvýšené hmoty jsou umístěny do stran. Před budovou je navrhnuta zelená plocha,
odobně jakou navrhl při urbanistické přestavbě protoru před Emauzy, kde jsou hmoty
budov odsazené od linie nábřeží, což vytváří klidovou zónu vhodnou pro odpočinek a
volný čas. Další dvě budovy jsou navrhnuty dle klasicistního rozvrhu, jako monumentální
stavby s třemi vnitřními dvory s tím, Roithova budova je otočená od devadesát stupňú od
budovy Hübschmannovy tak, že její hlavní průčelí není obráceno k řece, ale směrem k
dalším budovám. Roithovo ministrstvo je typicky obložené kámenem a členěné pilastry,
přičemž Engelova budova je navrhnuta dle osové souměrnosti se středovou vertikálou a
klasicistním náznakem sloupořadí na hlavní fasádě.
Z tohoto zkráceného komparativního trojboje, který je založen na vypíchnutí
základních charakteristikách jednoztlivých architektů nám vychází typické znaky pro
každého z nich. Hübschmannův cit pro volnější kompozice a výtvarnější pojetí svého
konzervatismu, Engelův důvtip pro urbanistické navrhování a silnou lapidární kompozici
spojenou však s monotónním výtvarným výrazem a Roithův konzervativně modernistický
styl založený na vyníkající dispozici a ušlechtilém materiálovo-výtvarném výrazu, který
se u Roitha ke konci jeho kariéry transofnuje až ve formálně puristické či
funkconalistické návrhy, nemající však svoje ideové východisko v levidovém postoji. Jeho
východiska zůstavala stále stjená, spojená s neoklasicistní linií.
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4. 2. Závěr – část II. Primátorská rezidence
František Roith byl jedním z mála českých architektů, který měl možnost
navrhnout velkorysý moderní interiér ve stylu art deco. Roith se úkolu zhostil velmi
pečlivým a tvůrčím stylem. O tomto faktu svědčí i nepřeberné množství skic a variant
jak mobiliáře, tak i svítidel, které jsou uložené v Roithově pozůstalosti v Národním
technickém muzeu.
Roithův interiér se dá těžko srovnávat s jeho i jinými interiéry, jelikož se
nejedná o interiér soukromý, ale jedná se o reprezentativní interiér, pro vysoce
postaveného státního úředníka, jakým byl primátor Prahy. Tím pádem i těžko srovnatelný
s jinými honosnými či reprezentativními interiéry privátního charakteru. Proto ve své
práci uvádím srovnání s interiéry pařížské výstavy 1925.
Roithovo architektonické pojetí vychází z kubických interiérových hmot užitých v
celé budově knihovny. Do těchto místností navrhl Roith společně se skupinou velmi
významných dobových umělců a designérů jedinečný art decový interiér, jehož
specifikum spočívá v originalitě každé místnosti a výtvarně sladěném celku.
Velmi rozlehlá rezidence poskytuje klid a jedinečné prostředí umístěné v samém
srdci hlavního města na půli cesty od Staroměstského náměstí k řece Vltavě. Prostory v
sobě odrážejí prvorepublikově vytříbenou gentlemanskou estetiku. Jsou výpovědí o
době, kdy měla elegance své důležité místo, a také nám podávají svědectví o
velkorysosti v mecenášském gestu.
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6.
Přílohy

1. František Roith
O stavbě nové budovy Městské knihovny
(Národních listy ze dne 8. listopadu 1928)
O nové budově Ústřední knihovny hlav. města Prahy bylo, pokud se účelu a
poslání jejího týče, psáno častěji – a je potěšitelný zájem, který se jí věnuje. Myslím,
že trvalý zájem by byl také nejlepší oděmnou a potěšením všem, kdož se o její
postavení zasloužili, neboť to činili z čistého idealismu.
Chtěl bych kátce se dotknouti některých řešení po stránce architektonické,
která snad širší veřejnosti nutno objasniti. Projekt na budovu byl zadán Pražskou
městskou pojišťovnou. Na podkladě náčrtků, vyšlých z užší soutěže, které se zúčastnilo
pět našich předních architektů. Při zadávání definitivních plánů se na půdoryse již
mnoho nezměnilo. Provedeny jedině ty změny, které již v náčtrtcích byly alternativně
řešeny proti programu, stavebníkem byly akceptovány a převzaty do definitivních
plánů. Potom již během stavby byla do projektu přivzata další podstatná změna, to jest
zřízení loutkového divadla.
Abych postupoval logicky, nutono vyjíti od situace a její regulace. Regulační
čáry, které zde byly, byly ještě součástí starého plánu asanačního, kromě několika studií
na zastavění tohoto pozemku. Když sem měl přikročiti k řešení budovy, uvědomoval sem
si hlavně jednu věc po stránce regulační: u z a v ř e n o s t Mariánského náměstí. Bylo
třeba uzavříti malé toto intimní náměstí, obklopené veřejnými budovami. Konal jsem
na modelu několik studií, až sem se ustanovil na nynější formě dnešního průčelí.
Výškově bylo mně rovněž jasné, že třeba obě budovy, Novou rednici a Klementinum,
spojiti tak, aby si nekonkurovaly. Byla to úloha těžká, ponděvadž obě tyto budovy jsou
velmi rozdílné. Radnice velmi neklidná svým ohromným portálem vypadávající z
měřítka náměstí, zatímco Klementinum jest budovou neobyčejně vážnou a o velkých
klidných plochách. Že tento myšlenkový postup byl správný, o tom svědčí výrok poroty,
která tuto myšlenku rovněž akcentuje, a která mimo jiné praví, že uzavřenost
Mariánského náměstí zamýšlenou budovou jest úlohou po stánce estetické v e l i k é d ů
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l e ž i t o s t i, která vyžaduje jemného, uměleckého citu a sebekázně, aby nová stavba
netvořila vedle stojících domů dílo isolované, nýbrž aby – pokud to za daných poměrů
jest možné – spojila monumentální budovy na tomto náměstí v jeden klidný celek, byť i
za cenu vlastní účinnosti.
Porota se dále vyjádřila v tom smyslu, že nejlépe zde odpovídala regulační čára
dutá, tedy prohnutá dovnitř. I tento případ jsem vzal v úvahu, ponevadž však skýtal
neobyčejné potíže po stránce půdorysného řešení použil jsem obou zančně vystouplých
risalit, a bylo zde vyhověno přání, aby risality kryly obě ulice, Žateckou a Valentinskou,
aniž by překáželi frekvenci a to tím méně, že vlastní střed stavby jest asi o 1½ metru
posunut zpět za regulační čáru.
Během stavby, pokud byla ulice zastavena lešením a hodně zúžena, bylo dosti
námitek proti těmto pochodům, nyní po uvolnění, není již třeba se nad nimi
pozastavovati a ještě menší příčina by byla, kdyby byl upraven chodník při straně
Klementina vhodnějším způsobem a zmizela ona ničím neodůvodněná area, která je jak
pro frekvenci, tak i pro vzhled Klementina bezúčelnou: mohla-li býti zasypána ulice
Křižovnická až po sokl hlavní fasády Klementina, pak jistě tato vedlejší fasáda to snese
rovněž.
Jak již uvedeno jest hlavní římsa nové budovy v takové výši, aby vhodně
spojovala obě budovy na Mariánském náměstí.
Fasáda sama jest velmi prostá s jednoduchá, portál zdobený figurálními sochy
akad. sochaře S. Kofránka a tvoří jedinou ozdobu. Výškové poměry jsou dány vnitřními
rozměry místnosti. Jako vždy i tentokrát byl jsem veden programem: účelnost,
matetiál, konsrukce a naposled forma. Toto poravidlo, vyřčené před více jak třiceti lety
prof. Otto Wagnerem, stává se tepreve nyní heslem moderních architektů a nebývá však
vždy důsledně dodržováno, ponevadž konstrukce a z ní plynoucí tak zvaná konstruktivní
architetura opírá se někdy o konstrukci za každou cenu a mnohý „moderní“ architekti
vychází z toho stanoviska, že ze železobetonu lze konstuovat vše, neohlížeje se však na
hospodářskou stránku stavby, která je složkou velmi významnou a nesmí při navrhování
býti opomíjena.
Vracím se však ke knihovně. Jako materiálu pro hlavní fasádu použito bylo zde
po prvé slovenského traventinu. Tento ušlechtilý materiál není v architektuře nic
nového, ale bohuže nebyl nám dostupný dokud nebylo Slovensko naše. Až do války
mohla pouze Pešť vyzdobiti a stavěti z tohoto materiálu. Že se ho v Římě užívalo od
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pradávna a že se ho i v Německu hojně využívá, jest všeobecně známo a nejsou tudíž
oprávněny námitky, že by to byl materiál nestálý, naopak, právě pro pražské poměry se
velmi dobře osvědčí a podrží svoji bílou barvu i při našem příslovečném kouři.
Pokud se vnitřku bydovy týče, jest půdorysně řešena tak, aby vyhovovala co
nejlépe. Místnosti jsou vesměs vzdušné a světlé, i v seuerénu. Výzdoba jest prostá a
jednoduchá, jak se pro daný účel nejlépe hodí, až na representativní byt primátora,
který zde byl umístěn a který má vskutku reprezentovati primátora hlavního města
republiky. Snad by ještě mnoho detailů a zajímavostí dalo uvésti, poněvadž však většína
občanů našeho hlavního města bude míti příležitost shlédnout budovu na vlastní oči a
učiniti si vlastní úsudek o tom, jak stavebník i projektant vyhověli úkolu. Musím však
říci, že jest málo stavebníků, kteří by s takovou láskou s porozuměním vycházili vstříc
projektantu, jako tomu bylo v tomto případě.
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