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1. ÚVOD 

To, že jsem si vybral toto téma pro svou bakalářskou práci, není náhoda. Secese jako 

jeden z posledních uměleckých slohů, jež byl jasně definován a jehož vlivy můžeme vidět 

napříč uměleckými disciplínami, mě přitahoval už od dětství a asi jako u většiny lidí 

v České republice se o to  nezapříčinil nikdo jiný než Alfons Mucha. Tudíž tato volba byla 

jasně daná od první chvíle, kdy jsem se seznámil s tématy, jež jsme měli k dispozici. 

Spojení, jehož těžiště by se mělo díky našemu oboru nacházet v použitých materiálech 

společně s projevy tohoto uměleckého směru pro mě představuje tu nejpříjemnější formu, 

jak se s tímto úkolem vypořádat a zároveň si prohloubit  vědomosti v oblasti, která mě 

velmi zajímá. Stylizace secese je pro mě jedna z nejkrásnějších, jaké jsem kdy poznal a je 

mým oblíbeným obdobím v moderních dějinách umění. Smyslem mé práce je popsat 

projevy tohoto uměleckého slohu ve všech zemích, kde byl výrazněji zastoupen, uvést jeho 

představitele, popsat možné zvláštnosti a to vše s ohledem na materiálové vymezení jež 

představuje kámen a kov. 
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2. CHARAKTERISTIKA A ZA ČLENĚNÍ 
SECESE MEZI UMĚLECKÝMI 
SLOHY           

2.1. Předchůdci secese 

Abychom získali ucelenější obraz o secesi, je nutné začít u jejich předchůdců, jelikož 

měli přímý vliv na její formování. Charakterizovat tyto směry není až tak obtížné, i když se 

mnohdy mísí a obsahují množství faktorů, které mohou jejich přesné zařazení 

komplikovat. Daleko složitější je jejich časové vymezení, jelikož dochází k jejich prolínání 

a často plynulému přechodu, který znemožňuje vytyčit přesně danou hranici. V důsledku 

toho se mohou jednotlivé časové údaje u různých autorů rozcházet. Proto je časové 

vymezení těchto směrů přibližné. 

 

Časové rozpětí jednotlivých stylů a slohu 

KLASICISMUS     zhruba 1760 – 1830 

HISTORIZUJÍCÍ SLOHY    zhruba 1820 – 1900 

ARCHITEK. PRŮMYSL. REVOLUCE  zhruba 1800 – 1914 

HNUTÍ UMĚNÍ A ŘEMESEL   zhruba 1880 – 1920 

SYMBOLISMUS     zhruba 1880 – 1920 

                                                                                                 ( Pijoan 1985, Rileyová 2004 )  

 

2.1.1. Klasicismus a období historizujících slohů 

V této části se zaměřím na klasicismus a historizující slohy, čili na styly, které sice 

secesi bezprostředně předcházeli, přesto na ni měli menší vliv, který byl z pohledu samotné 

secese vnímán spíše negativně (výjimku tvoří rokoko ve francouzské secesi) na rozdíl od 

stylů v druhé části, jež secesi také předcházeli, ale i souběžně existovali vedle ní nebo 
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jejichž vlivy můžeme nalézt přímo v ní. Z tohoto důvodu u této první skupiny jsem zvolil 

střídmější popis. 

 

KLASICISMUS  (zhruba 1760 – 1830) 
 

Pokud bychom chtěli najít poslední ucelený a všeobecně platný sloh jež, 

bezprostředně předcházel secesi musíme jít zpátky proti proudu času až o více než jedno 

století před ní, abychom zaznamenali vznik slohu, který dostal název klasicismus. Jak už 

jméno napovídá jedná se o sloh, který po období baroka a rokoka se vrací zpátky 

k inspiračnímu zdroji který hledá ve starověku, zvláště pak v období antiky, která 

představuje  jeden ze základních pilířů evropské kultury. Klasicismus byl jak historickým 

obrozením, ale také se snažil hledat určitý nadčasový styl. Odtud vznikl důraz v tehdejších 

písemných hodnoceních na pojem „pravý styl“. Tento sloh vidí příklad v ušlechtilosti 

klasické minulosti, kterou představuje helénské umění. Tato filozofie se postupem času 

sloučila s filozofií osvícenectví a to ve snahách Rousseaua a Diderota o obnovu morálních 

hodnot tehdejší společnosti. Zájem o antiku probíhá souběžně s vykopávkami 

v Herculaneu, (od roku 1738) a v Pompejích (od roku 1748), kde tehdejší umělci nacházeli 

přímé zdroje inspirace a kam se sjížděli ze všech koutů Evropy, především pak z Anglie a 

Francie. Výrazný vliv na  rozšíření tohoto slohu měl Napoleon, před jehož zásahem do 

dějinného vývoje Evropy byly v jejích různých částech  preferovány různé styly. Styl,  jež 

preferoval  a který je součástí klasicismu se nazývá empír a jako takový začíná působit 

přibližně od roku 1805. Klasicismus jako samostatný sloh však vzhledem ke svému 

časovému rozpětí a určitou časovou odlukou neměl na secesi až takový vliv, jako období 

jež následují po něm. ( Rileyová 2004 ) 

 

OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ  (zhruba 1820 – 1900) 
 

Období historizujících slohů má na secesi daleko výraznější vliv a to už z prostého 

důvodu, že jí bezprostředně předcházelo, než je tomu u klasicismu. Nejedná se však na 

rozdíl od něho o jasně daný sloh. Jedná se o pestrou směsici  různých dosud 

předcházejících slohů, které se objevují současně v jednom období. Je zajímavé, že už 

z této doby existují zmínky o tom, že tento věk se liší od všech ostatních tím, že nemá 

žádný styl, který by mohl být nazván jeho vlastním, což je situace, která nastala opět po 
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secesi a trvá dodnes, pokud se jedná o jednotný sloh napříč uměleckými disciplínami. 

V této době přesto můžeme zaznamenat ještě stále významný vliv klasicismu, což se týká 

například designu výbavy domů. Volba jednotlivých stylů závisela nejen na preferenci 

estetického cítění daných zemí, ale měla i svůj politický rozměr. Inspirace přicházela 

rovněž i z literatury například u alžbětinského nebo trubadúrského stylu, jež byly 

ovlivněny romány.  Je to doba, kdy vzrůstá význam střední třídy a k uspokojení poptávky 

dochází k expanzi různých stylů, vzorů, ornamentů. To znamená, že lidé jednak požadovali 

předměty, které vzhlížely k romantice starých časů, ale zároveň toužili po něčem novém. 

To je možné v masovějším měřítku díky mechanizaci výroby. Jedná se o dobu intenzivního 

inovování a experimentace. Byly např. objeveny nové techniky jako, laminování a 

tvarování dřeva pomocí páry. Výroba tapet, textilu a kovovýroba dosáhla určitého stupně 

mechanizace. Díky revolucím a válkám spolu s dokonalejšími dopravními prostředky 

probíhá mezi řemeslníky a designery větší a rychlejší výměna nápadů, než kdy před tím. 

K tomu přispívají i nově etablované mezinárodní výstavy. Jako hlavní směry v tomto 

období můžeme určit, novogotický, alžbětinský, novorenesanční a novobarokový styl. Jak 

už tomu však bylo u předcházející části, týkající se klasicismu i vůči historizujícím stylům 

se secese rázně snaží vyhranit. Z jejího pohledu se jedná o neustálé omílání dávno 

objeveného a o výraz stagnace uměleckého světa. Mnohoznačnost v tomto období se 

secese snaží nahradit hledáním jednotného stylu, který by se projevil ve všech odvětvích 

umění. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004 )  

2.1.2. Období Architektury průmyslové revoluce, 

symbolismu a Hnutí umění a řemesel 

 

V této druhé části věnované předchůdcům secese se budu podrobněji zabývat obdobím 

architektury průmyslové revoluce, symbolismem a Hnutím umění a řemesel, které měli 

bezprostřední význam na vznik a vývoj secese. Ať už to byl vliv negativní, u architektury 

průmyslové revoluce, jíž se secese snažila vymezit, ale přesto přejímala určité nově 

objevené technologické poznatky a postupy. Tak vlivy, jež se staly její integrální součástí, 

jak je tomu u symbolismu, nebo u Hnutí umění a řemesel, z něhož za spoluúčasti mnoha 

dalších vlivů secese vzešla. 
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ARCHITEKTURA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE  (zhruba  1800 - 1914 ) 

 

Sloh secese můžeme definovat, jako reakci proti průmyslové civilizaci, jako návrat 

k nevyčerpatelnému potenciálu živé přírody, jež člověk nemusí jen otrocky kopírovat, ale 

za použití symbolizujících prvků může projevit svůj vlastní potenciál. Důvody, díky 

kterým došlo k nastolení těchto požadavků, jako priorit v novém uměleckém slohu, 

můžeme nalézt v dobách, které jí bezprostředně předcházejí. Proto k úplnému pochopení 

secese můžeme dospět zasadíme-li ji do širších souvislostí a objasníme-li příčiny, na něž se 

snaží reagovat. Přesuňme se tedy na začátek 19. století. 

Octneme se v době průmyslové revoluce, jež radikálně poznamenala celý dosavadní 

vývoj lidstva. Je to epocha v níž člověk postupně začíná realizovat věci do té doby 

technicky neuskutečnitelné a začne tak značně posouvat hranice lidských možností. Jedná 

se především o objevení nových technologií, ale i teorií, které tak formují celou lidskou 

společnost. Nové technologie se rodily spolu s používáním nových materiálů jako litiny, 

ocele, železobetonu, které jsou úzce spjaty s průmyslovou revolucí. Nové teorie pak 

vyplývaly z racionalistické ideologie, kterou si osvojila vládnoucí třída tehdejší 

společnosti. Je to epocha továren, manufaktur, které navždy změnily pracovní proces, který 

se stal kratším a méně nákladným. Zároveň s ním docházelo k nezbytnému urychlování 

dopravy, čímž si inženýři mohli ověřovat své nové poznatky nejprve na stavbách mostů, 

které zdolávají stále větší vzdálenosti, aby po té přistoupili k realizaci ještě odvážnějších 

novinek, jako jsou obchodní domy a obrovité pavilóny Světových výstav, čímž se taktéž 

zcela změní pojetí obchodu. 

  První obchodní dům spatřil světlo světa v roce 1852 a  to v Paříži. O rok dříve v 

roce 1851 se koná první Světová výstava v Londýně. Její pavilón stavba zvaná Křišťálový 

palác, měřila na délku 563 metrů a na šířku 124 metrů. Jednalo se obrovský pavilon, jehož 

konstrukce spočívala ve spojení kovového skeletu a skleněných výplní. Byl dlouho 

považován za jeden z divů světa a mistrovské dílo strojového věku. Jedná se o  první 

významný příklad použití prefabrikovaných částí v architektuře. I když k prefabrikaci 

docházelo i dříve. V roce 1801 se v jedné z továren v Birminghamu vyrobil z litinových 

prefabrikátů bavlnářský závod, který měl sedm pater. A v polovině 19. století se pak 

sestrojovaly kovové domy, které po částech byly zasílány do Ameriky a Austrálie. Na 

konci století se prefabrikace jako taková stala ve stavebnictví významným faktorem. 
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 Je zajímavé, že prvotní impuls, po změně technologie, při stavbě hal vyšel ze stávky 

tesařů v Creusotských továrnách, jež požadovali zaměnit objemné dřevěné trámy 

litinovými nosníky. Zvětšila se tak nejen nosnost, ale i  zmenšila proporce pilířů, díky 

čemuž bylo možné do tohoto nově vzniklého prostoru umístit ještě více strojů. Tímto se 

místní tesaři nesmazatelně zapojili do širokého procesu, jež sebou přinesla průmyslová 

revoluce. Místo zedníků napříště přišli mechanici, místo architektů nastupují inženýři a 

pozici řemeslníků pak nahradil do té doby neznámý sériový výrobek. Řemeslná dovednost 

a zručnost je nahrazena unifikovaným výrobkem, jehož každý exemplář je věrnou kopií 

toho druhého, jež jsou často v této době formovány pouze technickými nikoli estetickými 

požadavky.  

Etapa průmyslové revoluce jež předcházela secesi se nazývá dobou litiny. A zvláště 

díky formám, do kterých se odlévalo, mohlo docházet, že se mnohdy ve výzdobě uplatňují 

absurdnosti. Po ní následuje éra kujného železa, která probíhá souběžně se secesí. Ta je 

především symbolizována Eiffelovou věží. Ta rovněž postrádá výraznější dekorativní 

prvky. Původní návrh neobsahoval pod prvním patrem elegantní oblouk, ale byl shodný 

s patrem druhým, oblouk je posléze dosazen do původní konstrukce Eiffelem, jako 

kompromis a je to jediná část věže, jež má pouze dekorativní funkci. S Eiffelovou věží se 

zrodil estetický řád zvaný technologický a je považován za synonymum ošklivosti a 

vítězící modernosti v tehdejší době. ( Pijoan 1985) 

 
SYMBOLISMUS (zhruba 1880 – 1920) 
 

Druhým důležitým faktorem, který bude mít na formující se secesi vliv je 

symbolismus. Její vztah k symbolismu je však přesně opačný, než k průmyslové revoluci, 

k jejímž výsledkům se snaží vyhradit. 

Ačkoli tento umělecký proud nachází svůj manifest až v roce 1886 uveřejněný ve 

Figaru básníkem Jeanem Moréasem, hnutí se už před tím  formovalo podle těchto zásad. 

Symbolismus odmítá jakékoliv instruování, falešnou sensibilitu, deklamování. Jeho poezie 

se snaží obléct ideu do smyslově vnímatelné formy, která ovšem nemá být samoúčelná, ale 

má se podřizovat ideji. Jeho malířství je ideové, to znamená znázorňující ideu. 

Symbolické, vyjadřující tuto ideu prostřednictvím tvarů. A  syntetické, tyto tvary dostávají 

obecný význam. Mělo by být ještě, subjektivní, dekorativní a emotivní. V praxi to 

znamenalo, že výtvarní umělci a spisovatelé se víc, než kdy jindy uchylovali k výrazům a 
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obrazům uplatňovaným prostřednictvím typických rozlišovacích rysů, kterými jsou znaky 

určitých věcí, nebo osob. Tímto způsobem chtěli vyvolat, či oživit jejich „ideu“. A právě s 

 těmito myšlenkami se secese snažila sblížit spolu se sblížením s přírodními formami, jež 

byly cizí právě probíhajícímu technickému pokroku. Symbolismus tak můžeme chápat 

jako duchovní názor platný pro generaci umělců, kteří se snaží reagovat na naturalismus 

v literatuře a na impresionismus v malířství, kteří se snaží místo napodobování vnějšího 

světa vytvořit výraz duchovních představ, pomocí symbolů a bohatých dekorativních 

motivů. 

První náznaky symbolismu už můžeme najít u Williama Blaka (1757 – 1827) básníka 

a malíře, Otty Runge (1777 – 1810) tvůrce kreseb a Rodolpha Bresdina (1825 – 1885). Po 

těchto průkopnících se symbolismus rozvíjí v literatuře, výtvarném umění, sochařství a 

architektuře. Mezi jeho hlavní představitele můžeme uvést Odilona Redona, Puvise de 

Chavannes, Arnolda Böcklina, Augusta Rodina co se týče výtvarného umění a sochařství. 

A ně působili soudobí básníci a spisovatelé: Paul Verlaine, Joris-Karl Huysmans, Stéphane 

Mallarmé, Jules Laforgue a Maurice Maeterlinck. Uvádí se, že dokonce určitá závislost 

výtvarníků na literárních kruzích, jim kritikou vysloužila často roli pouhých kreslířů vinět.  

Vliv symbolismu přetrval v některých případech v secesi francouzské, v  pracech 

uměleckých řemeslníků jako skláře Émila Gallé, nábytkáře Louise Majorella, anebo 

architekta Hectora Guimarda. U němců a rakušanů to byl Gustav Klimt, u angličanů 

Aubrey Vincent Beardsley, v USA pak James McNeille Whistler, Albert Pinkham Ryder, 

ve Švédsku Ernst Josephson a v Rusku Michail Alexandrovič Vrubel. Konkrétněji ze 

symbolismu byl například secesí hojně přejat motiv ženy, často s tajemným výrazem. 

Zvířata, jež bývají též často užívána v secesní výzdobě, mají kromě funkce dekorační i 

funkci symbolu, což je koncept také přejatý ze symbolismu. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004)   

 

HNUTÍ UMĚNÍ A ŘEMESEL (zhruba 1880 – 1920) 
 

Toto hnutí vzniklo v Anglii v druhé polovině 19. století, jako protest proti viktoriánské 

módě. Nejednalo se však jen o styl, toto hnutí přináší i své vize o podobě  práce, umění a 

společnosti. Tudíž kromě řemeslníků se ho účastní i umělci, literáti, architekti. To, že 

místem vzniku  je Anglie, není náhodou, tehdejší Anglie stála v čele průmyslového rozvoje 

a právě zde nejdříve došlo k potřebě, nějak se vyhradit ke stávajícím poměrům. 
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V historii tohoto hnutí je důležitý rok 1861, kdy William Morrise se svými přáteli 

zakládá společnost Moris, Marshall, Faulkner & Co., mající za cíl navrhovat a vyrábět 

domácí dekorativní umění společně s barevným sklem pro církevní stavby. Pro tuto 

společnost postupem času začíná navrhovat široká paleta umělců. Morrisovy spisy, 

přednášky a síla jeho osobnosti měli velký vliv na celou generaci autorů. Roku 1884 je 

založen Cech uměleckých pracovníků, jako první z řady nových organizací, které se 

pokoušeli o svěží přístup k designu a určitý pokrok. Hnutí dostává název, který je odvozen 

od Výstavní společnosti umění a řemesel a je obecně používáno pro celou generaci těchto 

umělců. 

Hnutí je založeno na jednoduchých formách a až na smyslovém potěšení z materiálu, 

spolu s využitím přírody a lidových tradic jako zdroje vzorů. Vycházelo z přesvědčení, že 

umění a řemesla mohou změnit a zlepšit život lidí. Návrháři hnutí se zajímali o metody 

výroby a chtěli tak reagovat na nekvalitní povahu větší části viktoriánské masové výroby a 

zároveň se tím snažili poskytovat tvůrčí a uspokojivé zaměstnání. Jsou studovány tradiční 

motivy, a podporována amatérská díla, oživovány dávno zapomenuté techniky, jako listové 

glazury tak i metody zkoušky a omylu. V malé míře je zapojována i strojová výroba, ale ta 

se pro ně nikdy nemůže vyrovnat ruční práci, která je mimořádně ceněna a 

upřednostňována. Důležitá je role symbolismu, jež se objevuje  taktéž v dílech secesních, 

avšak na rozdíl od nich, hnutí vášnivě zavrhuje křivení přírodních forem. Tyto myšlenky se 

šíří z Anglie do Ameriky a zbytku Evropy, kde se přehodnocuje význam lidových tradic a 

umění jako spolutvůrce identity a v některých zemích, jako Norsku, Finsku, Irsku a 

Maďarsku je hnutí spojováno spolu s nacionalistickými tendencemi. 

Smutnější stránkou je fakt, že pokus o navrácení původních řemesel a umění, nemohl 

být v praxi proveden v širším rozsahu, protože společnost se už nacházela v jiné etapě 

vývoje. Taktéž  předměty běžné potřeby, které umělci vytvářeli se ve skutečnosti stávaly 

luxusním zbožím. A po určité době představitelé tohoto hnutí museli přijmout fakt, že 

industrializace společnosti je neodvratitelná. Přesto všechno hnutí znamenalo významný 

příspěvek na poli mezinárodního designu, a  jeho vliv sahá od secese až po moderní hnutí a 

současnou řemeslnou tvorbu. Jako hlavní představitele tohoto hnutí můžeme uvést 

zmiňovaného W. Morrise (1834 – 1896), Thomase Carlyla (1795 – 1881), A. W. N. Pugina 

(1812 – 1896).   ( Rileyová 2004, Beckerová 2007, Pijoan 1985) 
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2.2. Secese jako umělecký sloh 1880 - 1914 

2.2.1. Počátky secese 

Sloh, jež se poprvé objevil po první polovině 19. století, plně vyzrál okolo roku 1900 a 

který  končí se začátkem 1. světové války, byl v českých zemích pojmenován názvem 

secese, aby tak zapadl do pestré palety variant pojmenování tohoto slohu. V Rakousku-

Uhersku to byla jak secese tak Sezession, v Německu Jugendstill, v Anglii a Francii 

modern style, v Belgii art nouveau, v Itálii liberty, v Barceloně a Valencii modernisme, 

v amerických zemích se španělským jazykem modernismo. A známé jsou i další varianty 

pojmenování, jako Le style Metro, Tiffany styl, Styl 1900, Stile Floreale a další. S počátky 

tohoto slohu je spojováno jméno Artura Heygate Mackmurda (1851 – 1877), který jako 

první dokázal v osmdesátých letech 19. století sloučit různé tendence nového uměleckého 

hnutí a ztvárnit je v koherentní styl, jehož hlavním znakem se stalo užívání rostlinných 

tvarů, které byly charakterizovány zvlněnými liniemi. Poprvé se však tento styl objevil 

v souvislosti s díly Victora Horty, který pro Tassel House v Bruselu vytvořil první 

architekturu v plně secesním stylu a dále pak s návrhy Aubreye Beardsleye  pro hru Oscara 

Wilda Salomé. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004, Becketová 2007 ) 

2.2.2. Geneze 

Celkovou genezi secese můžeme vnímat, jako složitý fenomén, protože v sobě 

spojoval nejrůznější faktory různých zemí a měst, ve kterých se vyvíjel. Jisté však je, že 

tento proces byl na začátku spojen s hledáním nového, jednotného, moderního umění 

přístupného všem, a tato snaha byla vnímána celosvětově, spolu s popřením designérských 

stylů minulosti zvláště proti honosné rétoričnosti eklektismu. Někteří, byli zaujati oživením 

řemeslné praxe odvozené od Hnutí umění a řemesel, jiní vítali strojní výrobu, s jejíž 

pomocí, chtěli zpřístupnit výrobky špičkové kvality širokému publiku, které by odpovídaly 

požadavkům nové prosperující střední třídy na konzumní zboží. Chtěli vytvořit nový idiom 

designu, který by byl vhodný pro strojní výrobu a v tomto bodě se secese jednoznačně 

rozchází s filozofií Hnutí umění a řemesel. 

Jak již bylo uvedeno, secese v sobě spojovala nejrůznější faktory různých měst a zemí, 

kde se vyvíjela. Zároveň pestré jsou zdroje, ze kterých čerpala, díky čemuž výsledný efekt 
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je velmi eklektický. Secese, sice měla potřebu vytvořit celosvětově novou jednotnou 

platformu pro nový styl, zároveň tu však byla potřeba hledání moderního národního 

designu, z čehož vyplýval zájem a důraz na specifické historické prameny v jednotlivých 

ohniscích světové secese. Ve Francii to bylo například využití asymetrických, ladných 

tvarů a metafor rokoka spolu se spojením značné řemeslné zručnosti. V jiných zemích to 

bylo lidové umění a kultura, jež se stala představitelem čistých a upřímných hodnot, 

schopných poskytnout základ pro nový styl. K tomuto docházelo zejména v Anglii, kde se 

Hnutí umění a řemesel vydalo touto cestou, kdy byla přehodnocena lidová kultura. 

Další důležitý zdroj bylo nezápadní umění a to především japonské, severoafrické a 

blízkovýchodní. Objevení těchto uměleckých tradic představovalo svěží estetickou vizi, 

schopnou oživit hynoucí evropské tradice. Z Japonska to byly především dřevotisky, 

jejichž plochy barev s důrazně vyznačenými obrysy měli na secesi výrazný vliv. Geometrie 

a jednoduchost japonské architektury a designu měli velký vliv na vývoj stylu v Glasgově 

a ve Vídni. V Holandsku secesi značně ovlivnilo indonéské umění a techniky. 

Největší zdroj však představovala příroda, jejíž tvary a motivy byly nejrůzněji 

využívány. A to buď konvenčně, rostlinné tvary byly stylizovány do vzorů, aplikovaných 

na všechny druhy umění, kdy tento směr si oblíbil ustálený způsob myšlení a byl 

dominantní estetickou strategií secese. Nebo přírodní motivy byly využívány přímo a 

realisticky k vytvoření obrazu či objektu. Takto pojatá zvířata, hmyz a plazi měli často 

zvláštní symbolický význam. Další metodou bylo studování přírody, jako progresivního 

modelu pro design. Vyjádřením tohoto pojetí přírody se staly značně organické křivky, tuto 

metodu výrazně ovlivnily práce německého biologa a evolučního teoretika Ernsta 

Haeckela. Velká část secesní tvorby představuje metamorfózu, spojení lidských tvarů 

s přírodním světem. Na průběh a šíření secese značnou měrou přispěly periodické 

tiskoviny a značný nárůst počtu nových časopisů, jež měli na šíření stylu přímý vliv, díky 

čemuž se secese rychle šířila po celé Evropě a Spojených státech. K nejdůležitějším, 

věnujícím se dekorativnímu umění patří The Studio, L´Art Moderne, Art dé Décoration, 

Pan, Jugend, Dekorative Kunst, Ver Lacrum. V té době již například Luis C. Tiffany 

z USA prodává své díla v Paříži, francouz Émilé Gallé  zakládá obchody v mnoha velkých 

městech včetně Londýna. A taktéž mezinárodní výstavy umožňovali širšímu publiku se 

seznámením se secesí, kdy k vrcholům secese je připisován rok 1900 kdy se uskutečnila 

Světová výstava v Paříži, kterou navštívilo více než 51 miliónů lidí. Další výstavy byly 
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v roce 1893 v Chicagu, 1902 v Turíně, 1904 v St. Louis a 1906 v Miláně. Značnou roli pak 

zahrála muzea, jež začala sbírat a vystavovat secesní díla, výrazné sbírky tak byly 

shromážděny v Hamburku, Budapešti, Kodani, Trondheimu, Oslu, Paříži, Londýně. Pokud 

se podíváme na vývoj secese v jednotlivých zemích, kde každá promítá do tohoto stylu 

svůj estetický vklad s ohledem na jedinečnost danou kulturními tradicemi, anebo směrem, 

který se jí jevil jako správný, přesto zjistíme, že existují mezi různými ohnisky secese 

některé, které se svým přístupem k ní, se výrazně odlišují. Jedná se o secesi vídeňskou,  

glasgovskou školu ve Skotsku a do jisté míry také secesi německou. V těchto místech 

dospěl vývoj secese do značně abstraktních forem, které jsou na první pohled snadno 

rozlišitelné od všech ostatních zemí. A byly to právě tyto formy, které předznamenaly 

budoucí vývoj, který nastává po období secese. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004, Becketová 

2007 ) 

2.3. Nástupci  Secese  

Je paradoxní, že z centra samotného hnutí, které bývá znevažováno za sklony 

k přemíře dekoru, vzniká první kubistická stavba. Stalo se tak ve Vídni v roce 1910 a jedná 

se o dům Steinerových. To, že se tak stalo zrovna tady není náhodou, Vídeň a Glasgow 

totiž patří k významným místům secese proto, že zde můžeme nalézt směry, jež se 

radikálněji odkloňují od obecně sdíleného konceptu secese ve zbytku světa. Návrhy a 

tvorba Wiener Werkstätte ve Vídni a glasgovská škola pod vlivem Charlese Rennieho 

Mackintoshe jsou charakteristické pro svůj novátorský a mnohem modernější a 

nadčasovější design. Přínosem Mackintoshe, který měl velký vliv na Vídeň je ten, že nejen 

prezentoval inovace secesního ornamentu, ale hlavně přesunul důraz od otázky dekorace 

k problémům racionálního řešení funkčních požadavků ,které kladl na architekturu. 

V souladu s tím stanovuje vídeňský profesor architektury Otto Wagner, u něhož studují 

mnozí představitelé secesní architektury a pozdější moderny, svou posloupnost priorit a to: 

účel, konstrukce, poezie. Když se roku 1896 vrací rakouský architekt Adolf Loos z USA, 

stává se propagátorem funkční a nezdobné architektury a to jak ve své práci projektanta, 

tak ve svých teoretických spisech, které jsou často formulovány útočně, jako v proslulém 

článku Ornament a zločin. Tento významný architekt je dodnes považován za ukázku 

purismu, bez jakékoliv snahy přikrášlovat, soustřeďující se na formu a funkci. V Čechách, 
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které byly pod silným vlivem Vídně, Jan Kotěra (1871 – 1923) taktéž jako Loos žák 

Wagnera, zpočátku uplatňuje secesní ornament, ale záhy ho opouští a ještě později se zcela 

vymyká secesním charakteristikám. Tuto tendenci můžeme u něj datovat již v roce 1908, 

kdy realizuje v Praze na Vinohradech svou vilu. Ta, je už pojata jako vyvážená skladba 

geometrických forem. Vliv Vídně se v Čechách projevil ve vzniku českého kubismu, který 

se stal světovým unikátem, jelikož zde byl zahrnut jak v malířství, tak v architektuře a 

užitném umění.V globálnějším měřítku přímým následovníkem secese se stává Art deco, 

které v mnohém navazuje na svého předchůdce, avšak už při prvním pohledu je vidět 

výrazná střídmost a orientace k abstrakci. Styly které se prosadily po období secese, jsou 

souběžně označovány jako raný modernismus a můžeme zde zařadit např. 

konstruktivismus, nebo funkcionalismus. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004, Becketová 2007, 

Wittlich 1982 ) 

3. KÁMEN A KOV V SECESI  

3.1. Architektura  

Mezi první ohniska architektury secese patří Belgie a Katalánie, kde její nástup 

předpřipravili britští umělci z Hnutí umění a řemesel. Důvod, proč ostatní země jako 

Francie, nebo Rakousko-Uhersko pomaleji přijímaly nové vlivy tkví v jejich hluboké 

zakořeněnosti předcházejících uměleckých tradic. To znamená, že secese se v těchto 

zemích vyvíjela mimo centra uměleckého dění a uměleckých institucí, kde pak probíhala 

současně se secesí katalánskou a belgickou. 

  

3.1.1. Belgická architektura 

Průkopníkem secese v Belgii byl Victor Horta (1861 – 1947). Uplatnil ji například při 

stavbě bruselského domu Solvayových (1895 – 1900), nebo Lidového domu v Bruselu 

(1896 – 1899), jehož konstrukce z ocele a skla představovala triumf vědeckého a 

technického poznání. Tento dům byl komponován s velkou vynalézavostí a představoval 

nesmírně odvážný novátorský krok v tvůrčím hledání. V Hortových projektech dostává 
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kámen měkké zaoblení, železo se splétá do ornamentů a sklo důmyslně sestavené, 

zatlačovalo těžké formy staré architektury. Horta tak stanovil precedens dalším secesním 

návrhářům. Používal kov zároveň jako konstrukční  složku i jako dekorativní prvek 

v interiéru i v exteriéru budov, což se stalo určujícím rysem jeho stylu. Pod vlivem tohoto 

stylu vzniká v Paříži obchodní dům Printemps, postavený Paulem Sédillem (1836 – 1900) 

a v Berlíně obchodní dům Tietz s fasádami celými ze skla od Bernarda Sehringa (1855 – 

1932). V Belgii jsou však i další architekti jako Henry van de Velde (1863 – 1957), který 

začíná jako malíř, posléze dekoratér a úspěšný návrhář nábytku, který proslul výzdobou 

pro secesi významnou pařížskou galerií Art nouveau. Krom toho působil v Německu, kde 

se stává uměleckým poradcem výmarského dvora. Henry van de Velde je průkopníkem 

funkčního racionálního pojetí architektury a uměleckého řemesla. Posledním zmíněným 

belgickým architektem budiž Paul Ankara (1859 – 1901), který kladl důraz na soulad 

architektury s jejím celkovým vybavením, které sám často prováděl. Belgie je velmi 

důležitá lokalita z hlediska počátečního definování secesního stylu. Je to země, která má 

přední představitele a zároveň průkopníky secesního slohu. Značný důvod spočívá ve 

strategické pozici, kdy secesní umělci měli kontakt s francouzskými, přijímali vlivy 

proudící z Anglie a zároveň měli ponětí o abstraktnějším pojetí němců. Belgie je místo, 

kde se uvádí první secesní stavby a zároveň zde můžeme nalézt poslední skvosty tohoto 

slohu a jeho naplnění, než definitivně přešel do modernějších stylů, takovou stavbou je 

Dům Stocletů od rakouského architekta Josefa Hoffmanna. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004 ) 
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Obr. č. 1. Victor Horta, jeho vlastní dům      Obr. č. 2. Viktor Horta, Tassel Hotel 

(mramor)          (litina) 
 

 

                                Obr. č. 3. Victor Horta, centrální hala,                     
                                Hotel von Eetvelde (litina) 
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3.1.2. Španělská architektura 

Katalánská skupina nebyla tak početná jako belgická. Její vznik je spojen s obdobím 

mimořádného národního zápalu a od počátku se zasazovala o oživení všech odvětví a 

forem kultury. Ve Španělsku tak vzniká instituce, jež neměla v Evropě obdoby. Umělci zde 

nejenom usměrňovali vývoj kultury a umění, ale dokázali silně ovlivnit různé výrazové 

způsoby lidové tvorby, jako třeba práci truhlářů, nebo zedníků. Barcelona je tak dodnes 

významnou ukázkou architektury secese. Tvůrci katalánské secesní architektury byly žáky 

Elíase Regenta, který se orientoval na španělský středověk a to jim umožňovalo snazší 

rozchod s akademismem. Mezi první patřil i Antonio Gaudí (1852 – 1926), jehož Vicensův 

dům již zapomíná na staré slohové formy a můžeme zde nalézt bičovitou ornamentiku, 

kterou užil o devět let dříve, než se stala součástí stylu Victora Horty. Tento styl si Gaudí 

posléze zdokonaluje při stavbě vily El Capricho. Od roku 1883 až do své smrti začíná 

pracovat na svém ohromném díle chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Na ní můžeme 

zaznamenat umělcův vývoj v průběhu času, kdy zpočátku začíná stavět velmi 

zjednodušeně ve formě pozdní gotiky a posléze ji dekoruje přírodními motivy. V jeho 

výzdobě taktéž nalézáme četné sochařské výtvory doplňovány až fantastickými motivy ze 

světa rostlin, zvířat, ale i zcela neobvyklými tvary. K výzdobě užívá bíle porcelánové 

holuby, stromy pokrývá keramikou, oblaka jsou z průsvitného skla. Jako poslední staví 

čtyři vysoké věže, u nichž už opouští od sochařského ztvárňování přírodního dekoru a 

koncipuje je spíše jako skulptury. Mezi další jeho realizace můžeme uvést palác rodiny 

Güellů, kde zajímavě vyřešil osvětlení vnitřního prostoru, Park Güell, který ve své době 

nebyl pozitivně přijat, kde však uplatnil řadu inovativních prvků jako: opěrné zdi s řadami 

nakloněných  sloupků, konstrukce z neotesaného kamene a další. Typický je však použitím 

keramické mozaiky vytvořené z tradičních fajánsových dlaždic, ale také láhví, 

porcelánovými figurky, šálky, křišťálovými pohárky. K dílům jež jsou dodnes obdivována 

patří taktéž přestavba domu Batllóových zvaná Casa Batllóo, jejíž průčelní fasáda přízemí 

a prvního patra je tvořena šedým pískovcem s vymodelovanými rostlinnými motivy, další 

podlaží je obloženo z glazované keramiky (viz Obr. č. 5.). Dále pak konstrukce domu 

Miláových, který má přezdívku La Pedrera, na jejíž vnější fasádu Gaudí použil vápenec 

(viz Obr. č. 4). Ten měl původně krémově bílou barvu, avšak během času vlivem zašpinění 

získal svou současnou barvu a je to také důvod proč se mu říká La Pedrera, čili 

kamenolom. Barva a povrch fasády k tomu svádějí.  Tento vápenec pochází z horského 
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masívu El Garraf a z Villafranca del Penedés. Toto dílo je pro Gaudího atypické právě tím, 

že zde ponechal působit pouze barvu původního kamene bez dalších elementů, jak tomu 

bývá u jeho jiných domů, které bývají velmi barevné např. Casa Batlló. Gaudího tvorbu 

určitě poznamenalo to, že byl synem kováře a sám byl v tomto řemesle vyučen, jeho 

kované mříže mají význačnou uměleckou úlohu v jeho architektonických dílech. Projevila 

se u něj i klasická secesní obliba v luxusních materiálech, používá mramor jak pro sloupy 

tak pro obložení, taktéž vzácné dřeva.  

    

Obr. č. 4. A. Gaudí,  Casa Mila (vápenec)                        Obr. č. 5. A. Gaudí, Casa Batllóo  

                                                                                           (pískovec) 

 

Mezi další španělské architekty patří Louis Doménech i Montaner (1850 – 1924), 

který postavil restaurant Hrad ku příležitosti Světové výstavy z roku 1888. K jeho 

vrcholným dílům však patří Palác katalánské hudby. Mezi poslední španělské architekty 

uveďme Enrica Sagniera (1858 – 1931) a Josepa Puig i Cadafalche (1869 – 1956). (Pijoan 

1985, Rileyová 2004, Silling 1998 ) 

3.1.3. Anglická architektura 

Přes prvenství idejí, které byly formulovány v Anglii se Velká Británie přidávala 

k secesnímu hnutí váhavě. Na secesi se totiž  pohlíželo zprvu jako na projev estetické 

povahy. Průkopníkem na tomto poli se stal skotský architekt Charles Rennie Mackintosh 

(1868 – 1928), který působí v Glasgowě, kde zakládá skupinu Čtyři, jejíž se stal vůdčí 

osobností. Jeho přínos architektuře spočíval v důrazu na charakter materiálů a pracovních 
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postupů a pak ve způsobu, jakým rozvrhoval své prostory. Tato úcta k materiálu byla 

spjata se zásadami hnutí Umění a řemesla, kdy u něj můžeme pozorovat až nábožnou úctu 

ke kameni. Umělecké školy, které postavil v Glasgowě (1898 – 1909) mají neomítnuté zdi, 

jejichž estetická hodnota, spočívá v kráse základního materiálu a v péči, s jakou je 

zkombinován s dřevem, železem a sklem. (Pijoan 1985, Rileyová 2004 ) 

 

Obr. č. 6. Ch. R. Mackintosh, Umělecké školy v Glasgowě (pískovec) 

3.1.4. Rakouská architektura 

Díky uměleckým proudům pronikajícím z Velké Británie se na kontinentě stala Vídeň 

jedním z názorově nejjednotnějších středisek architektonické obrody. Otto Wagner (1841 – 

1918) se zde zaměřil na vytvoření strohé, syntetické architektury s převahou krychlových 

forem. Jeho následovníci, šli ještě dále a projektovali krajně střídmé stavby, které 

kontrastovaly s hýřivým vegetativním dekorem. Typickým příkladem je výstavní budova 

vídeňské secese (1898 – 1899), která je dílem Wagnerova oblíbeného žáka Josepha Marii 

Olbricha (1867 – 1908) (viz Obr č. 7.). Mezi nejlepší pak patří Josef Hoffmann (1870 – 

1956) projektant proslulého domu rodiny Stocletů v Bruselu (1905 -1911) a sanatoria 
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v rakouském Purkesdorfu (1903 – 1904). Dům Stocletů patří i dnes mezi architektonické 

ikony o jejichž hodnotě se diskutuje v superlativech (viz Obr. č. 8.). Tento doslova 

mramorový palác se stal tak nákladným, že to Stocleta, zadavatele a majitele domu, 

finančně téměř zruinovalo. Výsledkem je však dům promyšlený do nejmenších detailů. 

Hoffmann v něm navrhuje vše od nábytku, přes úpravu zahrady, nádobí, koberce, 

dlaždičky. Na dekoracích se podílí taktéž Gustav Klimt. V rozvíjení logických a 

puristických důsledků Wagnerova racionalismu dospěl nejdále Adolf Loos (1870 – 1933), 

který v roce 1893 odjíždí do USA, kde měl možnost posoudit funkcionální principy 

chicagské školy a vrací se roce 1896, jako propagátor funkční a nezdobné architektury. 

Zvláště známý je jeho útočný článek Ornament a zločin, kterým odsuzuje ornamentální 

zdobnost secese. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004, Wittlich 1982 ) 

  

Obr. č. 7.  J. M. Olbrich, budova Secese (kopule bronz) 

                  

Obr. č. 8. J. Hoffmann, Palác Stocletů                    Obr. č. 9. detail věže a soch (bronz)  

(mramorový obklad) 
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3.1.5. Francouzská architektura 

Průkopníkem secese ve francouzské architektuře byl Paul Sédille (1836 – 1900), který 

ovlivněn Hortou staví v Paříži obchodní dům Printemps (1881 – 1889), jehož jádro je 

tvořeno kovovou konstrukcí a prosklenými fasádami, které tvoří vysokou prostornou halu, 

s ochozy, se zábradlím zdobeným rostlinnými motivy. Roku 1900 pak dostávají mnozí 

pařížští projektanti možnost popustit uzdu své fantazii při přípravě a realizaci Světové 

výstavy, jejíž vstupní pavilón se železnou konstrukcí, dílo Reného Bineta (1866 -1911) 

zazářil keramikou s množstvím žárovek. Na vrcholu se tyčila socha, která už neodpovídala 

tradičnímu akademickému kánonu, je to žena oblečená podle dobové módy, typické 

pařížanky. Přední místo ve francouzské architektuře však náleží Hectoru Guimardovi 

(1867 – 1942), který v letech 1897 – 1898 postavil v Paříži obrovitý obytný komplex, 

jehož  konstrukci oživil uplatněním různorodých materiálů s bohatou výzdobou 

z keramických reliéfních desek a ze železa vykovaného do rostlinného dekoru. Mnozí však 

jeho jméno mají spojeno se vstupy do pařížského metra, kde dokonale sladil litinu se sklem 

a elektrickým osvětlením (viz Obr. č. 10.). Toto dílo, bylo navrženo na sériovou výrobu a 

je zároveň funkční a trvalé. Guimard patří mezi nejvýznamnější představitele 

architektonické práce s kovem, dodával také návrhy na instalace a kování včetně váz, 

žardiniér a vybavení balkónů, vše ve vysoce organickém lineárním stylu. ( Pijoan 1985, 

Rileyová 2004, Beckerová 2007 ) 

 

                                      Obr. č. 10. H. Guimard, vstup do pařížského metra (litina) 
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3.2. Sochařství 

Celému  sochařství z konce 19. a začátku 20. století výrazně  dominuje výjimečná 

osobnost francouze Augusta Rodina (1840 – 1917) a to přesto, že jej lze jen velmi obtížně 

kategorizovat v rámci jednoho uměleckého stylu (viz Obr. č. 11., 12.). Na začátku je pod 

vlivem akademického klasicismu, aby se posléze stejně jako impresionisté soustředil na co 

nejpřesvědčivější ztvárňování smyslové stránky objektu. Také však u něj můžeme sledovat 

důraz, jež kladl na význam gest, což je blízké symbolismu a nakonec výrazná záliba 

v křivkách a arabeskách, jež je vlastní secesionistům. Secese způsobuje v sochařství závan 

svěžího vzduchu, který osvobozuje od omezujících tradic. Přicházejí nové náměty, 

materiály, sochy se stávají dostupnými daleko širšímu okruhu zájemců. Secesní sochařství 

je hlavně představováno francouzským sochařstvím, konkrétně pařížským. Koncem 90. let 

devatenáctého století se francouzská střední třída začíná zajímat o sochy, kterými by si 

zařídila své domy, spolu s dekoračními předměty, přesně podle poslední módy. Vliv secese 

v sochařství představuje vytvoření smyslné figury, nebo busty polooblečených a nahých 

dívek ovinutých květy, anebo sochy tanečnic s rozvířenými šaty. Díky vynálezu pantografu 

v roce 1838 je možné reprodukovat sochy v různých sériích, velikostech a tak je dostat 

k širšímu okruhu zájemců, než tomu bylo dřív. Vynález žárovky dal příležitost sochařům 

přistupovat k lampám jako k novému druhu užitého umění, a tak se ženská postava stává 

součástí svítidel stejně tak jako u  kalamářů, svícnů, hodin, váz. Obliba elegantních dívek 

začíná okolo roku 1910 upadat, ale ženská postava a její použití jako motiv dekoračních 

sochařských prací přechází do Art deca ve 20. a 30 letech. 20. století. Co se týče materiálu,  

nejoblíbenějším materiálem byl bronz, často pozlacený pro dosažení většího lesku. Používá 

se však i mramor, terakot, porcelán, různé druhy kamene a jiné do té doby nezvyklé 

materiály. ( Pijoan 1985, Rileyová 2004, Millerová 2004 ) 



23 

    

Obr. č. 11. A. Rodin, detail (bronz)                   Obr. č. 12. A. Rodin, Balzac (bronz) 

3.2.1. Francouzské sochařství 

Jako hlavní město sochařství té doby můžeme označit Paříž, sjíždějí se zde sochaři 

z celé Evropy. Raoul-Francois Larche vytváří stolní lampy zachycující americkou 

tanečnici Loïe Fullerovou (viz Obr. č. 13.). Tyto dynamické lampy se staly jedním ze 

symbolů secese. Patří k propagátorům francouzské filozofie, která tvrdí, že užité předměty 

mají být krásné a zároveň funkční (L´art dans tout). Ke své práci používá cín, bronz, 

biskvitový porcelán, terakoty. Rozsah a záběr jeho díla je značný. Od šermujících mladíků, 

mořských panen se škeblemi, busty božstev atd. Sochaři jako Agathon Léonard, Pierre 

Roche, vytvářeli sochy představující tanečnice v dlouhých šatech. Maurice Bouval 

spolupracuje s různými slévárnami, navrhuje busty, svícny a dekorativní předměty 

s motivem ženy, obklopené květy a listy (viz Obr. č. 14.). Jeho sochy jsou z bronzu a 

oslavují především ženskou krásu. Géniem této doby v sochařství je Rodin. Rodinovo 

nervní podání povrchu, které způsobuje roztroušení mnoha skvrn světla a stínu, vyvolává 

dojem chvění. Když opracovával mramor, znejasňoval detaily ve snaze docílit toho, aby 

objem zářil ve velkých plynulých plochách. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Brána 

pekel inspirována Dantem, na které začal pracovat v roce 1888 a do smrti ji nedokončil. ( 

Pijoan 1985, Millerová 2004, Wittlich 1982 ) 
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Obr. č. 13. R. F. Larche, detail lampy  L.             Obr. č. 14. M. Bouval, Ophelia (mramor,  

Fullerová (zlacený bronz)                                     zlacený bronz) 

                                

Obr. č. 15. R. Larche, La Sève                             Obr. č. 16. T. Riviere, Salambô (bronz,  

(zlacený bronz)                                                     slonovina) 
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3.2.2. Belgické sochařství 

Pro belgické sochařství je typická oblíbenost slonoviny a to díky obchodu 

s Belgickým Kongem. Belgičtí sochaři dokonale dokázali využít její sochařské kvality a 

lesk. Kombinovali ji s patinovaným bronzem, což vytvářelo působivý kontrast. Tuto 

kombinaci používá Philippe Wolfers, který je nejprve sochařem a posléze se proslaví 

svými šperky. K jeho významným dílům můžeme přiřadit slavnou sochu Fée au Paon 

(Žena s pávem), jež zobrazuje nahou dívku držící bronzového páva, jehož ocas osvětlují 

žárovky. Mezi další belgické sochaře můžeme uvést Egideho Rombauxe, jež pracuje 

v Bruselu ve spolupráci se stříbrotepcem Fransem Hoosemansem. Vyrábí spolu série 

dekoračních svícnů, stolních lamp zdobených nahými dívkami ze slonoviny omotanými 

stříbrnými úponky a stonky květin (viz Obr. č. 17.). Pod Rodinovým vlivem tvořil 

Konstantin Meunier (1831 – 1905), který však na rozdíl od něj dával přednost ve své 

tvorbě námětům ze života dělníků, havířů, dokařů, hutníků. ( Rileyová 2004, Millerová 

2004 ) 

    

Obr. č. 17. Frans Hoosemans                Obr. č. 18. Ch. van de Stappen, Le Sphinx   

(stříbro, slonovina)                                mystérieux (slonovina, bronz) 
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3.2.3. Španělské sochařství 

Mezi Rodina a Meuniera bychom mohli umístit katalánského sochaře Josepa Llimonu 

(1864 – 1934). Jeho ženské  akty připomínají mramorové figury Rodinovy, zatímco 

mužské připomínají Meunierovy skulptury. Jako dalšího můžeme uvést Lamberta Escalera 

(1847 – 1957), který jeví výrazné secesní rysy. Jeho oblíbeným námětem byly nymfy 

s vlasy rozvlněnými do dekorativních bičovitých křivek. ( Pijoan 1985 ) 

3.2.4. Rakouské sochařství 

Gustav Gurschner slaví velké úspěch se svými lampami. Jeho dílo je tématicky spjato 

s francouzskými sochaři. Tvoří dívky ve splývavých šatech, ale v méně okázalém stylu a 

jeho geometričnost odráží vliv vídeňských secesionistů (viz Obr. č. 19.). Bronz je často 

kombinován se sklem, mramorem. ( Millerová 2004 ) 

                                  

Obr. č. 19. G. Gurschner                                       Obr. č. 20. J. Öfner (bronz) 

(blíže neurčený kov, sklo)                  
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3.3. Umělecká řemesla  

Po Hnutí umění a řemesel secese přebírá štafetu v rozvoji uměleckých řemesel, které 

jsou jedním z výrazných rysů tohoto období. Je zde cítit snahu o autenticitu použitých 

materiálů a technologických postupů. Dalším rysem je dobře známá snaha o splynutí 

s přírodou a úsilí o  původnost, to znamená návrat k původním zdrojům. Pro mentalitu 

tehdejší doby byl patrný pocit pomíjivosti, neurčitosti, takže se setkáváme s motivy jako 

jsou motýli, mořská pěna, květiny a s nimi šla ještě ruku v ruce bolest, erotičnost, a 

symboly smrti, často v těsném spojení, připomínající nenávratné plynutí času. Koncem 

devatenáctého století, přišla prudká reakce na klesající úroveň šperků. Proti nadměrnému a 

nevybíravému použití drahých kamenů. Šperkáři se tehdy znovu snaží oživit tradice 

dokonalého řemeslného provedení a současně vytvořit nový a dynamický styl. Šperk se tak 

začíná stávat formou uměleckého vyjádření, spíše než pouhou ukázkou bohatství. Pro toto 

období je typické užívání polodrahokamů a různých neobvyklých levných materiálů, které 

spíše podporují fantazii uměleckého vyjádření. Dostávají se tak ke slovu dříve opomíjené 

materiály jako opál, stříbro, zdobené emaily, polodrahokamy, tyrkys, slonovina, rohovina, 

kost, perleť, matné sklo. 

                       

Obr. č. 21. H. Guimard,                   Obr. č. 22. G. Fouguet, ozdobný hřeben  

stropní svítidlo (pozlacený               (rohovina, opály, zlato, email) 

bronz, sklo, mosaz, měd) 
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3.3.1. Francie 

Ve Francii se setkáváme s kovem u pařížských firem Lalique a Fouquet, které vyráběli 

šperky. Jako obvykle u secese, je zde hlavním motivem příroda a řada kusů odráží zaujetí 

symbolistickou tématikou. Důležitá oblast co se týče secesního kovu zaujímá drobná 

figurativní plastika, která často slouží jako funkční objekt např. lampa, kalamář. Mezi 

návrháře těchto objektů můžeme zařadit designery jako Louis Halon (1866 – 1916), 

Maurice Bouval (1863 – 1916), Raoul Larche (1860 – 1912). Larche se zvlášť proslavil 

bronzovými lampami se spletitými a vinoucími se ornamenty. Krom Paříže se lampy a 

kování vyráběli v továrně Majorelle v Nancy. Jejich nejlepší návrhy spojovaly složité 

kovové podstavce ve tvaru rostlinných stonků a konstrukce s křehkými skleněnými  

stínidly. U šperku je pro Francii typické, že klade na první místo u bižuterie, která  soupeří 

s klasickými šperky, důraz na umělecké zpracování, spíše než na použité materiály. 

Francouzští zlatníci byli průkopníky secesního směru, což se projevilo na Všeobecné 

výstavě v roce 1900 kde výrobky Reneho Laliqua dostaly první cenu. Ten odmítá 

současnou módu diamantů a jeho novátorské pokusy jsou tvořeny levnějšími materiály, 

zvláště pak používá staré emailové metody (viz Obr. č. 26.). Používá se široká paleta 

polodrahokamů, jako opál, jadeit, ametyst. V obchodě jež dal secesi jedno z jejich jmen 

L´Art Nouveau pracují pro Siegfrieda Binga návrháři jako Julia Meier-Graefa, Paul Follot 

a Edward Colonn. Můžeme říci, že nejdramatičtější a nejelegantnější secesní šperky 

pocházejí právě z Francie. ( Beckerová 2007, Rileyová 2004 ) 
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Obr. č. 23. anonym, brož                                        Obr. č. 24. L. Laport-Blairsy,  

(diamanty, zlato, email)                                          přívěsek (slonovina, ametyst,  

                                                                 zlato, perly, diamanty, email) 

                 

Obr. č. 25. L. Hirtz, náhrdelník                   Obr. č. 26. R. Lalique, brož (stříbro,  

(zlato, email, diamanty)                               email, perla) 
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3.3.2. Belgie 

V zemi, která dala vzniknout jednomu ze synonym pro florální ornament, někdy 

nazývaný „belgická linie“, zažívá během období secese renesanci stříbrotepectví 

kombinované s vyřezáváním slonoviny. Nejčastěji tyto prvky používal Philippe Wolfers, 

který byl vyškolen ve všech oborech zpracování zlata, od návrhářství, tepání, odlévání, 

rytí, leštění po zasazování kamenů. Vytvářel symbolická díla, která kombinovala lidské, 

zvířecí i rostlinné tvary (viz Obr. č. 28.). Wolfers se stává největším konkurentem 

Laliquea. Vyrábí oslňující šperky a cenné umělecké objekty. Používá slonovinu, emaily, 

perly, drahokamy i polodrahokamy. Vytváří často fantastické šperky znázorňující ptáky, 

hmyz, květiny. Nejlepším příkladem belgického skla je sklárna Val-Saint-Lambert, která 

se stala velmi úspěšnou a vyráběla sklo s hlubokým brusem a abstraktními motivy podle 

předloh Henryho van de Veldeho. ( Beckerová 2007, Rileyová 2004, Millerová 2004, 

Wittlich 1982 ) 

 

    

Obr. č. 27. H.van de Velde, náhrdelník          Obr. č. 28. P. Wolfers, šperkovnice (stříbro,  

(zlato, safír, smaragd)                                      smalt, slonovina, opál, perly) 
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3.3.3. Rakousko 

V roce 1913 je ve Vídni založena Wiener Werkstätte, která vychází z tradic 

rukodělného zpracování. K nejlepším výrobkům patří stříbrné předměty, které v sobě 

spojovaly přepychový materiál, geometrické formy a neobvyklou úpravu povrchu, kdy 

často byly tepané nebo perforované. Dominantními postavami rakouského šperkařství je 

Josef Hoffmann (viz Obr. č. 30.) a Koloman Moser. Wiener Werkstätte vyrábí ve 

spolupráci s týmem umělců šperky, jež jsou tvarově obdobně lineární a strohé, jako design 

nábytku a doplňků těchto návrhářů. Hoffmann používá asymetrické designy skládající se 

ze čtverců, přímých linií a stylizovaných květinových motivů vyrobených ze stříbra, 

zdobeny sytě barevnými polodrahokamy, perletí a korály. Ve Vídni fungovala slavná 

továrna na výrobu porcelánu a keramiky Goldscheider, která se specializovala na produkci 

porcelánových figurek, později přechází na secesní styl a obrací se mimo jiné i na členy 

Wiener Werkstätte a produkuje sošky z terakoty, alabastru a bronzu. ( Rileyová 2004, 

Millerová 2004, Wittlich 1982 ) 

 

           

Obr. č. 29. J. Hoffman, samovar (stříbro)        Obr. č. 30. J. Hoffmann, rám (stříbro, opál, 

   ametyst, aragonit, chalcedon, tyrkys, jaspis, 

                                                                          karneol)  
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3.3.4. Anglie                                                    

V Anglii je specifická situace, většina tehdejších stříbrotepců byla v tehdejší Anglii 

secesí nepoznamenaná kromě Charlese R. Ashbeeho a Archibalda Knoxe, u nichž lze 

vystopovat určitý vliv. Knox produkoval návrhy na stříbrné a cínové předměty inspirované 

lineárnimi tvary firmě Liberty & Co. Jím vyprodukované náčiní Cymric z roku 1899 a 

Tudric z roku 1900 se stalo mezinárodně uznávané (viz Obr. č. 32., 33.). Glasgovská škola 

ve Skotsku pak dodávala práce nejrůznějších kovů, včetně stříbra a tepaného nebo 

reliéfního olova a mosazi, zdobenou typicky protáhlými dekoracemi glasgowského stylu. 

Je celkem lehce pochopitelné, že anglickou secesi velmi ovlivnilo Hnutí umění a řemesel. 

To se projevuje u anglického secesního šperku, který používá jednoduché květinové a 

figurální dekorace, spolu s proplétanými motivy, které jsou inspirovány keltským uměním 

(viz Obr. č. 34.). Angličtí klenotníci dávají přednost dostupným polodrahokamům. 

Používají se sytě zbarvené karbošony, perleť, tyrkys v kombinaci s kovem, jehož povrch je 

díky jemnému tepání lehce matný. Významným prodejcem secesního šperku je londýnská 

firma Murrle, Bennett & Company. Její produkce představuje levné zlaté a stříbrné šperky 

různých stylů. Typickým secesním šperkem jsou u ní přívěsky a náhrdelníky ze zlata 

s výrazně matným povrchem, často vykládané tyrkysem, ametystem a perletí. Většina 

jejich secesních šperků má lineární, ale měkké tvary, často s keltskými motivy, jiné jsou 

přísně geometrické přesně podle tehdejší německé módy. (Rileyová 2004, Millerová 2004) 
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Obr. č. 31. Liberty & Co., přívěsek                     Obr. č. 32. Liberty & Co., váza řady  

(tyrkys, zlato)                                                       Tudric (cín, email) 

 

                        

Obr. č. 33.  Liberty & Co., hodiny                      Obr. č. 34. M. Bennett, brož (lité stříbro, 

 řady Tudric (cín, email, měd)                             perla, email)  
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4. SECESE V ČECHÁCH A NA 
MORAV Ě  

4.1. Počátky secese 

Jako prvním signálem a průkopníkem před nastupující secesí je u nás označován 

Hanuš Schwaiger, který studoval malbu ve Vídni a ke kterému se později kolem roku 1900 

hrdě hlásí secesní kruhy, jako k symbolu nezávislého umělce, který jde od počátku svou 

vlastní cestou. Později se mu dostává uznání a stává se profesorem na Akademii 

výtvarných umění.  

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století můžeme sledovat pozoruhodnou etapu 

rozvoje českého výtvarného umění. Na jaře 1898 otevírá v místnostech pražského 

Topičova salónu svoji první výstavu Spolek výtvarných umělců Mánes, který se stává 

jádrem generačního seskupování mladých umělců, kteří se stavějí proti zaběhlým 

zvyklostem dosavadního eklektismu. Požadují původnost, kreativní a osobitý přístup. 

Přírodu prohlašují za věcnou a nejlepší učitelku, protože jednak nabízí způsob jak se dostat 

ze začarovaného kruhu akademického historismu a také skrze ní je možno se individuálně 

vyjádřit. Reagují tak, na vyhlášení secese v roce 1892 v Mnichově a v roce 1897 ve Vídni. 

Secesí je původně míněno odtržení, nebo odloučení časti umělců od zbytku umělecké 

obce, což vychází z latinského secesio. V Čechách má však secese i politický rozměr. 

Protože pod pojmem secese byl u nás znám hlavně vídeňský umělecký spolek, který neměl 

problémy s vládnoucí monarchií, uklánějí se někteří raději k termínu moderna. Mánes se 

stává nejvýznamnějším seskupením české umělecké generace, vznikl ze studentského 

sdružení, které bylo založeno již v roce 1887, aby v  roce 1896 našel prostor v časopise 

Volné směry a od roku 1898 začíná se soustavnou výstavní činností s orientací na české 

umělce. S Mánesem vystavovali taktéž architekti i když ne v takové míře, jako třeba ve 

Vídni. Architekti tehdy řešili hlavně otázky dekorace a hledání nového ornamentálního 

systému. To podněcovala především secesní grafika, která později nachází široké pole 

působnosti. Na architekturu měla velký vliv Jubilejní výstava zemská Království českého 

v roce 1891, která byla inspirována světovými výstavami, které představovaly manifesty 

tehdejšího nacionalismu, ale také představovaly ukázku technického pokroku.  Atrakcí se 
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stává Křižíkova fontána, ale i samotný výstavní průmyslový palác, který překvapoval na 

svou dobu svou vzdušností a lehkostí, což bylo docíleno velkými prosklenými plochami. 

To se později stává jedním z rysů čímž se odlišovala secesní architektura od té 

předcházející. Bohužel ve výzdobě se uplatnil vyžilý historizující dekor. Hvězdami 

výstavy se stávají Vojtěch Hynais se svou skicou k oponě Národního divadla a v sochařství 

to byl už byl klasicky Josef Václav Myslbek, který zde vystavoval Svatého Josefa 

s Ježíškem a Krucifix, čili sochy, které mu už přinesly vysoké mezinárodní uznání. Taktéž 

zde začíná zářit nová hvězda v osobě Františka Bílka. Celkově však teprve až po roce 

1898, kdy dochází na stránkách druhého ročníku Volných směrů k výměně názorů, aby 

nedocházelo k pouhému přejímání cizích vlivů, ale  k promítnutí specifických českých 

rysů do tvorby, se začne uzavírat etapa slohové krize v Čechách. Ve všech oborech mladí 

umělci cítí, že musí nastat období změny. Ačkoli můžeme u nás najít předchůdce secesních 

prací před rokem 1898, k plnému rozkvětu dochází právě po tomto roku, kdy vystavoval 

spolek Mánes v Topičově salónu, kde je rozdíl oproti předchozím letům patrný jak 

v krajinomalbě, figurální malbě či kresbě a  zároveň vznikají pro secesi tolik 

charakteristické plakáty, které jsou již v tomto stylu. ( Wittlich 1982 ) 

 

4.2. Fenomén Alfonse Muchy a česká secese 

Českým fenoménem, který radikálně překročil lokální důležitost a zapsal se do dějin 

světového umění je Alfons Maria Mucha. Narodil se v Ivančicích 24. července 1860 do 

rodiny soudního zřízence. Vystudoval Slovanské gymnázium v Brně a po neúspěchu na 

přijímacích zkouškách na pražskou Akademii, krátce pracuje jako písař u ivančického 

soudu. V tomto období připravoval ochotnická divadelní představení, kde maloval 

dekorace, plakáty, pozvánky. Z roku 1875 pochází první přesně datovaná Muchova kresba, 

jedná se o pastel představující Janu z Arku na hranici. V roce 1879 se přesouvá do Vídně 

jako malíř divadelních dekorací pro společnost Kautský-Brioschi-Burghardt. Pak se opět 

přesouvá zpět do Ivančic, kde maluje portréty místních obyvatel. Hrabětem Khuenem 

Belassim je roku 1833 pozván k vytvoření dekorací interiérů zámků Emmahof, po té 

odchází v roce 1885 na akademii do Mnichova, aby  v roce 1887 odjel do Paříže, kde se 

zpočátku pomalu zabydluje v novém prostředí, aby  po sedmi letech práce na 
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příležitostných zakázkách dostal díky náhodě možnost zpracovat narychlo plakát pro 

tehdejší bohyni pařížského divadla Sarah Bernhardtovou, která byla v té době na vrcholu. 

Přineslo mu to okamžitý úspěch a smlouvu na 6 let další práce, jako byla tvorba plakátů, 

kostýmů, jevištních dekorací. Tento divadelní plakát je Paříží tak pozitivně přijat, že 

někteří sběratelé neváhají podplatit lepiče, jiní jej v noci žiletkami vyřezávali z návěstních 

tabulí. Z neznámého Čecha se téměř přes noc stává veřejností respektovaná osobnost.   

Mucha zaplavuje Paříž užitou grafikou, navrhuje plakáty, vytváří barevně litografované 

dekorativní panely komponované jako čtyři roční doby, tvoří obálky časopisů, katalogy, 

kalendáře, pohlednice, krabičky na mýdlo atd.. Taktéž, ale navrhuje zařízení a výzdobu 

interiéru pařížského Fougetova zlatnictví, navrhuje šperky, mezi než šperk pro 

Bernhardtovou ve tvaru emailového hada spojeného řetízky patří mezi secesní skvosty. U 

nás sklízí úspěch výstavou v roce 1897, která byla otevřena v pařížské galerii revue La 

Plume, která prošla i Německem. Jeho úspěch nepochybně posunul odhodlání českých 

umělců věnovat se grafické práci. Mucha neztrácí zájem o domácí poměry a i když je 

v Paříži zavalen prací zúčastňuje se soutěže na plakát k Výstavě architektury a inženýrství. 

Bohužel vyhrává slabší návrh a na určitý čas si Mucha dává od Prahy odstup. V Paříži 

vyučuje v Academie Carmen, stává se aktivním spolupracovníkem Société Internationale 

de l´Art Populaire, která propaguje filozofii „sociálního umění“. Na velkou výstavu, která 

má být hrdým nakročením do nového století v roce 1900 si jej najímá Rakousko-Uhersko 

pro realizaci výzdoby pavilónu Bosny a Hercegoviny, součástí pavilónu byly taktéž jeho 

sochy. Předtím však Mucha navrhuje pavilón, který se stává názornou učebnicí výtvarné 

projekce jeho světonázoru, kterým chtěl uchopit celý vesmír a svět protknutý jednotnou 

tvůrčí silou v novém dekorativním stylu. Nazývá jej Pavilón Člověka a měl to být pomník 

nesmrtelnosti lidského ducha. Kdyby se tento pavilón realizoval pravděpodobně by 

překonal nejen metro od Guimarda, ale i všechny ostatní projevy v architektuře na přelomu 

století.  
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                         Obr. č. 35. A. Mucha, náčrt Pavilónu člověka pro Světovou  

                         výstavu v Paříži 1897 

 

Neúspěchem se Mucha vrací k reálnějším cílům a vytváří zmíněný pavilón Bosny a 

Hercegoviny. Zde poprvé jej napadne myšlenka na cyklus obrazů, kterými by vyjádřil své 

slovanství, které pak realizoval ve Slovanské epopeji. Současně s tím, kdy je Mucha na 

vrcholu, přichází i jeho pád. A to jak jeho vnitřní krize, kdy se cítí být omezen tím, co 

dovedl k dokonalosti, tak i útoky, které přicházejí z české půdy, které mu zazlívají jeho 

přehnanou ornamentálnost. To, čeho si je z části sám vědom, ale tvrdošíjně to odmítá a 

považuje to za součást jeho osobního stylu a hledání, nikoli za prázdnou dekoraci a 

manýru. A tak, i když se stal jedním ze synonym pojmenování secese „Styl Mucha“ a 

dovedl své dekorativní umění k takové dokonalosti, se kterou těžko mohl někdo soutěžit, 

stává se zároveň zatracovaným. Mucha a Marodl, dosáhli mezinárodního uznání, které  

ovšem ostře kontrastuje s jejich snahami o uplatnění na domácím poli. Roku 1904 odjíždí 

Mucha do Ameriky, kde se chce věnovat ideové malbě, taktéž chce shromáždit finance na 

svůj vysněný projekt. Učí zde a maluje portréty bohatých lidí. To se však ukazuje jako 

zdlouhavá cesta, jak dosáhnou tohoto plánu a tak opět přistupuje k realizaci v užité grafice. 

Vytváří obálky časopisů, plakáty, reklamy. Osudovým se stává setkání s Charlesem R. 

Cranem, americkým průmyslníkem a diplomatem, jež mu slibuje financování Slovanské 
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epopeje. Přesto, že byl v  Americe  uvítán, jako největší dekorativní umělec světa, touží se  

vrátit zpět do Čech. To se mu splní v roce 1909, kdy se začíná  připravovat  na  práci 

epopeje na zámku Zbiroh, kde nalézá dostatečně velký prostor pro umístění několika 

obrovských pláten, tak, aby mohl na nich pracovat současně. Mucha je prací tak zaujat, že 

podrobně studuje kulturu Slovanů do nejmenších detailů. V rámci toho odjíždí na studijní 

cesty po Polsku, Rusku, Srbsku, Bulharsku, kde se snaží poznat tamní zvyky a vše si 

zaznamenává na skicách. Během toho stačí ještě udělat pár menších zakázek. Projekt 

epopeje se tak stává velmi dlouhým, v roce 1912 jsou hotova první plátna o rozměrech 6x8 

m. Po první světové válce v roce 1919 vystavuje prvních 11 obrazů v pražském Karolinu, 

po té se konají další dvě výstavy v Americe, kde sklízejí úspěch stejně jako v Čechách. Na 

tomto projektu pak Mucha bude pracovat ještě dalších pár let. Mezitím, však hnán 

motivací, aby byl prospěšný své vlasti, účastní se takového projektu, jakým byla dostavba  

Obecního domu v Praze, kde se neváhá nabídnout k výzdobě částí interiéru (1911) bez 

nároku na honorář. To pravděpodobně představuje poslední velké české secesní dílo.  

Mucha se taktéž stává prvním autorem známek a bankovek v samostatném 

Československu (1918). Krom toho však jak už bylo výše naznačeno nebrání se ani 

takovým zakázkám, jako je zpracování designu vinět na láhve, obaly na čokolády, sušenky, 

cigarety, kalendáře, dekorativní zástěny a také knižní ilustrace. Vytváří šperky ale podílí se 

i na návrhu oken do katedrály sv. Víta v Praze v roce 1931. Jeho vysněná Slovanská 

epopej, je roku 1928 oficiálně předána českému lidu a městu Praze. Na tomto díle pracoval 

celých 18 let, tvoří ji 20 monumentálních pláten. Osudovým se Muchovy stává výslech 

gestapa a 14. července 1939, kdy po výslechu umírá na zápal plic. ( Mráz 1971, Wittlich 

1982 ) 
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Obr. č. 36. A. Mucha, bysta           Obr. č. 37. A. Mucha, Documents Décoratifs 

La nature (pozlacený,  

postříbřený bronz) 

 

4.3. Česká secese 

O tom, jak složité a nejednotné bylo hledání polohy, která se zdála přijatelnou pro 

české secesisty svědčí jednak vztah k Alfonsu Muchovy, ale také si ho můžeme ukázat na 

nejvýznamnější českém secesním malíři figurální malby Janu Preislerovy. Mladí umělci se 

snaží být jednak moderní a současní, chtějí se na svět dívat jiným pohledem, ale zároveň 

vyžadují hledání vlastní cesty a tím odsuzují jakékoliv snahy si tento úkol ulehčit, např. 

pouhým přijmutím moderního ve světě populárního secesního ornamentalismu, pokud 

v něm nespatří zcela originální a jedinečnou práci autora. Je to důvod proč kárají Muchu. 
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Také Preisler na prvních výstavách Mánesa nijak nezaujmul. Teprve po té, až zamítne 

jakékoliv nazírání na malbu optikou předcházejících let, vymaní se z vlivu vzorů, dostává 

se mu satisfakce, je to až na třetí výstavě Mánesa  okolo roku 1900 s triptychem Jaro. To si 

u něj objednal významný český architekt Jan Kotěra, jako součást interiéru, který tehdy 

zařizoval v Praze. Byl to začátek jejich vzájemné spolupráce, která vnesla několik 

prvotřídních ukázek zapojení malby do stylové secesní architektury. 

Rozvoj secesní architektury znamenal jednu z nejpodstatnějších složek na českém 

kulturním poli na přelomu století. Secesní styl nejprve začala využívat grafika, ale teprve 

architektura dodala novým představám plnou váhu. V grafice podnítil tento proces ohlas na 

mnichovský Jugend a Mucha, v architektuře to byla Vídeň. Kotěra, který absolvoval 

speciální školu vídeňské Akademie, přijíždí do Prahy 1898 jako zástupce F. Ohmanna na 

Uměleckoprůmyslovou školu. Jako žák Wagnera je ovlivněn jeho vizemi architektury, 

které také prezentuje ve čtvrtém ročníku Volných směrů. Diskuze, která se rozběhla ještě 

před Kotěrovým příjezdem, zdůrazňovala lokální potřebu specifičnosti. Kotěrova secesní 

tvorba byla taktéž pod vlivem secesní teorie „celkového díla“, ve kterém šlo hlavně o 

harmonické vyvážení konstruktivně účelového a výtvarného aspektu. 

Celkově však Wagnerovské vize architektury v českém prostředí narážejí na druhou 

skupinu, která volí méně radikální cestu a to pouze v  kombinaci dekoru secese 

s novobarokními motivy bez změn v celkovém pojetí architektury. Problém v rozdílném 

přístupu se mezi skupinami následně eskaluje . Taktéž později, kdy byl Kotěra pověřen 

celkovou realizací výstavního prostoru v USA v St. Luis za Uměleckoprůmyslovou školu, 

vrcholí konflikt mezi ním a přívrženci geometričtějších forem a skupinou, jež preferovala 

klasickou dynamickou naturalistickou formu. V rámci toho, že existovali různé přístupy a 

zdroje dochází  k vnitřní polarizaci, která není na přelomu století tak ostře diferenciovaná, 

ale stává se tak s přibývajícími léty a s nástupem moderny a v důsledku toho vzniká pestrá 

paleta individuálních projevů, utvářejících bohatý vnitřní reliéf v secesním hnutí. 

Důležitým faktorem který utvářel podobu české secese pak byla Paříž, která se po 

devadesátých letech stala samozřejmou destinací pro řadu českých výtvarníků a vedla 

často k mnohaletým pobytům.  Secesní umělci si vytyčili uskutečňovat nové spojení umění 

se životem a tento vztah chápali, jako potřebu vnášet umění do života, zušlechťovat ho 

esteticky i mravně. Jádrem secese nebyl pesimismus a dekadence devadesátých let, které 
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vytvořily začátek spojený s odmítnutím a negací starých úpadkových hodnot, ale smysl pro 

novou tvorbu. 

V roce 1909 se uzavírá epocha české secese v níž se uplatnilo symbolické a 

dekorativní uplatňování základního naturalismu. Neuzavřela se však epocha secese jako 

celku. Událostí jež k tomu přispěla byla výstava norského malíře Edvarda Muncha v roce 

1905, která vyvolala bouřlivou vnitřní diskuzi. Novou éru zahajuje proměna secesního 

dekoru a vněm nachází uplatnění přímka v pravoúhlé kompozici. Tato inspirace přichází 

z Vídně a dostává se do českého secesního repertoáru. Spolu s tím se opět rozhoří diskuze 

o celkové hodnocení dosažených výsledků, které má za sebou secesní hnutí, jež je 

podrobeno často tvrdé, ale oprávněné kritice. V těchto letech se rozhodovalo o celkovém 

smyslu secesního hnutí, o tom zda je schopno dát novou výtvarnou formuli, ale i to co si 

původně hnutí vytklo jako cíl a to vytvoření předpokladu pro růst nové kultury. 

Nesmlouvavá kritika oproti dřívějším letům uznává jenom tvořivý čin umělce, ale zároveň 

si uvědomuje, že umění není jenom kaleidoskopem individuálních snah, ale má svojí 

vývojovou logiku. Ještě později  se umělci vracejí k antickému Řecku, kdy vrcholem 

starořeckého archaismu v secesi je rok 1910, aby taktéž díky geometrizaci forem se 

v některých aspektech vrátili k tomu, proti čemu se secese původně vzepřela a to 

k historismu v některých jeho formách. Což vedlo k tomu, že se někteří architekti vzdávají 

ornamentu jako celku a začnou projektovat své stavby puristicky čisté. Celkově můžeme 

říci, že po prvním desetiletí nového století secesní hnutí začíná slábnout, aby dožilo do 

počátku první světové války a definitivně skončilo. Část secesních umělců umírá a to buď 

přirozeně, nebo ve válce. Po válce se secese jeví, jako zastaralá, přežívají dozvuky, jež se 

jeví jako známka špatného vkusu. Secese je označována, jako pomíjivé pobláznění, bizarní 

móda měšťáků. K rehabilitaci dochází u nás poprvé až v letech 1966 s výstavou Česká 

secese – Umění 1900 v Hluboké nad Vltavou. ( Mráz 1971, Wittlich 1982 ) 

4.3.1. Architektura 

Naše secese v architektuře se vyvíjí v souvislostech s architekturou secese vídeňské. 

Někteří významní představitelé vídeňské secese mají totiž původ v českých zemích a tak 

dochází k realizaci  nejednoho jejich projektu na našem území. V českých zemích nachází 

živnou půdu obě varianty secece a to jak ornamentální tak racionální. Zpočátku má secesní 

architektura grafický florální ornamentální koncept a to můžeme vidět zvláště u výzdoby 
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secesních vil, které hrály významnou roli v propagaci nového vkusu, aby se pak tato 

ornamentika přenesla i na velké podniky v městské zástavbě, jako hotely a restaurace. 

Zvláště počátky byly ve znamení velké zdobnosti, kdy se hledala vnitřní souvislost mezi 

povrchovou výzdobou a vlastním tělem stavby. K těmto případům můžeme uvést stavby 

jako vlastní vila K. V. Maška v Praze z roku 1902, nebo hotel Central postavený 

Ohmanovými žáky Aloisem Dryákem a Bedřichem Bendelmayerem.  

Architektura po roce 1900 začíná utvářet městský exteriér a to hlavně v Praze. Secesní 

ornamentika nahrazuje historickou. Nastupují naturalistní modelace štukové výzdoby, 

která se stává téměř synonymem secesní architektury, méně už je zastoupen sgrafit. 

V interiérech se uplatňuje leptané sklo podle grafických předloh a barevná skleněná vitráž. 

Secesní ornamentika se stává součástí bohatého kovaného mřížoví schodišť i balkónů. 

Výrazně se zvětšuje plocha zasklení a to jak na fasádě, tak i v interiéru, což vede 

k uvolnění kompozičních rozvrhů u nichž je patrná asymetrie. Bohužel většina secesních 

staveb se spokojuje s klasickým rozvržením fasády. K secesi se na začátku  nového století 

připojují i ti, kteří se ještě v devadesátých letech předešlého století ukláněli k historizujícím 

slohům. Příkladem může být Osvald Polívka, který staví v roce 1902 budovu Novákova 

obchodního domu ve Vodičkově ulici, která už má secesní výzdobu. 

Mezi charakteristickými stavbami ornamentálního pojetí vyniká jedna z našich 

nejkvalitnějších secesních staveb a to pražské hlavní nadraží (1901 – 1909), jehož 

projektantem byl Josef Fanta (1856 – 1954). Kolejiště je zde zakryto dvoulodní kovovou 

konstrukcí, která vyjadřuje průmyslový technicismus doby. Hlavní pavilón nádraží je 

typicky secesním útvarem, složeným z půlkruhově uzavřeného centrálního prostoru, jehož 

vysoký portál je zaskleněn opět triumfálním půlkruhovým obloukem (viz Obr. č. 44.). Po 

stranách pak najdeme dvě vysoké pylonové věže, jejichž plastiky ztvárnil S. Sucharda a 

další sochaři. 

Reprezentantem racionálního funkčního pojetí byl především Wagnerův žák Jan 

Kotěra, který studuje ve Vídni spolu s Josephem Mariou Olbrichem a Josefem 

Hoffmannem. Po svém příjezdu z Vídně se okamžitě zapojuje do architektonické tvorby a 

roku 1898 projektoval a následující rok dostavěl na Václavském náměstí Peterkův dům. 

Také jeho další realizace představují většinou rodinné domy, které si objednávali většinou 

zájemci z řad inteligence toužící po novém umění. Přínos představuje jeho pojetí 

půdorysného uspořádání vnitřních prostorů, spojující pohodlí s novými hygienickými 
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požadavky. Krom toho realizuje i návrhy hrobek, kde uplatňuje velkou výtvarnou invenci a 

významně přispívá k vyšší úrovni funebrálního umění, které bylo pro secesi, pro svůj 

melancholický obsah zvláště přitažlivé. Kotěra představuje jednoho z nejdůslednějších 

architektů české secese, který řeší problém architektonické jednoty díla. Jiní, zvláště starší 

generace architektů, kteří se taktéž pokoušeli o secesní styl, překrýváním a zdůrazňováním 

stylových doplňků zakrývají nejistotu v řešení této otázky a tuto zdobnost mnohdy stupňují 

za únosnou mez. Z hlediska secese je jednou z nejdůležitějších Kotěrových staveb u nás 

Národní dům v Prostějově realizovaný v letech 1905 - 1907. 

     

Obr. č. 38. J. Kotěra, Národní dům     Obr. č. 39. J. Kotěra, Národní dům v Prostějově  

v Prostějově                                         interiér (mramorový obklad) 

 

Tento projekt zahrnuje budovu Spolkového domu a budovu divadla. Je zde patrné, že 

autor oproti jiným se snaží citlivě vyvážit složku civilní se slavnostní, tak i výzdoba zde 

není samoúčelná, ale naplňuje řadu konkrétních obsahových významů. To se projevuje 

zejména na vestibulu, kde ornamentika tvoří potřebnou vazbu mezi Preislerovými obrazy. 

Tato ornamentika má odlišný ráz od většiny ostatních, které mají tendenci se rozrůstat po 

celých stavbách. Autor ji používá k vytváření určitých polí v jejichž stylizování se zvyšuje 

podíl abstraktnějšího geometrického prvku. Právě toto pojetí se později ukáže jako nosné. 

Kotěrovo kritické postavení mezi českými architekty ho vedlo k tomu, aby oponoval 

rozběhlé pseudosecesní zdobnosti se zvláštním důrazem. Taktéž se později odpoutává od 

vídeňského modelu architektury a hledá inspiraci i jinde. Prvním takovým činem byl 

soubor Vršovické vodárny v Praze realizovaný v letech 1906 – 1907, aby dalším projektem 

bylo Městské muzeum v Hradci Králové postavené v letech 1906 – 1912 (viz Obr. č. 40.). I 

zde je ústřední vstupní část uvedena vstupními pylony a završena kopulí, nenajdeme však 
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zde už florální dekor. Samotná stavební hmota vytváří svůj ornament, který je dovršen na 

exponovaných místech plastikou. Části z neomítnutých cihel se střídají s pásy omítky, 

která je opticky rozrušována horizontálním šrafováním. Taktéž u své vily z roku 1908 se 

zřekl běžné secesní ornamentiky a došlo zde vlastně k dovršení secesního vývoje v jeho 

puristickém stádiu.  

 

Obr. č. 40. J. Kotěra, Městské muzeum v Hradci Králové 

 

Příkladem neprogresivního řešení architektonické otázky je velmi známý a honosný 

pražský Obecní dům,  na kterém se uplatňuje nebezpečná a populární praxe, kdy se secese 

chápala jako soubor zdobných motivů a forem, které se naroubovaly na stavbu (viz Obr. č. 

41.). Stavbu navrhli A. Balšánek a  O. Polívka a byla postavena v letech 1905 – 1911. 

Jádrem stavby je velký prostor Smetanovy síně, která prostupuje skrz patra. V křídlech 

kolem ní je množství dalších reprezentativních, společenských a výstavních místností, ale 

také restauračních a obchodních. Budova ale spíše připomíná výstavní expozici tehdejšího 

českého malířství, sochařství a užitého umění, než jednotný a stylově ucelený projekt. Na 

celkovém vyznění této stavby se podílelo množství umělců. Karel Špilar navrhl mozaiky , 

malby provedl Max Švabinský, Alfons Mucha, Jan Preisler. Ze sochařů se uplatnil hlavně 

L. Šaloun. Na honosnosti této stavby se podílí i různorodé uplatnění materiálů. Je zde 

zastoupeno množství kamenných prvků i mnoho kamenů umělých. Zábradlí v hlavní 
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vstupní části schodiště je zdobeno dvěma sloupy z leštěné železnobrodské žuly 

s profilovanými patkami z bílého kararského mramoru. Stupně schodiště jsou taktéž 

z kararského mramoru, zábradlí z červeného suchomastského mramoru. Zajímavá je taktéž 

výzdoba některých salonků v nichž se například uplatňuje neobvyklá kombinace světlého 

ušlechtilého dřeva se zeleným hadcem. 

   

Obr. č. 41. A. Balšánek,O. Polívka,         Obr. č. 42. D. Jurkovič, lázeňský dům Luhačovice 

Obecní dům v Praze 

 

Významným architektem, který žil a působil v Čechách byl Slovák Dušan Jurkovič. 

Ten u nás moderně prezentuje tradiční lidovou architekturu. Od roku 1897 staví na 

Radhošti turistický komplex Pustevny, kde po dobu výstavby žil se svými dělníky. Snažil 

se zde o vytvoření slovanského letního sídla v budově útulny Maměnka, která je bohatě 

zdobena pečlivě převzatými motivy lidového umění. Díky úspěchu této stavby se posléze 

přistupuje k realizaci dalších a vzniká tak celý areál turistických zařízení. Hlavní těžiště 

jeho práce je však v Luhačovicích, kde vytváří práce urbanistického charakteru, bohužel 

mu není dopřáno, aby zrealizoval celý zamýšlený komplex (viz Obr. č. 42.). Jsou najati jiní 

architekti a padá tak architektonicko-urbanistické dílo, které by nemělo v tehdejší Evropě 

obdoby. Jurkovič také patří k prvním u něhož můžeme zaznamenat změnu secesního 

dekoru směrem k přímce a pravoúhlé koncepci a to na jeho vlastní vile kterou si pro sebe 

postavil v roce 1906 v Žabovřeskách u Brna (viz Obr. č. 43.). Na ní můžeme vidět jak u 

něho mizí původní národopisná inspirace pokud jde o výzdobné motivy, ale zůstávala tam 

kde z ní architekt vytěžil podstatnější poučení, zvláště v konstruktivním pochopení stavby. 

Stavebnicový charakter vily byl podtržen výraznou pestrostí, kdy konstrukční části byly 

modré, výplně bílé a žluté, prejzy střech červené spolu s přírodní barevností žulových 

kamenných podezdívek a terasami doplňovali celkový dojem, vyznačující se lehkostí. 
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Výzdobné detaily, jako bohatě vyřezávaná vrata s motivem pávů, nebo skleněná mozaika 

pohádky o draku v průčelí, dokládaly kontinuitu secesních představ. Důležité ale je, že 

Jurkovičova architektura má stylovou jednotu vnějšku a vnitřku, je logická a přitom živá. 

Jurkovič  čerpá ze studia anglických venkovských domů, které zprostředkovaně přijímá 

přes Vídeň, kde již secese objevila glasgovskou školu, jejíž geometrické cítění ornamentu 

více odpovídalo místním tradicím, než křivkovitý styl Paříže.  

Co se týče specielně kamene, jeho používání je zvláště časté u vil v severních Čechách 

a to na Jablonecku a Liberecku, které odráží na první pohled vkus svých německých 

majitelů. (Dvořáček 2005, Mráz 1971, Wittlich 1982) 

     

Obr. č. 43. D. Jurkovič, rodinný dům Brno      Obr. č. 44. J. Fanta, hlavní nádraží Praha 

 

4.3.2. Sochařství 

V sochařství byly normy obecného vkusu oproti jiným uměleckým disciplínám 

mnohem nehybnější, ale i tam se začíná prosazovat nová koncepce. Hodně tomu přispěla 

popularita Rodinovy výstavy, která se stává událostí v roce 1902. Ten už před tím uchvátil 

svou tvorbou členy spolku Mánes. Prolog k výstavě má F. X. Šalda, který vysoce 

vyzdvihuje jeho tvůrčí kvality a rehabilitaci sochařství. Rodin je zbožňován českou 
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modernou, která v jeho pracech vidí vytvoření ideálního archetypu tvůrčí situace a tedy 

každého díla. Je označován za  přírodní živel, nebo za kosmickou sílu. Tento významný 

sochař později přijímá do svého ateliéru Josefa Mařatku, jako žáka a pomocníka. Tato 

událost, která bude trvat tři roky výrazně posouvá Mařatku kupředu a je to vidět na jeho 

pracech. Opuštěná Ariadna, vytvořená přibližně roku 1903, ukazuje na zcela ojedinělé 

řešení kompozice tohoto díla, kdy v jeho středu je prázdný prostor. Což představuje 

radikální krok, kterým se vzdaluje od dřívější klasické koncepce sochy. V kontrastu s tím 

je jeho socha Tlusté ženy z téhož roku, kde sochařská hmota dominuje, ale ne klasickým 

klidným dojmem, nýbrž expresivně nadladěným způsobem. Mařatka se stává jedním 

z výrazných aktérů pro utužování profrancouzské orientace. Představuje tak snahu českých 

výtvarníků pronikat přímo k pramenům moderního umění.    

           

Obr. č. 45.  J. Mařatka, Opuštěná Ariadna (bronz)             Obr. č. 46. J. Mařatka, Tlustá 

                                                                                             žena (bronz) 

 

Zvláště složitá je situace na poli monumentálního pomníku, který byl už od konce 

devatenáctého století v krizi. Změnit tento stav se pokusil Stanislav Sucharda se svým 

pomníkem Palackého, který oproti běžnému přinesl myšlenku výpravného pomníku, který 

byl rozpracován tak, že se nepřipomínala jen vlastní postava oslavence, ale také to co 
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objevil a připomněl národu. Můžeme na něm vidět dvě nejpamátnější epochy české 

historie v podobě husitství a pohanství. Sucharda již měl zkušenost z návrhu na pomník 

Jana Husa. Dále pak čerpal  inspiraci z Rodina. Snažil se ve své koncepci vyjádřit 

Palackého, jako duchovního vůdce a buditele národa. Pomník už nebyl obrácen pouze do 

minulosti, ale snaží se přítomností vzdát poctu minulosti, která má probudit budoucnost. 

Roku 1912 je pomník slavnostně odhalen. Bohužel jeho dynamická koncepce je zatížena 

romantickým postojem a tím, že se v něm střetávají dva odlišné postoje: myšlenka 

pomníku, kterou pouze doličoval Rodinovou zkušeností. Proto také byl později pomník 

podroben kritice. Přesto však je to cenný pokus a hodnotné dílo. Moderní krizi pomníku 

prožívali čeští sochaři tím dramatičtěji, že na jedné straně po nich pomníky žádala 

společnost, v níž vrcholil proces národního obrození a to s takovým důrazem, že lze 

hovořit o pomníkové mánii a na druhé straně důvěrným poznáním Rodinova díla, které je 

uchvátilo, ale bylo ve velké opozici vůči konvenčním pomníkovým představám. Ladislav 

Šaloun vytváří první verzi pomníku  Jana Husa a i když se snažil o inspiraci Rodinem jeho 

pomník působí značně novobarokně, jeho první pomník Husa je tím pádem v Hořicích z let 

1911 – 1913 z pískovce. 

    

Obr. č. 47. L. Šaloun, Pomník Jana Husa v         Obr. č. 48. B. Kafka, náhrobní reliéf   

Hořicích (pískovec)                                              (bronz) 
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Není divu, že vítaným únikem před těmito problémy se stává funebrální umění, ke 

kterému mají secesní umělci zvláštní vztah, daný tématikou, která je jím blízká. Bohumil 

Kafka vytváří v roce 1903 náhrobní reliéf, který je jednou z nejcharakterističtějších ukázek 

secesní plastiky. Dosahuje zde v citlivém vyvážení dekorativní výstavby se stylizací forem 

bezprostřední světelný efekt (viz Obr č. 48.). Nová plastická technika zde umožňuje 

vytvořit z dekorativního předmětu symbol životního pocitu, který se snažil vidět tragiku 

života prizmatem organické krásy. 

Zajímavý příklad secesního sochařství vytváří Ladislav Šaloun a jeho Krakonoš, který 

byl realizován v přírodním prostředí sadů v Hořicích, kde můžeme vidět divou hlavu 

vynořující se z kapradin s velkýma vykulenýma očima a drobnou dvojicí dětí krčících se 

na natažené ruce obra, čímž je naznačena nadvláda přírodního živlu nad člověkem. 

 

obr. č. 49. L. Šaloun, Krakonoš, Smetanovy sady v Hořicích (pískovec) 

 

Jako posledního uveďme Jana Štursu, u něhož Rodinův vliv můžeme vidět v díle 

z roku 1906 nazvané Melancholiké děvče (viz Obr. č. 50.). Tento vyučený kameník 

vysekává do vápence plastiku, která byla tak jako celá tehdejší česká koncepce plastiky 

ovlivněna Rodinovou dramatickou modelací. Štursa v prohnutém mladém těle dívky, jejíž 

tvář se spíše podobá masce, a v jejím zalomení ruky kolem hlavy dal vzniknout 
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dynamickému prostorovému ornamentu vystihující absolutní smysl secesní křivky. Toto 

dílo patří k nejstylovější ukázce vlastní české secese. ( Mráz 1971, Wittlich 1982 ) 

         

Obr. č. 50. J. Štursa, Melancholické děvče         Obr. č. 51. L. Kofránek, Snění (mramor) 

(francouzský vápenec) 

                

Obr. č. 52. B. Kafka,Věčné drama (bronz)         Obr. č. 53. J. V. Myslbek, studie hlavy  

                                                                             knížete Václava (bronz) 
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4.3.3. Umělecká řemesla 

V Čechách ve kterých je dlouholetá tradice výroby skla, se skláři v období secese 

snaží najít způsob jak rozšířit okruh svých zákazníků, jež se po staletí skládal z bohatých 

knížat.  Mnoho skláren přijímá secesní design, jako např. sklárny Loetz a Harrachov, které 

zaměstnávaly avantgardní designery jako byl např. Josef Hoffmann, Koloman Moser, Otto 

Prusher, Maria Kershner. Začínají používat nové technologie k docílení sofistikovanějšího 

dekoru. Sklárna Loetz patří k jedněm z nejúspěšnějších výrobců českého secesního skla, 

specializovala se na umělecké sklo, které se mělo podobat polodrahokamům jako achátu, 

aventurinu atd. a později se posouvá k výrobě irizovaného skla. Mnoho z jejich produkce 

mířilo do USA. 

            

Obr. č. 54. sklárna Loetz, váza (sklo, cín)      Obr. č. 55. sklárna Loetz, váza (sklo,  

                                                                        chromovaná mosaz) 

 

  Jedna z dalších firem byla Wilhelm Kralik Sohn, která v jižních Čechách vyráběla 

kvalitní sklo, které bylo imitací sklárny Loetz, nebo Tiffanyho (viz Obr. č. 56.). Specialitou 

zde bylo irizované sklo nepravidelných tvarů s cínovým kováním. Některé české sklárny 

experimentují s kyselinou fluorovodíkovou a vyrábí tzv. kamejové sklo, produkují se i 
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barevné skla a napodobují drahokamy v kombinaci s historickým designem i irizovaným 

leskem starého římského skla. Dnes s odstupem vidíme ze české secesní sklo je kvalitní a 

v některých exemplářích dosahuje světové úrovně srovnatelné s jinými zeměmi, které se 

zabývali tímto oborem.  

                 

Obr. č. 56. fa Wihlelm Kralik Sohn, mísa                 Obr. č. 57. anonym, vázy (sklo, měd) 

(irizované sklo, cín) 

                           

Obr. č. 58. F. van Poschinger, váza                    Obr. č. 59. sklárna Loetz, váza, (irizované  

(irizované sklo, cín)                                            sklo, postříbřený kov) 
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Krom skla však v Čechách existuje i keramická produkce, zmiňme alespoň 

nejvyhledávanější českou secesní keramiku a tou byla řada Amphora, vyráběná 

v porcelánce Reissner, Stellmacher & Kessel, z Teplic. Proslula sérií náročných váz 

s organickým tvarem, design byl inspirován Jugendstilem. Druhá taktéž velmi slavná je 

továrna Royal Dux, která produkuje velmi kvalitní, nádherně provedené dekorační 

předměty. V Čechách, ale kromě toho existují i jiné obory, které můžeme zařadit pod 

umělecká řemesla a to hlavně díky institucím, které působily už od počátku na mladé 

talentované lidi. Pro školení nových talentů fungují instituce jako Uměleckoprůmyslová 

škola v Praze, a další odborné školy jako keramická škola v Bechyni, kamenosochařská 

škola v Hořicích, škola pro zpracování kovů v Turnově, škola pro zpracování dřeva 

v Chrudimi, škola uměleckého zámečnictví v Hradci Králové a další, které zkoumali a 

vyvíjeli secesní ornament při výchově svých žáků, ale používaly ho i ve vlastních 

produktech, nebo v kurzech pro mimoškolské zájemce. Díky jejich návrhářské a 

popularizační práci se krátce po roce 1900 rozšířila secese jako synonymum moderního 

dekorativního stylu a stala se skoro normou současného výtvarného projevu.  

                         

Obr. č. 60. Odborná škola Turnov, závěs             Obr. č. 61. J. L. Němec, náhrdelník 

na řetízek (opál, zlato, perly, almandin,               (zlato, granáty, email) 

akvamarín, rubín, safír) 
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       Obr. č. 62. Odborná škola Turnov, náhrdelník (zlato, smalt, rubíny,  

       granáty, safíry, perly) 

 

Jednou z věcí, která odpovídá za lokální specifičnost a tím vlastně za originalitu je 

materiálová základna. Jak už bylo několikrát zmíněno secese, tak jako Hnutí umění a 

řemesel si často libovala v různých materiálech, často luxusních, nebo do té doby 

neužívaných. Kromě mnoha drahokamů a polodrahokamů, jež se zde užívalo tak jako i 

jinde ve světě můžeme nalézt české specifika a to v podobě užívání pyropu zvaném český 

granát, jež se stal velmi příznačný pro český secesní šperk, daný jeho snadnou dostupností, 

tak i použití vltavínu čili moldavitu, který secese jako prvá pasuje na úroveň šperkového 

kamene a oceňuje jeho kvality. Důkazem toho jsou různé čelenky, hřebeny, prsteny, 

náušnice, manžetové knoflíky a jiné předměty. Pro secesi je taktéž typické, že jejich autoři 

měli mnohdy zájem o více uměleckých oborů. Častý je tento příklad u architektů, u nichž 

mnozí se snaží do svých vyprojektovaných budov dodat i celkové zařízení a tím posílit 

celkový účinek. Vytvářejí tak nábytek, dveře, kliky od dveří, okna, jídelní příbory atd.. 

Toto celkové dílo vytvářejí tak mnozí zahraniční, ale i naši domácí architekti. Jinde 

zase můžeme vidět jak malíř, Alfons Mucha vytváří návrhy architektury, ale také sochy, 
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šperky. Co se týče šperku Mucha měl velmi plodné období s francouzským šperkařem 

Georgesem Bouquetem v letech 1899 – 1901, kdy pro něj vytvořil celou řadu 

extravagantních šperků z luxusních materiálů inspirovaných dřívějšími návrhy pro Sarah 

Bernhardtovou. 

       

Obr. č. 63. P. Frères, opasková spona podle předlohy A.     Obr. č. 64. J. L. Němec, šatní 

Muchy (mosaz, email)                                                           ozdoba (blíže neurčený kov) 

 

     

Obr. č. 65. F. Anýž, brože (zlato,   Obr. č. 66. K. Ebner, dózička (stříbro, kameny, perly)  

safír, rubíny, perla) 
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Z pozdější etapy secese můžeme vidět snahu o rehabilitaci secese z ornamentiky 

k dynamičtějšímu ztvárňování symbolů jako je tomu u dózičky od Karla Ebnera s motivem 

ryby z roku 1909 (viz Obr. č. 66.).Pohybové zvýraznění v ornamentálním projevu se lišilo 

od secesní křivky v tom, že mělo změněný rytmický základ. Místo dlouhých a táhlých 

křivek, se tvar zkracuje a spíše zaokrouhluje, navozuje tak spíš dojem vířivého než 

nekonečna. Pro dekorativní umělce z tohoto období byla prvořadým problémem otázka jak 

spojit dosavadní rostlinný secesní tvar s pravoúhle vymezenou plochou. Modelem zde 

mohla být knižní tvorba, která zaznamenávala od půlky prvního desetiletí v novém století 

velký rozkvět. Ale také prostorová tvorba měla úspěšné realizace. Příkladem může být 

stříbrná dózička od Jaroslava Maštalíře z roku 1909, ta se částečně vrací do ranného 

středověku, což byl rys naší pozdější secese. Zvláště přitažlivým se stal starořecký 

archaismus. ( Millerová  2004, Mráz 1971, Wittlich 1982 ) 

5. ITINERÁ Ř EXKURZE 

Itinerář exkurze, která se má zabývat secesní tématikou, je možné v naší zemi provést 

mnoha způsoby. Od návštěvy Prahy a zhlédnutí významných budov, nebo návštěvy muzeí, 

která disponují sbírkovými předměty hlavně z oblasti užitého umění, po návštěvu muzea 

Alfonse Muchy, nebo regionálnějším putováním po stavbách Dušana Jurkoviče, jsem 

vybral variantu, která může vzhledem k předešlým vyznívat méně zajímavě, přesto však 

má svou logiku. Již od střední školy, jsem si vědom, že na území Ostravy můžeme nalézt, 

zajímavé příklady secesní architektury. Zvolil sem tedy tuto variantu, před cestováním a 

poznáváním vzdálenějších destinací, kdy člověk mnohdy ani netuší, co vše mu může 

nabídnout jeho bezprostřední okolí.  

5.1. Itinerář exkurze 

  8:00 začátek exkurze na Náměstí TGM, prohlídka obou náměstí + výklad, individuální     

     otázky 

  8:45 pěší přesun z Náměstí TGM směr Sýkorův Most, odbočení na Sokolskou třídu, 

směr nová radnice 
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  8:50 zastavení u Ulrychovy vily architekta Ulricha z roku 1899 na Sokolské třídě +       

    výklad 

  9:10 odchod směr Husovo náměstí po ulici Českobratrská 

  9:15   příchod k vile Julia Eisnera architekta Neumanna z roku 1903 + výklad,  

   individuální otázky  

  9:25   odchod po ulici Českobratrská směr Polský dům 

  9:30   příchod k Polskému domů architekta Bandrowskeho z roku 1900 + výklad,  

    individuální otázky           

  9:45   odchod zpátky po ulici Českobratrská a odbočení na ulici Nádražní směr centrum, 

     prohlídka secesních domů na Nádražní ulici 

10:00   příchod na náměstí Edvarda Beneše prohlídka na secesi navazující české moderny  

     + výklad 

10:15  odjezd směr náměstí Svatopluka Čecha 

10:30  příjezd na náměstí Svatopluka Čecha, prohlídka secesních budov v okolí + výklad 

11:00   konec exkurze 

5.2. Secese v Ostravě 

Pro architektonický vývoj Ostravy v 19. a na počátku 20. století jsou typické dva rysy. 

A to neobyčejně intenzivní a rozsáhlý industrializační proces maloměstského a 

venkovského prostředí. Očividná disproporčnost vývoje pak až do vzniku samostatného 

Československa potvrzuje i fakt, že Ostravsko až na výjimky postrádalo důležité stavební 

okruhy, obydlí podnikatelů a objekty správních institucí, které byly stavěny ve Vídni. 

Proces, kdy se tradiční struktury vyrovnávaly s nárazem industriální éry zde trval téměř 

století. Přesto, již od počátku byly patrné snahy o harmonizaci, vyrovnání a znovu nalezení 

rovnováhy, pomocí navazovaní kontinuity s tradicí. Architekturu tohoto období je možné 

rozčlenit do několika kapitol. Jednou z ní je problematika dělnických kolonií, jako výrazný 

přiklad co se týče kvalitativního i kvantitativního pojetí, které bylo na tehdejší dobu 

fenoménem. Nejenže, je zde řešena architektonická stránka věci, ale i další problematiky 

spojené s integrováním a zakotvením mas imigrantů, racionalizaci výstavby s hledáním 

nového životního stylu, atd. V souvislosti s vrcholící průmyslovou revolucí se od 70. let 

19. století začíná i výrazně uplatňovat i urbanisticko-architektonický vývoj centra této 
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aglomerace Moravské Ostravy. Charakter této architektury se zde  zpočátku odvozoval od 

kulturních vzorů feudální epochy, to se projevuje zejména v místně opožděné éře 

romantického historismu. 

Po té nastupuje etapa výstavby národních domů. A zvláště  Polský dům, který byl 

otevřen v roce 1900, který projektoval polský architekt Stanislav Bandrowski, je 

příznačnou  ukázkou počátečního období secese (viz Obr. č. 69.). Autor zde aplikoval nový 

dekor spolu s jinými a vytvořil tak až bizarní kombinaci, kdy díky jeho zálibě 

v naturalismu můžeme na výzdobě domu vidět i kusy uhlí. Ranou secesi taktéž přinesl do 

Ostravy i Otokar Béma, který vystudoval na architektonické speciálce vídeňské Akademie 

výtvarných umění u proslulého architekta Otty Wagnera. Bémovy realizace používají 

biomorfní naturalistické prvky, které soustřeďoval pod korunní římsu, jako tomu bylo u 

nájemného domu z roku 1898, na ulici Na hradbách 19. Ranná secese se rozvíjí v Ostravě 

po téměř celé první desetiletí nového 20. století. Pro ostravskou secesi je příznačný vliv 

románského art nouveau, který se ukláněl zejména k ztvárňování průčelí, než k řešení a 

reorganizaci celé stavby, jak ji chápala vídeňská secese. K realizaci těchto domů přispělo i 

několik domácích stavitelských firem, které od historismu plynule přešly k secesnímu 

stylu. Společníci Alois Mihatsch a Hans Ulrich užívají často vláčné linky štukovitého i 

kovového dekoru, podobně to dělala i dvojice Ferdinand Mainx a Leopold Popp. 

K nejradikálnějšímu florálnímu výrazu průčelí dospívá Felix Neumann a Eugen Noë. 

Naopak Edmund Gobiet se zčásti inspiroval počáteční tvorbou J. M. Olbricha. K rozvoji 

architektonické výstavby přispívá, jak tomu bylo i u jiných měst v rámci republiky i 

Evropy, asanace starších městských částí. V Ostravě je tomu tak v roce 1903 a i přes to, že 

původní plán se naplnil pouze z 20 %, znamenal jednu z nejvýraznějších změn v podobě 

města, zejména v jeho starém jádru. Nejcharakterističtějším příkladem asanační přestavby 

se stala radniční fronta hlavního náměstí (viz Obr. č. 70.). V letech 1911-1913 zde bylo 

postaveno pět novostaveb nájemných domů, u kterých je zajímavé, že podmínkou 

městského úřadu pro povolení bylo také respektování harmonie nového náměstí a bylo 

vyžadováno i zohlednění řešení průčelí. Díky tomu má výsledný harmonický celek i přes 

to, že každý dům má jiného autora, ucelený vzhled řešený v pozdně secesním tvarosloví.  

K výrazné ukázce členitosti secesní architektury připadá Ulrichova vila z roku 1899, 

kterou si architekt nechal postavit podle vlastního návrhu (viz Obr. č, 67.). Tento dům se 

stal dobovou senzací a je dochováno, že zvláště v neděli k němu proudily hloučky 
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obdivovatelů. I dnes stavba působí příjemně svou malebností a je u ní ceněn romantický 

folklórní výraz. Další výraznou ukázku představuje dům architekta Felixe Neumanna na 

nároží Českobratrské a Alžbětiny ulice z roku 1902. Je krásnou ukázkou secesního dekoru. 

A taktéž další jeho dům, z roku 1903, na rohu ulice Milíčovy a Českobratrské, který si 

nechal postavit milovník a znalec umění, mecenáš, ale i sekretář Důlního úřadu Severní 

Ferdinandovy dráhy Julius Eisner, je nejvýraznější secesně florálně zdobený dům 

v Ostravě, který okouzluje detailností této výzdoby a její řemeslnou dovedností, který 

vysoce překračuje rámec regionu (viz Obr. č. 68.). Tento dům také představoval po svém 

dokončení senzaci. Krom těchto architektonických děl musím zmínit i jedno, které sice 

nespadá do kategorie architektury, ale svým významem, široce přesahuje rámec regionální, 

i národní. V ostravském Domu umění je umístěn jeden ze skvostů secesní malby Gustava 

Klimta jeho obraz Judita, jehož cena se nejen pohybuje v astronomických částkách, ale 

především je velmi krásný, jak jsem sám mohl posoudit. (Zatloukal 1997 ) 

      

Obr. č. 67. H. Ulrich, Ulrichova vila                  Obr. č. 68. F. Neumann, vila Julia Eisnera 

 

          

Obr. č. 69. S. Bandrowski, Polský dům            Obr. č. 70. zástavba na náměstí TGM 
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5.3. Pojetí exkurze 

Z výše vyplývajícího jsem zvolil okružní exkurzi v centru Ostravy, která bude vedena 

po jednotlivých budovách u kterých budou pro zájemce připraveny detailní informace o 

jednotlivých stavbách, architektech a zajímavostech s nimi spojenými, tak jak jsem nastínil 

ve stručném přehledu ostravské secese. Tuto exkurzi bych koncipoval, jako populárně 

naučnou pro studenty, středních uměleckých škol, či vysokých, ale samozřejmě, že bude 

zajímavá i pro ostatní, jelikož bude osvětlovat něco co všichni z každodenního života 

v Ostravě znají, ale mnohdy o něm nic neví. Tudíž lze předpokládat, že by byl zájem i 

z ostatních škol, nebo z řad běžných občanů, kteří se zajímají o své okolí. Akce zároveň 

může být použita jako součást širší podpory regionální turistiky, či k propagaci města 

v kombinaci jiných zábavných či kulturně-osvětových akcí Přesto bych vymezil spodní 

věkovou hranici, vzhledem k tématu, zhruba od 15 let.  
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6. ZÁVĚR 

Díky této práci jsem měl možnost nahlédnout do velmi zajímavého světa 

představovaném secesní tvorbou a částečně pochopit na první pohled jednoduchý, ale při 

bližším zkoumání velmi složitý fenomén jejího vzniku, definování, růstu a zániku . 

Nashromáždil jsem velmi pestrý a obsáhlý zdrojový materiál, který mi osvětlil určité 

pochody, okamžiky a směry, které hrály ve formování secesního hnutí důležitou roli. 

Velmi zajímavé je pozorovat, jak v každé zemi, která se k tomuto stylu přihlásila, nastal 

proces promítání místních specifických rysů, současně s respektováním secesní estetiky, 

čímž docházelo k výraznému zpestření a posouvání mantinelů, které ohraničovaly tento 

sloh. To, často s precizním profesionálním zpracováním dalo vzniknout nejednomu 

klenotu, který dnes vlastní muzea, či soukromé sbírky. Zároveň filozofie tehdejší doby je 

velmi zajímavá a překvapivě různě se měnící, během tak krátkého časového intervalu, po 

který tento sloh formoval tehdejší svět. Zvláště sympatické jsou prvotní silné impulsy 

k návratu k přírodě a jejímu bezmeznému potenciálu, jako nevyčerpatelné studnici stále 

zajímavých a osvědčených nápadů a inovativních řešení. Vždycky mě fascinuje, jak za tak 

krátkou dobu mohlo vzniknout najednou tolik skvostů, jakými secesní artefakty jsou. 

V minulosti sice celá epocha byla přehlížena, jako prchlavý výstřelek módy, ale dnes, 

zvláště na cenách jednotlivých děl je zřejmé, že toto stanovisko bylo přehodnoceno. Díky 

této práci, běhemž jejího průběhu mě celá tato problematika natolik zaujala, že některé ze 

zdrojů jsem si koupil a hodlám se touto „krásnou epochou“, jak říkají Francouzi období 

před 1. světovou válkou, podrobněji zabývat. 
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Obr. č. 8. J. Hoffmann, Palác Stocletů (mramorový obklad)                     

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 9. detail věže a soch (bronz) 

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 10. H. Guimard, vstup do pařížského metra (litina) 

PIJOAN, J. Dějiny umění svazek č.9. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 336s. 

Obr. č. 11. A. Rodin, detail (bronz)                            

WITTLICH, P. Umění a život - doba secese. Praha: Artia, 1987. 

Obr. č. 12. A. Rodin, Balzac (bronz) 

WITTLICH, P. Umění a život - doba secese. Praha: Artia, 1987. 

Obr. č. 13. R. F. Larche, detail lampy L. Fullerová (zlacený bronz) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 14. M. Bouval, Ophelia (mramor, zlacený bronz) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 15. R. Larche, La Sève (zlacený bronz)                                                                                       

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 16. T. Riviere, Salambô (bronz, slonovina) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 17. Frans Hoosemans (stříbro, slonovina)                                                           
SEMBACH, K.,J. Art nouveau. Köln: Taschen GmbH, 2002. ISBN 3-8228-2022-9 

Obr. č. 18. Ch. van de Stappen, Le Sphinx mystérieux (slonovina, bronz) 

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 
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Obr. č. 19. G. Gurschner (blíže neurčený kov, sklo)                  

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 20. J. Öfner (bronz) 

 MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 21. H. Guimard, stropní svítidlo (pozlacený bronz, sklo, mosaz, měd)                                              
BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 22. G. Fouguet, ozdobný hřeben (rohovina, opály, zlato, email) 

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 23. anonym, brož (diamanty, zlato, email)                                                                                  

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 24. L. Laport-Blairsy, přívěsek (slonovina, ametyst, zlato, perly, diamanty, email) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 25. L. Hirtz, náhrdelník (zlato, email, diamanty)                
MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 26. R. Lalique, brož (stříbro, email, perla) 
MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 27. H.van de Velde, náhrdelník (zlato, safír, smaragd)                                       

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 28. P. Wolfers, šperkovnice (stříbro, smalt, slonovina, opál, perly) 

RILEYOVÁ, N. Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, s. r. o., 2004. ISBN 80-7209-549-8 

Obr. č. 29. J. Hoffman, samovar (stříbro)         
SEMBACH, K.,J. Art nouveau. Köln: Taschen GmbH, 2002. ISBN 3-8228-2022-9 

Obr. č. 30. J. Hoffmann, rám (stříbro, opál, ametyst, aragonit, chalcedon, tyrkys, jaspis, 

karneol)  

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 
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Obr. č. 31. Liberty & Co., přívěsek (tyrkys, zlato) 
MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 32. Liberty & Co., váza řady Tudric (cín, email) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 33.  Liberty & Co., hodiny řady Tudric (cín, email, měd) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 34. M. Bennett, brož (lité stříbro, perla, email) 
MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 35. A. Mucha, náčrt Pavilónu člověka pro Světovou výstavu v Paříži 1897 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 36. A. Mucha, bysta La nature (pozlacený, postříbřený bronz) 

BECKEROVÁ, F.,G. Secese. 2. vyd. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-896-5 

Obr. č. 37. A. Mucha, Documents Décoratifs 

WITTLICH, P. Umění a život - doba secese. Praha: Artia, 1987. 

Obr. č. 38. J. Kotěra, Národní dům v Prostějově 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 39. J. Kotěra, Národní dům v Prostějově interiér (mramorový obklad) 
WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 40. J. Kotěra, Městské muzeum v Hradci Králové 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 41. A. Balšánek,O. Polívka, Obecní dům v Praze 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 42. D. Jurkovič, lázeňský dům Luhačovice 
WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 43. D. Jurkovič, rodinný dům Brno 
WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 44. J. Fanta, hlavní nádraží Praha 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 
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Obr. č. 45.  J. Mařatka, Opuštěná Ariadna (bronz) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 46. J. Mařatka, Tlustá žena (bronz) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 47. L. Šaloun, Pomník Jana Husa v Hořicích (pískovec) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 48. B. Kafka, náhrobní reliéf  (bronz) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

obr. č. 49. L. Šaloun, Krakonoš, Smetanovy sady v Hořicích (pískovec) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 50. J. Štursa, Melancholické děvče (francouzský vápenec) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 51. L. Kofránek, Snění (mramor) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 52. B. Kafka,Věčné drama (bronz) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 53. J. V. Myslbek, studie hlavy knížete Václava (bronz) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 54. sklárna Loetz, váza (sklo, cín) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 55. sklárna Loetz, váza (sklo, chromovaná mosaz) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 56. fa Wihlelm Kralik Sohn, mísa (irizované sklo, cín) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 57. anonym, vázy (sklo, měd) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 58. F. van Poschinger, váza (irizované sklo, cín) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  
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ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 59. sklárna Loetz, váza, (irizované sklo, postříbřený kov) 

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 60. Odborná škola Turnov, závěs na řetízek (opál, zlato, perly, almandin, 

akvamarín, rubín, safír) 

WITTLICH, P. Umění a život - doba secese. Praha: Artia, 1987. 

Obr. č. 61. J. L. Němec, náhrdelník (zlato, granáty, email) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 62. Odborná škola Turnov, náhrdelník (zlato, smalt, rubíny, granáty, safíry, perly) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 63. P. Frères, opasková spona podle předlohy A. Muchy (mosaz, email)   

MILLEROVÁ, J. Průvodce pro sběratele sesece. 1.vyd. Praha: Noxi, s. r. o., 2004. 240s.  

ISBN 80-89179-08-8 

Obr. č. 64. J. L. Němec, šatní ozdoba (blíže neurčený kov) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 65. F. Anýž, brože (zlato, safír, rubíny, perla) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 66. K. Ebner, dózička (stříbro, kameny, perly) 

WITTLICH, P. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 

Obr. č. 67. H. Ulrich, Ulrichova vila 

foto autora 

Obr. č. 68. F. Neumann, vila Julia Eisnera                                                                                                                                     

foto autora 

Obr. č. 69. S. Bandrowski, Polský dům 

foto autora 

Obr. č. 70. zástavba na náměstí TGM 

foto autora 

 

 

 

 


