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Secese – umělecký směr

• Charakteristická dekorativnost křivek, květů, listů 

krásných tvarů, které jsou spojovány s lidskými 

obličeji – maskami, nebo naturalisticky pojatými 

lidskými figurami – akty. Často je nacházíme u 

vchodů. Nechybí ani postavy – osobnosti 

českých dějin – J. Hus, J. Ţiţka z Trocnova, Jiří 

Poděbradský……Fasády jsou zdobeny 

mozaikami, malbami, kachličkami, obklady nebo 

zlacenými ornamenty. Architektura objevuje 

nové vyuţití kovů.



Secesní dekor



Architektura

• I.   ORNAMENTÁLNÍ směr = inspirovaný 
organickou hmotou 

• Josef Fanta - Hlavní nádraţí v Praze 

• Osvald Polívka a Antonín Balšánek - Obecní 
dům v Praze (u Prašné brány) . Jsou také autory 
budovy Pojišťovny na Národní třídě v Praze 

• II.   GEOMETRICKÝ směr = racionální (aţ 
funkcionalistický)

• Jan Kotěra - ţák O. Wagnera; autor první 
secesní stavby v jednotném stylu - Peterkův 
dům na Václavském nám. v Praze 



Nejvýznamnější secesní stavby 

Prahy

• V Praze se objevily dvě zásadní stavby –
Hlavní nádraţí s pověstnou kavárnou 
architekta Josefa Fanty a Obecní dům od 
Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.
Obě s bohatou dekorativní výzdobou. 
Prahu pozměnila také Jubilejní výstava z 
roku 1891, při jejíţ příleţitosti byl vystavěn 
Průmyslový palác na Výstavišti a 
Petřínská rozhledna, která měla být menší 
obdobou paříţské Eiffelovy věţe. 



Sochařství

• Čechy :

• Ladislav Šaloun - pomník Mistra Jana 

Husa v Praze (Staroměstské nám.) 

• Stanislav Sucharda - pomník Františka

Palackého, František Bílek - Modlitba 

nad hroby 



Malířství

• Čechy:

• Alfons Mucha: český malíř, grafik, ţijící v Paříţi a USA

• tzv. „styl Mucha" - vznikl v souvislosti s tvorbou plakátů pro herečku 
Sarah Bernhardtovou;  je také autor kostýmů, šperků, kalendářů a 
uměleckých plakátů

• Dílo: výzdoba Obecního domu, okenní vitráţe v chrámu sv. Víta v 
Praze 

• Slovanská epopej (20 velkých obrazů s námětem slovanské minulosti)

• Max Švabinský: malíř, grafik, krajinář, portrétista slavných ( B. Němcová, 
B. Smetana, J. Neruda), + vitráţe ve sv. Vítu - Poslední soud 

• UŢITÉ UMĚNÍ v Čechách:

• Jan Kotěra - návrhy nábytku

• Ladislav Němec - návrhy šperků 

• Vojtěch Preissig - návrhy tapet 



Jindřichův Hradec

• Secese jako umělecký směr zasáhla naše město letmo. Vznikla zde řada zajímavých, 
na svou dobu monumentálních staveb, které nesou prvky secese.

• Ledererova vila – typické secesní dílo

• Nové školy – ul. Štítného, Janderova, budova gymnázia, veřejné obchodní školy, 
hospodářské školy

• Budova pošty, spořitelny, městského úřadu, kasáren, nemocnice, Naxerova lávka

• Nádraţí a výstavba ţeleznice - 23.12.1905 otevřena trať J. Hradec – Obrataň.

• Městská radnice č. p. 88/I prošla stavebními úpravami dle návrhu prof. Jana Kotěry –
15. 3. 1905

• Budova kasáren pro 75. pěší pluk rakouské armády

• Výstavba rodinných domů zejména na okraji Neţárky, které nesou zjednodušené 
prvky secese

• Nový Neţárecký most – 1900 (5. ledna provedena zatěţkávací zkouška mostu)

• Byl postaven Husův pomník



Vila Edvarda Lederera

• Dům patřil původně sládkovi Lynkovi, který byl 
švagrem B. Smetany. Advokát Eduard Lederer 
(znám pod pseudonymem Leda) jej koupil 
koncem 19. stol. Roku 1904 byl přestavěn 
Kotěrovým ţákem Otakarem Novotným. 
Zajímavé jsou kovové, štukové a sgrafitové 
detaily. Ledererova kancelář sídlila na pravé 
straně domu za hlavním vchodem, na levou 
stranu architekt umístil nejhonosnější prostor vily 
– jídelnu, obohacený výklenkem v arkýři do 
ulice.   



Ledererova vila – Praţská 106



Zdobné prvky vily

Kombinace sgrafit a ozdobných 

kovových prvků mříţí.



Budovy škol

ZŠ Janderova ul.

ZŠ Štítného – postavena r. 1885 jako 

nejstarší budova obecné školy. 

Dostavba – 1910.



Budova gymnázia

Nová budova gymnázia byla postavena 

v r. 1923.

Budova  veřejné obchodní školy byla 

postavena r. 1931.



Janderova 147 - budova záloţny v 

J. Hradci

Budovu nechala postavit Jednota 

Záloţna v r. 1902, kam přesídlila. 

Bylo zde také okresní hejtmanství.

Bohatě zdobený vchodový 

portál. Atlanti podpírající 

výklenek, kovové prvky.



Janderova 147 – okresní úřad

Vchodový portál je zdoben erby, postavami, 

geometrickými obrazci.



Janderova 146 – „Treviso“

• Dříve se tomuto místu říkalo Na Kopečku. Majitel Jan Trevisan, vyučený tapetář, který prováděl 
ţivnost čalouníka. Vlastnil i prodejnu nábytku - prodával loţnice, salony, jídelny, výbavy pro 
nevěsty…podnik prosperoval – pustil se do přestavby domu 146/II. Ten nechal celý zbořit a r. 
1899 začala výstavba nového domu pod vedením architekta Josefa Šónského. Dokončen 1902. 
Malba fasády probíhala současně – Trevisan chtěl mít dům podobný Rottovu domu v Praze 
(myšlenka pravděp.  vzešla od ředitele měšťanky Fr. Lega, s kterým hrával taroky. Trevisan 
dodával své zboţí Černínům – kolem r. 1900 a chtěl si zachovat jejich přízeň – proto na fasádách 
portréty významných hradeckých pánů. 

• Náročné malířské práce byly svěřeny jednak Trevisanovu bratranci, akademickému malíři 
Františku Řehořovi z Č. Budějovic (vymaloval i kostely Nejsv. Trojice a sv. Václava v J. Hradci), 
dále se na nich podílel známý malíř Jiří Kaucký.

• Stavba a tedy i malování domů probíhala po částech, protoţe vyvolávala rozporuplné reakce 
sousedů - majitelé okolních domů se úporně snaţili vzniku velkého pomalovaného objektu 
zabránit. Nejdříve byla postavena dvě podlaţí, po nějaké době třetí podlaţí.

• Dnes se zachovala lokalizace pouhých deseti zobrazení. V prvním patře na nás kdysi shlíţeli 
zleva v následujícím pořadí: Jindřich IV. z Hradce, Kateřina z Montfortu, Adam II. z Hradce, Adam 
I. z Hradce a Jáchym z Hradce. 

• Ve druhém patře zleva pak Jan Jiří Jáchym Slavata, Marie Josefa Slavatová, Heřman Jakub 
Černín, Jan Rudolf Černín a Eugen Karel Černín z Chudenic.

• Je potvrzeno, ţe se na fasádě nacházely i portréty Eugena Jaromíra Černína a jeho manţelky 
Františky. V roce 1928 malovaný dům koupila za 300 000 korun jindřichohradecká záloţna.

• Po druhé světové válce se stal součástí budov, v nich sídlil okresní národní výbor. Poničené 
fresky byly zamalovány v 60. letech a v 80. letech byl celý zbořen.



„Treviso“

Nakl. Vincenc Zvěřina, Jindřichův Hradec, nedatováno. Pohlednice zobrazuje 

výzdobu 1. a 2. poschodí - Rodopisná revue on-line, roč. 12, 5-6, 2010 – Pavel 

Koblasa



„Treviso“ – č. p. 146/II



Pošta – Klášterská 131/I

Budova nové pošty postavena r. 1909 V zadním traktu budovy v přízemí bývalo 

knihkupectví a obchod se školními potřebami.



Secesní budova – hotel „Perla“

Sládkova 249/II



Budova městského úřadu 134-135/II

Tato budova byla nejdříve 

postavena jako reprezentační 

činţovní dům. Dnes v ní sídlí 

městský úřad. Na fasádě patrny 

prvky neobaroka.



Budova Spořitelny- Klášterská 139 -141/II

Budova „Spořitelny“ byla dostavěná r. 1890 na 

popud hraběte Eugena Černína. – Stavitelé Černý 

a Purkyt ji postavili dle návrhů architekta K. 

Hayböcka.



Dům  sociální péče 332/II



Nádraţní 269/II
Dům s bohatou štukovou výzdobou  -

kombinace geometrických vzorů, lidských 

masek a ornamentálních vzorů. (Pozdní 

secese.)



Sládkova ulice

Sládkova č. 351/II – dům z roku 

1924. Na fasádě štuková výzdoba s 

rostlinnými a figurálními motivy.

Dům hradeckého stavitele J. Filsaka  

309/II. V domě bylo sídlo rodiny i 

stavební firmy.



Nádraţní ulice

Dům 287/II

Nad vchodem 

ozdobná kovová 

stříška s četnými 

rostlinnými 

motivy. Na 

fasádě patrny 

zbytky 

geometrické 

štukové 

výzdoby.



Zdobné prvky domů.



Architektonické prvky – okna, štíty

Zdobení 

vchodového 

portálu

Okno nad 

vchodem.

Štíty 

domů

M. Kolář 9. B

I. Vicanová 9. B P. Blaţek 9. B V. Švíka 9. B
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