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letech 1904–1910 se Bauer soustředěně věnoval rekonstrukcím, 
přestavbám a novostavbám zámků či panských sídel. Navrhl 
a provedl tehdy pět takových staveb. V té době se v jeho tvor-
bě udála zásadní názorová proměna. Umělec, který dosud pat-

řil k nejrozhodnějším představitelům modernistického křídla rakouské vý-
tvarné kultury, se uchýlil k výrazovým prostředkům historické architektury. 
Část autorů zabývajících se Bauerovou tvorbou posun k tradičnímu výra-
zu vysvětlovala na pohled logicky jeho „památkářskou“ zkušeností. Podle 
historika umění Fritze Pollaka architekt při těchto úkolech „poprvé poznal 
negaci, která spočívá v propagované moderně. Aby oživil polorozpadlý zá-
mek, použil opět sloupy, rozepjal oblouky, obrovské klenby, zkrátka rychle 
se rozhodl a sáhl zpět k vysmívané výzbroji minulých stylů a vytvořil přitom 
něco zcela nového, originálního a vysoce osobního.“1 Dnešní badatel má však 
dost důvodů, proč takové zdůvodnění přijímat s rezervou. Řada moderních 
architektů Bauerovy generace obdržela zakázky spojené s obnovou histo-
rických objektů, aniž by je to zviklalo v jejich ortodoxii. Stejně tak lze na-
mítat, že odvrat od modernistického radikalismu k jistotám dějin a tradice 
byl ve středoevropské architektuře té doby příliš rozšířeným fenoménem, 
než aby se osobní motivace jeho aktérů dala věrohodně zredukovat na do-
jemný příběh o kouzlu starých sídel. Přesto však není možné toto vysvětlení 
ignorovat. Jeho původcem totiž byl sám Bauer, který je Pollakovi napověděl 
v dopise z roku 1907: „Dostal jsem úkoly, kdy jsem si náhle musel přiznat, že 
negace, která spočívá v moderním umění, nestačí k jejich vyřešení. Nejdříve 
velký zámek, který byl dosti zpustlý, přetvořit v moderní obyvatelný objekt, 
zámek Zlín, kolosální dimenze, obrovské prostory. Bezpodmínečná nutnost 
rytmického zvládnutí této velikosti mi ukázala úplně nové cesty; moje teore-
tické znalosti začaly přinášet plody.“2 Podobné prohlášení dokonce architekt 
již předtím adresoval svému klientovi. V dopise Stefana Haupta ze září 1905 
čteme tuto repliku: „Plní nás velkým zadostiučiněním, že je to právě naše 
stavba, jak sám píšete, která tvoří milník ve vašem uměleckém vývoji.“3 Je 
však psychologické objasnění „hereze“ přesvědčivější, opírá-li se autentické 
svědectví umělce? Neměla by tato deklarace naopak posílit počáteční ne-
důvěru v tom směru, že to byl sám Bauer, kdo se účelovým tvrzením snažil 
zakrýt skutečné příčiny své konverze, jež by jako nelegitimní mohly ublížit 
jeho obrazu „moderního umělce“? Úkolem této kapitoly bude tedy kriticky 
prozkoumat architektovo angažmá coby „památkáře“, případně projektanta 
panských sídel, a odpovědět na otázku, jaký význam tyto zakázky dooprav-
dy měly pro Bauerův rozchod s modernistickou ortodoxií.

Moderna na historické půdě

Zásluhou svého prvního významného zákazníka a celoživotního příznivce 
dr. Karla Reissiga se Bauer v roce 1904 seznámil s velkostatkářem dr. Ste-
fanem svobodným pánem Hauptem-Buchenrode (1869–1954), významným 
moravským politikem, národohospodářem a diplomatem.4 Ten mu ještě 
téhož roku svěřil projekt přestavby zámku ve Zlíně s výslovnou podmín-
kou, že má být „vybaven vším moderním komfortem, aniž by se něco změnilo 

1 Fritz Pollak, Leopold Bauer, in: 
Ulrich Thieme – Felix Becker (eds.), 
Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler, Bd. III, Leipzig 1909, s. 70–71.
2 Albertina, dopis F. Pollakovi 
z 23. 12. 1907.
3 Albertina, dopis S. Haupta 
z 26. 9. 1905.
4 O Hauptovi viz např. November 
1918 am Ballhausplatz, Erinnerungen 
von Ludwig Freiherr von Flotow, des 
letzten Chefs des österr.-ungarischen 
Auswärtigen Dienstes 1895–1920, Graz 
1982 s. 338. – Petr Mašek, Modrá krev. 
Minulost a přítomnost 445 šlechtických 
rodů v českých zemích, Praha 1999, 
s. 100. – Jiří Galuška, Stefan Haupt von 
Buchenrode a jeho spis o hospodářské 
krizi, bakalářská práce, Ekonomicko-
správní fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno 2010. – Z Hauptových spisů viz 
zejm. Stefan Haupt-Buchenrode, Die 
Zukunft Europas, Leipzig 1922. – Týž, 
Die Wurzel der Weltwirtschaftskrise, 
Brünn 1935. – Týž, Meine 
Einnerungen, Rio de Janeiro 1951.
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5 Stefan Haupt-Buchenrode, 
Einige Gedenkworte zum 
60. Geburtstag Leopold Bauers, 
in: Widmungen, s. 26–33, zde s. 30.
6 Srov. DI VII, 1906, T 125–127. – 
MBf VI, 1907, s. 11–18.
7 Albertina, dopis S. Haupta 
z 27. 12. 1904.

na starobylém charakteru budovy“.5 Při úpravách probíhajících do léta 1905 
dostal zámek elektrické osvětlení a ústřední teplovzdušné topení, byly od-
straněny novodobé stavební doplňky, vyměněny stropní konstrukce nej-
vyššího podlaží a osazena nová střecha. Ve vnitřním nádvoří nechal Bauer 
dostavět dvě ramena arkádového ochozu a jedno vnější nároží doplnit o pří-
stavbu s velkým schodištěm a přilehlou halou. Přitom skutečně v zájmu tva-
rové konformity a kontinuity použil v několika případech historické formy, 
jako byly zmíněné klenby v arkádách nebo toskánské sloupy podepírající 
terasy v obou hlavních průčelích. Pojetí haly coby nově vzniklého ústřed-
ního prostoru zámku však zcela zřejmě navazovalo na reformní principy 
„anglického domu“. Jejím ohniskem byl krb a druhou pohledovou dominan-
tu představovalo dřevěné vřetenové schodiště na ochoz. Čtyřkřídlé dveře 
spojovaly halu s jídelnou a její vnější stěnu skoro v celé výši prolamovala 
dvojice obdélných oken, které ve vstupní fasádě představovaly neklamný 
znak moderní přestavby. Většinu interiérů Bauer na Hauptovo přání vyba-
vil biedermeierovým nábytkem, ale nově zřízené prostory dostaly soudobý 
mobiliář. Ani klenby, které zde Bauer obnovil, nebyly v jeho interiérech úpl-
ně neznámým prvkem. Působivé průniky a seskupování klenebních obraz-
ců v zámecké hale, kde jejich oblouky vstupovaly do hry s prohnutou linií 
galerie, ukazují naopak tutéž zálibu v abstraktní geometrii jako architek-
tova nejradikálnější modernistická díla. Táflování, štuková výzdoba a vý-
malba stěn, kovové doplňky a okenní výplně ukazují jasný záměr – vyvážit 
historické komponenty prvky moderního dekorativního stylu.6 Stavebník 
Bauerovi jeho úsilí nijak neulehčoval. „Nevěřím, že se to bude hodit ke stylu 
zámku,“ odmítl například figurální reliéfy z měděného plechu, které chtěl 
architekt umístit do horní části vrat.7 Bauer však vzdor jeho nátlaku učinil 
ve prospěch historického výrazu jen několik ústupků. ▮ 165–171
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165 – Projekt přestavby zámku 
ve Zlíně, východní průčelí, 1904

166 – Přestavba zámku ve Zlíně,
půdorys, 1904–1905

167 – Projekt přestavby zámku 
ve Zlíně, schodiště v hale, 1904

168 – Projekt přestavby zámku 
ve Zlíně, stěna v hale, 1904
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8 DI VIII, 1907, T 99 a IX, 1908, s. 2, 
T 5–6. – DK XVI, 1907–1908, 
s. 344–347. – Srov. Libuše Dědková – 
Antonín Grůza, Zámek v Linhartovech, 
Průzkumy památek XI, 2004, s. 153–173.

Nesporné popření modernistických principů nelze vysledo-
vat ani v přestavbě zámku v Linhartovech ve Slezsku, kterou Bauer pro kr-
novského podnikatele Eduarda Wenzelidese (zemř. 1907) uskutečnil v le-
tech 1905–1907. Čtyři prostory v severozápadním nároží renesančního sídla 
nechal vybavit podobným mobiliářem, jakým v téže době zařizoval po-
šumavské či krnovské vily. Podlahy pokrývaly takřka tytéž koberce s ab-
straktními vzory, jež podle Bauerových návrhů vyráběla severočeská firma 
Ginzkey, pro výmalbu stěn pod lunetovými klenbami zvolil architekt po-
dobný, poměrně výrazný florální dekor a ryze soudobý tvar měla i osvět-
lovací tělesa. Věcné formy pohodlného a nijak zvlášť masivního zámecké-
ho nábytku vycházely stejně tak z tradice vídeňského biedermeieru, jako 
z reformních myšlenek britského hnutí Arts and Crafts. Jednotlivé kusy ar-
chitekt uspořádal bez zřetele na osovou souměrnost, prostorové dominan-
ty naopak odsunul ze středové polohy či přímo situoval do rohů, a některé 
solitérní objekty dokonce natočil do diagonály. Příznačné je, že k tomuto 
nesentimentálnímu, z účelu vycházejícímu rozvrhu jej podnítily nepravi-
delnosti prostorů historické stavby. Nikoliv náhodou proto nejpregnantněji 
současný výraz dostala „nejromantičtější“ místnost zámku, salonek v cylin-
drické nárožní věži, který Bauer zařídil elegantním zabudovaným nábytkem 
a v němž dekorativní výmalbou potlačil i účinek žebrové klenby. Do staveb-
ní substance však zasáhl výrazně pouze tím, že v salonu proboural široké 
francouzské okno pro zřízení zimní zahrady.8
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169 – Přestavba zámku ve Zlíně, 
nádvoří, 1904–1905

170 – Přestavba zámku ve Zlíně,
interiér haly, 1904–1905

171 – Přestavba zámku ve Zlíně,
pánský pokoj, 1904–1905

172 – Přestavba zámku 
v Linhartovech, jídelna, 1905–1907

173 – Přestavba zámku 
v Linhartovech, pokoj, 1905–1907

▮ 172, 173
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9 MBf IX, 1910, s. 89–92. –WBIZ XXVIII, 
1910–1911, s. 326, T 76. – DA XXII, 1919, 
T 89. – Srov. Jiří Úlovec, Hrady a zámky 
Klatovska, Praha 2004, s. 122–123.

Zámek v západočeských Kněžicích řadil Bauer mezi své rekon-
strukce, ve skutečnosti však šlo o velmi razantní přestavbu. Na zakázku ví-
deňského podnikatele Oskara Heintschela von Heinegg přeměnil skromný 
a stísněný panský dům na jeho deskovém statku tak, že mezi dvě kolmá kří-
dla vsunul velkoryse dimenzovanou schodišťovou halu, hlavní průčelí ak-
centoval cylindrickým rizalitem se zimní zahradou a výškovou dominan-
tou areálu učinil osmiboký pavilon připojený visutou chodbou. Dochované 
kresby naznačují, že než se na jaře roku 1906 dopracoval k definitivnímu 
projektu, rozvíjel architekt i poměrně pitoreskní představy s převahou his-
torických či vernakulárních forem. Výsledek jeho přemýšlení byl mnohem 
umírněnější, byť nikoliv prostý historického sentimentu: Nejen zvlněná si-
lueta měkce modelované hmoty, ale i základní myšlenka řešení, dvoukřídlá 
dispozice s prostorovou dominantou v ohnisku, jasně odkazuje ke vzorům 
barokní architektury a také altán je parafrází belvedérů téže stylové pro-
venience. Avšak výzdobné motivy jako nápadné štukové věnce pod korunní 
římsou nebo dekorativní členění oken se okázale hlásí k duchu nové doby. 
Moderní identitu majitelů manifestoval rovněž vnitřek domu, rozvrhem 
i zařízením připomínající spíše středostavovské než aristokratické sídlo. 
Obzvláště schodišťová hala s dynamickým hieroglyfem parapetních mříží 
ukazuje nezájem o normativní stylistický model, jaký v té době mohl nabíd-
nout architektonický historismus.9
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174 – Přestavba zámku v Kněžicích,
půdorys, 1906–1907

175 – Přestavba zámku v Kněžicích, 
1906–1907

176 – Přestavba zámku v Kněžicích, 
schodiště, 1906–1907
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10 Alternativní návrhy pocházejí 
z března a dubna 1907. – MBf 
IX, 1910, s. 71–74. – WBIZ XXVIII, 
1910–1911, s. 324, T 77. – Srov. Jindřich 
Vybíral, Seidlova vila, in: Jan Sedlák 
(ed.), Slavné vily Jihomoravského 
kraje, Praha 2007, s. 43–45.

Novostavba rozlehlé vily ve Ždánicích, zbudované pro nobili-
tovaného továrníka Eduarda Seidla (1854–1936), měla naopak na přání paní 
domu co nejvíce připomínat skutečný zámek. Bauer vytvořil v roce 1907 ně-
kolik návrhů různého stylového zabarvení, až nakonec stavební těleso opět 
vytvaroval s volnými reminiscencemi na barokní venkovská sídla. Po kla-
sické uměřenosti, jež vládla jeho předchozímu dílu, však v projektu nebylo 
ani stopy. Majitelům zjevně neimponovala elegance aristokratických zámků, 
nýbrž obdivovali spíše jejich malebnost a stopy střídání generací. Architekt 
na jejich přání pojal stavbu jako nesouměrnou až hřmotnou sestavu skláda-
jící se z trojpodlažní hlavní budovy s panským obydlím a přízemního hospo-
dářského traktu. Také použitý tvarový repertoár, zejména nepravidelně mo-
delované strmé střechy, oblé rizality a lodžie s oblouky na pilířích, spíše než 
k „vysoké“ rezidenční architektuře odkazoval k rustikálnějším vzorům. Pod 
touto slupkou, jíž na první pohled zcela chybí koncepční řád, se však skrýval 
promyšlený a poměrně pokročilý prostorový rozvrh. Hala postrádala obvyk-
lé schodiště s ochozem, místo toho byla rozčleněna do dvou úrovní odděle-
ných několika stupni a v působivé prostorové sekvenci spojena s jídelnou. 
V horní hale se tato krátká osa domu křížila s podélnou, na níž ležely vpravo 
společenské a vlevo provozní místnosti. Ze západu se k hale volně připojoval 
obývací pokoj s krbem a další obytné světnice. Na opačné straně na ni nava-
zovalo hlavní schodiště a za ním kuchyně. Tak na osnově dvou křížících se 
os nepravidelná a složitá prostorová skladba dostala jasnost a přehlednost. 
V soukromém teritoriu horního podlaží se jednoznačný vizuální řád uvolnil. 
Ložnice jakožto jeho střed byla umístěna mimo hlavní osy, avšak v nejvý-
hodnější poloze se zřetelem na světové strany. Moderní cítění architekta se 
prosadilo v myšlence souvislého prostoru v jádru vily, ale také v propojení 
vnitřku s vnějškem prostřednictvím lodžií, balkónů či jiných výčnělků. Také 
v interiérech bychom našli jen málo konvenčních atributů zámecké architek-
tury. Místnosti měly ploché stropy, ozdobné mříže dostaly soudobou, pozdně 
secesní formu a ve vybavení takřka úplně chyběly starožitnosti.10
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177 – Zámek ve Ždánicích, půdorys, 
1907–1908

178 – Zámek ve Ždánicích, 1907–1908

179 – Zámek ve Ždánicích, hala,
1907–1908

▮ 177–179
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11 DA XXII, 1919, T 86, 87. – WMB 
III, 1918–1919, s. 102–110.
12 Cit. podle Feldegg 1918, s. 29.

Jako projev historismu bychom mohli ze všech Bauerem navr-
žených venkovských sídel označit nanejvýš zámek v Roztěži u Kutné Hory, 
jehož přestavba je datována lety 1909–1911. Objednavatel nebyl v tomto pří-
padě příslušník podnikatelské nobility, nýbrž staré říšské šlechty – svobod-
ný pán Karl Heribert Dalberg (1849–1920) se svou ženou Gabrielou, roze-
nou hraběnkou Spiegel-Diesenberg. Pro ně byl empírový lovecký zámeček 
podle Bauerova projektu podstatně rozšířen tak, že čtyřkřídlá historická 
budova s vnitřním dvorem tvořila střed kompozice a z něho vybíhala dvě 
nová křídla – levé s ložnicemi majitelů a pravé s kaplí. Nově byla přistavě-
na také budova se stájemi a remízami. Objemová skladba s dominantním 
středem a vedlejšími akcenty na ukončeních bočních křídel vycházela z ba-
rokních principů a také tektonické členění fasád plochými pilastry evoko-
valo ducha barokního klasicismu. Bylo by však marné očekávat, že někdejší 
modernista bude usilovat o „čistý“ a „jednotný“ styl, nebo si naopak dovo-
lí čirý subjektivismus a extravagance v práci s dekorativními prostředky, 
jak to bylo obvyklé v různých fázích historismu 19. století. Barok pronikl 
jen do základní formy zámecké budovy, zatímco v pojetí fasád nalezneme 
podobnou abstrakci a ekonomii forem, jež vyznačovala Bauerova raná díla. 
Svérázná interpretace architektonických článků, kdy pilastry jsou reduko-
vány na pouhé dekorativní rámy, jakož i symptomatické plastické detaily 
až vyzývavě upozorňují na novodobý původ stavby. Za historickou fasádou 
byla skryta účelná dispozice, jejíž jádro tvořila rozlehlá schodišťová hala se 
sloupovými ochozy, zaujímající místo někdejšího dvora. Novodobým moti-
vem v ní byl nejen skleněný strop, ale také viditelné, byť „oblečené“ beto-
nové nosníky. Interiéry vybavil architekt převážně starým rodinným ná-
bytkem z 19. století, který prý našel na půdách a ve skladištích. Historický 
mobiliář byl však podobně jako v předchozích případech umístěn na pozadí, 
které tvořila současná ornamentika, zejména štuková výzdoba a kovářské 
práce.11 „Do moderního prostoru se tento biedermeierový a empírový nábytek 
hodí naprosto skvěle,“ objasňoval architekt svůj záměr.12 Jeho úmyslem oči-
vidně nebylo vytvořit iluzi barokního sídla, nýbrž moderní dům dle speci-
fického vkusu. Avšak do nových kontextů vsazené historické elementy už 
nesloužily především k obohacení vizuálního jazyka současné architektury, 
jako tomu bylo v dřívějších případech, nýbrž jako symbolická reprezentace 
společenského postavení aristokratických stavebníků a jejich distancová-
ní se od dominující měšťanské kultury. Jak napovídají i emblémy šlechtic-
kých ctností v hlavním průčelí, barokní formy jsou zde použity jako poukaz 
na historické trvání rodu a zároveň jako argument pro udržení důstojnosti 
a legitimity jeho mocenských nároků. ▮ 180–182
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