
V roce 1875 uplynulo 50 let od založení 
nejstarší banky na území Čech – Böhmi
sche Sparkasse. Toto výročí se Spořitelna 
rozhodla oslavit velkorysým mecenášským 
gestem – financováním Domu umělců, po
jmenovaného na počest následníka habs
burského trůnu arcivévody Rudolfa. Stav
ba budovy, podle projektu architektů Josefa 
Zítka a Josefa Schulze, proběhla v  letech 
1876–1884. Po Národním divadle před
stavovalo Rudolfinum druhou nejvýznam
nější kulturní instituci v Praze a tomu také 
měla odpovídat jeho sochařská a malířská 
dekorace. Přesto nebo právě proto se prů
běh celkové výzdoby protáhl a v definitivní 
podobě nebyl realizován dodnes.

Soutěž na malířskou výzdobu dvorany 
byla vyhlášena až v polovině roku 1890. 
Podle podmínek konkurzu měly být: „Ve 
hlavních a vedlejších polích na všech čty
řech stěnách dvorany … znázorněny mal
bou al fresco: Hudba, architektura, plas
tika, malířství a umělecký průmysl. Jest 
žádoucno, aby těmito malbami znázorněn 
byl vývoj těchto umění v Čechách.“ Sou těže 
se mohli zúčastnit „všichni umělci v  Ra
kouskoUherském mocnářství buď naro
zení anebo usedlí“. První tři místa přislíbila 
Spořitelna odměnit částkami v  rozpětí 
3000 –1000 zlatých. Termín pro odevzdá
ní děl byl stanoven na 15. března 1891.

Podmínky soutěže se staly ihned po 
vyhlášení terčem kritiky české umělec
ké veřejnosti, která těžce nesla, že nebyli 
osloveni pouze čeští výtvarníci a rovněž jí 
vadilo složení poroty, ve které byli vedle 

obou autorů budovy, zastoupeni především 
profesoři vídeňské Akademie a opomenuti 
zůstali představitelé domácích uměleckých 
škol. Příčinou ostré reakce byly nepochyb
ně i napjaté vztahy mezi Čechy a Němci, 
způsobené politickou situací uvnitř mo
narchie. Vyhlášení soutěže také kolidova
lo s přípravami Jubilejní výstavy, které se 
odmítli zúčastnit právě Němci žijící v Če
chách. Nechuť a nedůvěra českých umělců 
k podmínkám konkurzu přerostly v bojkot 
a nejvýznamnější malíři, kteří se etablova
li při výzdobě Národního divadla: Brožík, 
Hynais, Ženíšek, jej zcela ignorovali.

Původně stanovený termín byl posunut 
až do konce října 1891. Celá soutěž pro
bíhala anonymně a jednotlivé návrhy byly 
označeny hesly. Na konci listopadu vybra
la porota ze čtrnácti dodaných návrhů tři 
vítězné. První místo získal Eduard Veith, 
druhé Julius Schmid a třetí Adolf Lieb
scher. Všechny zaslané návrhy byly poté 
v Rudolfinu vystaveny.

Udělení prvních dvou míst vídeňským 
umělcům zvedlo opět vlnu nevole umělec
ké veřejnosti, a přestože Spořitelna začala 
s vítězem vyjednávat o provedení návr
hů, k jejich realizaci nikdy nedošlo. Podle 
podmínek soutěže se oceněné návrhy staly 
majetkem Böhmische Sparkasse, odkud, 
dějinným vývojem, přešly do sbírek České 
spořitelny. Po více než 120 letech tak má 
veřejnost opět možnost posoudit soubor 
vítězných návrhů, který představuje zají
mavou kapitolu českého umění i českých 
dějin.

Rudolfinum – příběh soutěže
Veronika Hulíková

Mniši řezbáři v klášteře kutnohorském, 
olej na plátně, 96 × 53,5 cm

Dvorní malíř Karla IV. Dětřich (Theodorik), 
olej na plátně, 96 × 53,5 cm

Karel IV. s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta, 
olej na plátně, 209,8 × 61 cm

Zvonařství v XVII. věku, 
olej na plátně, 96 × 53,5 cm

Barokní sochařská dílna, 
olej na plátně, 96 × 53,5 cm

Pocházel z rodiny obchodníka, v letech 1871–1878 navštěvoval vídeňskou Akademii. V roce 1878 získal 
Římskou cenu, která mu umožnila strávit dva roky v Itálii, kde studoval staré mistry, např. malíře benátského 
rokoka. Po návratu navštěvoval ještě několik měsíců ateliér, tehdy nejslavnějšího vídeňského malíře, Hanse 
Makarta. Mistrův způsob malby Schmida silně ovlivnil a jeho díla zůstala věrná neobaroknímu stylu, 
který na konci 19. století existoval souběžně vedle secese a dekadence. Vedle realizací pro architekturu 
(např. opona pro Raimundovo divadlo ve Vídni z roku 1893, výzdoba koncertního sálu v Grazu), se 
věnoval portrétům, mj. členů císařské rodiny, historické i žánrové malbě. Byl činný i v dalších evropských 
metropolích: v Paříži, Berlíně, Mnichově a Drážďanech. Zvláštní kapitolou jeho díla jsou „hudební obrazy“ – 
skupinové portréty významných skladatelů (Mozart, Beethoven, Haydn) ve společnosti. Nejznámější z 
nich je portrét Franze Schuberta (Ein Schubertabend in einem Wiener Bürgerhaus) z roku 1897, dodnes 
hojně šířený na přebalech hudebních alb. Od roku 1884 působil Schmid nejprve jako asistent na vídeňské 
Akademii, v roce 1919 byl jmenován řádným profesorem. Jeho kariéra byla velmi úspěšná, zejména 
v 90. letech získal řadu ocenění. 

Schmidovy návrhy, označené heslem „Ars et Pax“, se ve sbírce České spořitelny dochovaly kompletně. 
Obdobně jako Veith je komponoval jako pětidílná paneau s náměty Období rozkvětu umění v Čechách 
(dobou vlády Karla IV. a Rudolfa II.) a Alegorií Čechie jako záštity uměn a blahobytu. 

Alegorie Čechie jako záštity uměn a blahobytu, 
olej na plátně, 53 × 201 cm
  
Alegorie vlády Karla IV., 
olej na plátně, 51 × 201 cm

Alegorie vlády Rudolfa II.,
olej na plátně, 53 × 201 cm

Alegorie Čechie jako záštity uměn a blahobytu, propacování centrální desky, 
olej na plátně, 82 × 167,5 cm

Pocházel z rodiny malíře pokojů. K rozhodnutí stát se umělcem ho inspirovala návštěva světové výstavy ve 
Vídni v roce 1873. Krátce poté se přihlásil na vídeňskou Uměleckoprůmyslovou školu. Studoval v ateliéru 
Ferdinanda Laufbergera, který navštěvovali i bratři Klimtové. Školení završil výzdobou výstavní haly 
na světové výstavě Paříži 1878 a poté podnikl studijní cesty do Itálie, Belgie a Tunisu. V 80. letech byl 
úspěšným malířem a dekoratérem, podílel se na výzdobě nových budov na vídeňské Ringstrasse, ale i za 
hranicemi: v Bukurešti a Paříži. Další zakázky získal díky spolupráci s architektonickým ateliérem Fellner 
a Helmer, který stavěl divadla po celé Evropě. Také v Čechách realizoval řadu zakázek, např. pro divadla 
v Ostravě a Ústí nad Labem. V Praze navrhl na přelomu let 1886 –1887 oponu a osm nástropních obrazů 
pro Německé divadlo (dnešní Státní opera). V roce 1896 vytvořil pro sídlo Böhmische Sparkasse (dnes sídlo 
Akademie věd ČR na Národní třídě) fresku zobrazující mecenášství a dobročinnost této instituce.

Veithovy návrhy, přihlášené pod heslem „Carpe diem“, představovaly tři velké kompozice: Čechii jako 
ochranitelku církevní a světské hudby, Karla IV. s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta 
a Průvod prvního společenstva Pražských umělců, doplněné po stranách dvojicemi menších výjevů z dějin 
českého umění. Dodnes se ve sbírce České spořitelny dochovaly pouze první dva výše uvedené náměty a čtyři 
samostatné menší výjevy. 

Julius Schmid
3. 2. 1854 Vídeň –1. února 1935 MödlingEduard Veith

30. 3. 1858 Nový Jičín –18. 3. 1925 Vídeň

obr do CMYK!!!!



Vedle návrhů oceněných autorů se ve sbírkách České spořitelny dochovala ještě jedna malba, která se soutěží 
zcela jistě souvisí. Nesignovanou práci můžeme pravděpodobně spojit s návrhem zaslaným pod heslem  
„Co kdo má v komoře, vydává do kuchyně“. Podle dobové recenze byl jeho autorem někdo z mladší generace 
českých umělců. Projekt, který představoval patrně pouze jeden kus, zaujme odlišnou kompozicí v členění, 
jako téma použil autor opět rozvoj umění za vlády Habsburků.

Název, který mezi ostatními hesly vyčníval, byl ironickou poznámkou k velmi krátké lhůtě na původně 
vypsaný termín odevzdání. V této souvislosti bychom snad jeho autorství mohli připsat Karlu Vítězslavu 
Maškovi (1865 –1927). Mladý umělec měl o soutěž zájem, dokládá to i jeho dopis výboru, v kterém žádal 
o prodloužení lhůty na dodání návrhů.

Anonymní studie zůstala v majetku Spořitelny patrně poté, co si ji autor nevyzvedl z výstavy 
a neuposlechl ani výzvy zveřejněné v tisku v březnu 1892, aby se k svému projektu přihlásil, jinak že správa 
Rudolfina naloží s návrhem dle vlastního uvážení.

Alegorie uměleckých řemesel: císař Rudolf II. v zámecké zahradě a alegorie slévačství, 
olej na plátně, 60,5 × 64,7 cm
 
Alegorie uměleckých řemesel: zpracování skla, textilu a truhlářských výrobků, 
olej na plátně, 60,5 × 64,7 cm

Alegorie malířství, 
olej na plátně, 77,2 × 247,5 cm
 
Alegorie hudby, 
olej na plátně, 125,5 × 422 cm

Alegorie architektury a sochařství, olej na plátně, 64,7 × 213,3 cm

Adolf Liebscher
11. 3. 1857 Praha –11. 6. 1919 Potštejn

Narodil se jako nejmladší ze čtyř synů v rodině vrchního inženýra Zemského výboru Josefa Liebschera. 
Prvního úspěchu dosáhl již v roce 1879, krátce po dokončení studií na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. 
Za návrh výzdoby foyer Národního divadla v Praze získal čestnou odměnu a stipendium na cestu do Itálie. 
Návrh lunet poté realizoval v upravené podobě ve spojovací chodbě divadla. Tím se pro umělce otevřela 
cesta k řadě dalších dekorativních realizací v architektuře, například výzdoba sálu Národního domu 
na Královských Vinohradech. Uspěl i za hranicemi Čech, v roce 1892 vytvořil oponu pro Zemské divadlo 
v Lublani. Početné a všestranné je také jeho kresebné a malířské dílo. Četné výstavy obesílal krajinami, 
portréty, náboženskými i žánrovými obrazy. Proslul také jako malíř monumentálních historických obrazů 
Husité před Kutnou Horou (1889), Boj studentů se Švédy na Karlově mostě (1891) a Bitva na Vítkově 
(1908). 

Liebscherovy návrhy s mottem „In patris mei memoriam“ hodnotila česká kritika jako nejzdařilejší. 
Přispělo k tomu i autorovo originální ztvárnění uměleckého panteonu, alegorie uměn v centrálních částech 
doplnil postavami konkrétních evropských a českých hudebníků, architektů, sochařů a malířů, a vytvořil tak 
protějšek k sochám slavných umělců na římse budovy Rudolfina.

Alegorie výtvarného umění, 
olej na plátně, 165,5 × 211 cm, nesignováno
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