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Topograficky přesné či fantazií přibarvené pohledy na 
města, či jejich výseky, krajinné dominanty, typický horizont 
nebo pozoruhodné lokality v kontextu krajiny se nazývají 
veduty. Je to italské slovo a do češtiny se dostalo přímou 
cestou, neboť mnoho italských umělců — architektů, malířů, 
sochařů, kameníků, štukatérů ad. — žilo a pracovalo 
v Čechách po řadu století. Byli to také oni, kdo zde postavili 
paláce a kostely, zámky a belvedery či bellarie, altány, 
galerie a lodžie plné nik, štuk, zavedli k nám zahradní 
pergoly, fontány, vodní kanály a na nich kaskády etc. 
Dokázali s přesnou citlivostí pro terén a jeho charakter 
zasadit do něj jednotlivé stavby. 

Střed Čech tvoří kopcovitá a skalnatá krajina protkaná 
meandrujícími řekami — Berounkou, Sázavou, Vltavou, 
Labem — a stovkami menších říček a potoků.  Příroda sama 
zde vytvořila úchvatnou scenérii, pozoruhodnou kulisu 
a do ní bylo na břeh Vltavy, pod její soutok se Sázavou 
a Berounkou, posazeno město Praha. Krajina a řeka vytvořily 
silný inspirační zdroj a architektura duchovních i civilních 
staveb, která zde po dlouhých tisíc let vznikala, vytvořila 
vedutu města, kterou obdivuje každý, kdo ji spatří. 

Přesto každého, kdo Prahu dnes zná a vnímá, překvapí při 
pohledu na staré obrazy, grafiky či fotografie, jak město od 
druhé poloviny 20. století rychle mění svoji současnou tvář. 
Jak stráně, které byly volné a dodávaly městu na periferiích 
vesnický ráz, jsou v r. 2021 do posledního metru zastavěné. 
Jak břehy řeky jsou plné technických staveb a kamenných 
regulačních zdí a louku už nikde není vidět. A proto je pohled 
na obrazy, které zachytily atmosféru doby, ve které vznikly, 
tak zajímavý.
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Její jméno je zmiňováno při výstavě studentů 
pražské Akademie v r. 1949. V tomtéž roce 
emigrovala do Austrálie. Obrazy Hany 
Juskovičové se od r. 1975 objevují na aukcích, 
ale její životní osudy nejsou známy. 

Hana Juskovičová
1923 – ?

Za viaduktem
40. léta 20. století

Jaroslav Šimůnek
1872 — 1939

Pohled na Vršovice I
1. třetina 20. století

Jaroslav Šimůnek
1872 — 1939

Pohled na Vršovice II
1. třetina 20. století



Studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole a následně 
od r. 1907 na Akademii v Mnichově a od r. 1910 v Paříži. Svůj 
profesní život spojil jako profesor kreslení s Hradcem Králové. 
Věnoval se figurální malbě a krajinomalbě na oblíbeném jihu 
v Dalmácii, v Srbsku a ve Francii. Doma maloval nejraději 
Orlické hory.

Bohumil Lizner
1881 — 1957

Pražský Hrad z Petřína
První třetina 20. století

Po studiu malby na soukromé škole Ferdinanda 
Engelmüllera pokračoval na pražské UPŠ 
u Emanuela Krescence Lišky a na Akademii 
u Rudolfa z Ottenfeldů. Hodně cestoval a mj. 
maloval veduty měst. Začátkem dvacátých 
let dostal zakázku od holandské vlády vytvořit 
soubor pohledů na čtyřicet tamních měst. Stejně 
intenzivně se věnoval malbě Prahy. Jsou známy 
desítky jeho obrazů zobrazujících klasický pohled 
na Hradčany přes Karlův most a malostranské 
věže. To, co na nich na první pohled zaujme, 
je proměnlivá vzdušná atmosféra.

Jaroslav Šetelík
1881 — 1955

Pohled na Hradčany
30. — 40. léta 20. století

Oskar Schmidt
1908 — 1982

Mikulášský kostel
30. léta 20. století

A. Hausner
životní data neznámá

Praha

Pocházel z pražské Malé Strany. 
Za učitele měl na Akademii 
vynikající malíře — Václava Brožíka 
a Maxmiliana Pirnera. Miloval 
a maloval především Prahu.

Emanuel Bakla
1878 — 1943

Týnské věže
30. léta 20. století

Malíř a grafik. Studoval 
uměleckoprůmyslovou školu v Praze, 
na které později působil jako profesor 
grafických technik, a Ukrajinskou akademii 
v Praze u profesorů Kulce a Maka. Rád 
zobrazoval pražské motivy. V roce 1944 mu 
byla udělena Purkyňova cena za olej Vltava 
na podzim. Praha se stala oblíbeným 
námětem jeho děl.

Karel Gabriel
1891 — 1963

Vyšehrad
První třetina 20. století

Svá studia začal na keramické odborné 
škole ve Zlíně. Po jejím dokončení odešel 
do Karlsruhe v Německu a pokračoval ve 
studiu krajinomalby u profesora Gustava 
Schönlebera a posléze v Praze u Antonína 
Slavíčka. Impresionistický styl malby vynikl 
zvláště u jeho panoramat Prahy, která rád 
maloval z nadhledu. 

Jaroslav Šimůnek
1872 — 1939

Praha z Letné
20. — 30. léta 20. století


