
JAN KOTERA 18. 12. 1871 - 17.4.1923

Konec dvacátého století byl časenl bi|ancování' které proběhlo téŽ r, oblasti

architektury. VedIe vyhlášení stavby století přinesla anketa odbomó veřejnosti také

odpoi.čd'na otáZku. kteří jsou nejlcpší čcští architekti Stoleti' Na čestnénr drulrénr nlístě

za.|osc.|enl Gočárenl se unlístiI Zakladatel české nrodenrí arclritektury Jan Kotěra.

Narodil sc v Brně. kdc by| jeho otec učitelenl kresIcní. V Janově útlém dětstr.i

přesídlila rodina do rodného kraje nratky a usídlila sc v Zálezleclr. Zde absolvoval

obecnou školu a poté r,blízkérn Ústi nad Labenr nrěšt.anskou škoIu rrěmeckou. V době

škoIní docházky rozr'íjel své technické a kleslířské nadáni. coŽ vyústilo v zapsání

na něnteckott l.yšší průnlys|or'ou školtt r, Plzrri' Senr se rodina přestčhova|a Za otcenr.

jenŽ' z'de zakládal a r,edl obchodní školu.

Po absolvování prťrnryslovó školy roku 1890 odešcl nrladý Kotěra do Prahy, kde

konal praxi u př.íbuzrrého inŽenýra Freina. Tcn rozpoznal záhyjeho nadárrí a nrotivoval

.jcj k nastoupení studia r'e Vídni. By| nru spoIečně s baronenr Mladotou Zc Solopysk

nrcccIlášenr financtrjícím studia. Ta započala roku l894 na Akademii výtl,arrlého urrrčni

u tvLirce r'íderiské secese profesora otto Wagnera. Zde se seznánril s tezenri ''senrpelo\,y

nauky o účelu' látce a způsobu výroby'. a zejnléna S postulátenr' který se stal opěnrýnl

bodcm jeho konstrukcí: ,,Úre! dúvti sn.l'sl u krtisu co jc netičelné, nenniže hl|t krtisné'

O:dohu ie loplněk, ltlen. účeI :uŠlecltt'ttjc,,. Mez'i jeho studentské projckty patří: Kostel

plo Akaden]ii' KníŽecí lázně' Město u tunelu Ca|ais.Dover. Sr'ómu dobrodinci

Mladotor'i oplatil péči návrlrent na přestavbu zánrku Červený Hrádek.

Studia dokončil roku l897 a vz'ápě|í odjel na ..říntskou cestu.. do Itálie' Běhenr

této cesty r.ylr'ořil mnoŽstl'í cestor'rrích studií a náčrtťr neomezených jen na architekturu,

nýbrŽ i na útl'ary a krásy přírodní. 1eŽ by|y po návratu vystaveny ve výstar,ní síni

F. Topiče. Pozorrrlrodnýnr dílcnr v antickénr stylu je studie clrrárrrku Erota a Psychó.



Tehdv také.'na dálku' '  obesIa| soutěŽ s nár 'rhenr na star 'bu kIadenské radnice. .Icho

snalry snrěřr-rjí však zejména k tontu' aby mohl být jnlenol'án profcsorerrr praŽské

urrrěleckoprůnryslové školy' To se ntu zdaři na podzin l898' kdy nastuptrje na nristo

Bedřicha ohnranna. Stává se ve sr'ých sedn]ad\'aceti |ctcch nejnr|adšín] pro|esoren] této

školy '  Mczi  ostalnint i  ' 'zkušcnýnl i . .  prol .esory je nru vŠak jeho nr látJ i  i  nadání spišc

lrandicapcrn. kteý častěj i  neŽ obdir 'a ocenční r 'yr 'o|ává posměch a podccňor 'áni .  Z této

doby pocházejí nár'rhy MIadotor.y hrobky v Kosor,ě Hořc' přestavbv kostelíka sr'. Jiří

v Doubravce u Plzně, nájenlnílro donlu v Plzni a plán hlavního nádraŽi v Plaze. Tv1o

nár,rlry ukaztrji odk|on Kotěrovy tvorby od tradičního secesního postupu. Přelonror,ýnl

nár.rhenl jc prl,ni rea|izor'aná praŽská star.ba Paterkova obchodního tlonu (1899\.

Zdc osIni] sr,ýtrr nor,átorstr,inr. spočivajícíIlr ve znrěně dckorativnílro řešeni budor,y.

a zejnléna ci lenr pro star.cbní detaiIy '  jakýnri jsou okIra. dr 'eřc. rrr říŽe atd'

Star'ebrrích zakázek rrcbylo nlnoho. it tak se věnor,a| tvorbě nábytkovó a pracínl

Ltntč|ecko-průnryslovýnr. Sl,é snaŽení ZuŽitko\,al při projcktu vybar,cní salonníI]o Vo7u

praŽských e|ektr ických drah ( l899).

od příchoriu do Prahy je Kotčra č|ctrcrn a pozdě.;i i čino'"'níkenr spolku Máncs.

který sdruŽova| r.ětšinu r'ýznanlných r'Ýtl,arnÝch urrrě|cti. opomíjený autor zdc naŠc|

spřizněné dušc. s ninriŽ rrtolrl naplňor'at předstar.y o r'ývoji r'ýtr.amóho unrční

a architektury v Čechách.

Duka7en,] úspěšnosti jcho pedagogické činnosti jc kniha Práce mé o ných žtiků

:. Iet I898-I90I ' obsahuje. jak je patnlo l názr'u' zákIadni projckty. jinliŽ sc zabl,ral

j  ako  au lo f  i j ako  konzu l ran t .

Přes rreobvykIost ťrkoIu sc roktt l902 př ih lás i l  spoIečnč sc StaniSla\,cnl

Suchardou do soutěžc o ná\'rh ponllriku Jana Husa' Jc.jich pojetí. upřednostliÚící

|antazi i .  hraničiIo aŽ s nercal izo\,at c|nost i  r '  hnlo1č a by|o ncjr,ětší příčinou ncťlspčchu.

\' ténlžc locc dosálrI Kotěla i |enonlerrá]ního úspčchu. Jclro nár'rlr pavilonu ]|Ítinesu.

oznaČcrrý F. X. Šaldou za ,,tl,r: p.li'hy rt .slltt''. postar'ený pro prr'ni nl inlo |rancouzskort

výstavu Augusta Rodina pod Kinského zahradou na Snlíchovč. by| vclnli obdir,or'árr.

Donrinantou díla by|a vstupní brána podobná jako u Whitechapelskó unrělccké galerie

Harrissona Torr.nscda. asynletricky un]ístčná r'podJouh|é. tónlčř rrezdobcné s1čně. Portál

unlnč sk|.Ý\ 'a| osnl ibokou \,stupní ha|u' kterou osr.čtlor.ala nízká skIenčná koptrIc.



Tcnto ťlspěch Vyvolal Zájenr o Kotěrovu práci a přinesl mu V dalších letech

někoIik zakázek. Společenskou zakázkou byl nerea|izovaný návrh Novákova

obchodního dotttu v Praze ( l 902) a budor,a okresního dontu v Hradci Králové (1902-4\'

Pi.estoŽe to u Kotěry nebylo obvyk|é' jsou si tyto br'rdovy velnri podobné například

řešerrínl průče|í s prvky jiŽ zanikajicí secese.

Mezi rrej význanrněj ší sotrkronré rea|izace patří náhrobky a rodinné vily, Zača|

přesta\'bou t'il), oskara Nerlbula y Táboře a An|onína Slavíčka na okoři' pokračoval

Fróhlichovott vilou v černošlcícl a dalšínr nár,rlrcnr na přestavbu Máchov1, vil;,

v BechJ:tti. Mezníkem se sÍa|a Truolova vila v Praze-Strašnicích ( l902-3). Do ',české

cha|upy'' s typickýnri lidovýnri prvky vnesl Kotěra anglické schéma roznrístění

obytných n]ístností okolo obytnó ha|y. Dťiraz klade na dobré větrání. osvětlení

a hygicnická z,aŤíz,eni, aby pozvedl standardy bydleni.

Ang|ická nlodema je ještč patrnější v doně s ateliérent' r.vtr'ořeném pro sochaře

Stanis lar,a Suchardu ve Slavíčkově ul ic i  (  l905-7). obytrré nr istnost i  jsou opět navázánv

na sclrodišt'ovou ha|u' nar,ic jsou unrístěny podle Vztahu k zahradě. Vliv severskéIro

\.zortl Jc patntý také r' dalších donech Marka (l907-8). Laichtera (l908.9)'

Kratocht,íIa (l908.l0) i ve vlasíní l't7a. postar'ené na Vinohradech r' letech l907-8.

Nczarrcdbatelný jc Kotěrťrv přínos takó V tvorbě uŽite, zejnréna v nábytku

a dekorativniclr předrnětech' jimiŽ dotváře| a dovádě| k dokonalosti své stavby i jejich

interiéry'

Minro to 7,Íealizo\,a| projekt n1ulti|ul.tkčllí1.to Núrodttího clonru v Prostějově

( |905-7) s dir,adclnínl sá|en-r, kIubor,rranri a sa|órrky. který patři k jeho nejlepšírn dí|tinl

r.ubec. Vzápětí se včnuje ná\,rhúm pavilónu obchodu a odbonrého školsti'í pro Jubilcjní

výstavu obchodní a Živnostenské konrory v Praze (l908)' Na jrrrenovarrých budovách

ukazLrje Kotěra, jak lze tvořit architekttlru na pozadí doznívajícího ronlanlisn]u

a počínajicího racionalisnlu' oprošt'trje své sta\,by od Zdobení relié|ního

i arc|ritektonickólro a se skronrnou. zato však kvalitní výZdobou mu ponrálrají plastikanti

Jan Štursa' n]alban]i František Kyse|a a sochami Stanislav Sucharda.

Vrcholenr prvního desetiletí praŽské tvorby Kotěrovy je účelný projekt

Vršovické votldrn1, a Zejména pťojekÍ Muzea v Hradci Krdlové, kde rozehrál všechny

nlúzy v souladu S kultunrín]i nároky nlčsta' Na ler'énl břehu Labe byla v letech



l909-l9l2 zrealizována stavba secesně nesynletrická, nevyunlčlkovaná , z reŽného

z'dn,a' z lisor'anýclr' částečně glazovarrýclr cihel' připonrínající nizozemské a ang|ické

sta\.by. Maxinlálně odpovídaIa účeIu shronláŽdit sbírky' konat přednášky. pořádat

výstavy a Zpřístupnit knihor'nu. Kopule naznačovala hvězdárnu, zatimco suterét] by|

určen nrístnostern bospodářskýIn' Ke spolupráci na tonlto dí|e se opět přida| sk|ářský

1'ýti'amík František Kyse|a a sochař StarrisIav Suclrarda. ktcrý vsadil do portálu

a|egorickó soclry Unlěni a Prúnryslrr.

Ve stejnétrr období se realizqí i da|ší r.ýznanrné stavbv jako banka Skiyie

y Sarajevu ( l9 l  l  -  l9 l2) a předevšínr další inter iéry a viIy. Reprezentat iVním příkladenr

čistóho kotěrol'ského stylu je Urbánkův nakladatelský dťtnl s koncer.tní sírri

l '  Jttngntannor,ě ul ic i  v Praze, z\,^ný Moiaríeun (191l- l3).  zaloŽený na modenlí

gconrctr ickó konlpozic i .  v niŽ je c ihla sk|ádána do omanlcntů a doplňor 'árra ontítkou.

dřevcnr i kor'en-r. Několik pozoruhodných nár'rhLr však Ztlsta\'á jen na papiře' .|dc

zcjnréna o hotcl v opatii. Úvěrní zá]oŽní ťrstar' v Hra<lci Krá|ove, lázeňskou btrclor.u

v Gradu, vodoléčebný ústav v Lovral]ě a v ncpos|ední řadč nár'rh na pojišt'ovnu Koluna

r' Praze. která je jcdnínr z jeho nejlepších dčl.

Roku l9l0 nlční nlísto pedagogického pÍisobení a stá\'á se pro|esorenl

Akadenrie r,ýtvanrých urrlění, kde pťrsobí aŽ do konce Života' Zde \.yučuic 1alcl-lto\,anó

Žáky.jakýnt i  byl i  JosefGočár, Pavel Janák'  otakať Novot l iý. A<lolÍ.Benš.

V dalšín desetiletí dvacátého sloletí se věnuje pokusůnr se stavbami .'budoucic}r

sídIišt''' dě|nickýnr koIoniínr. V této práci se opírá o zkušcnosti obdivovanélro

Anrcr ičana F. L '  Wrighta. který nar"r1rLrjc podobná ccntra v Anter icc. V letech l9()9- l3

a l9l9-l920 vzrriká r. Lolttlecl-t kolonie stútních železničních l,řízancti. .Icdná sc

o jednopokojové byty s krrchyrrí' r' nichŽ Kotěra novátorsky dbá na přinlé osr,čtleni

a r.čtrání \'šech prostor i hygienických zaí.íl'cni. Do konlpIexu bydleni je jiŽ zahntuta

i občanská r.vbar.cnost, jako jsou školy a obchody. obdobnó projekty na dělnické

ubytol 'ání r 'znik ly pozdčji  v Praze-Zábčh l icích' Zlínč ( l9 l8). Dr 'oře Krá|ové ( l920)

a RoŽnor.ě ( 1922).

Rok l913 je pro Kotěru význanlný zejlrréna zdařilou instalací rakor'rského

oddělení na Urrrělecké výstavě v Mnichově. Ved|e toho započa| s náčrty na Lenlbergťrr'

dt inr ve Vídni ( l9 l3.15). Právě na počátku tohoto projektu se nejzřetelněj i  odráŽí r 'I i l '



kubismu' který právě vládl Praze. Z pozdějších úprav však tyto prvky téměř zmizely.

coŽ svědčí o tonl' Že Kotěra tento směr nepřija| a pouŽívá jej sporadicky. dekorativrrě.

nikol i r '  strukturáině.

Snlt l t l lot l  kapitolou Žir 'ota i  díla se jeví být obdobi vá|ečné' v něnrŽ se

z pochopitelných důvodů nevyskytují takřka Žádné zakázky. Pokud se nějaké objeví.

jsou to včtšinou pomníky' hrobky a hřbitovy. Mimo ponrníku Bedř icha Smetany,

na něnlŽ spolupracova| s. l '  V. Mys|bekerrr '  práce neradostná. Kronlě tolro vytvoř i l

za čtyři r,álečná léta plány na dr,a no'i'ó a jednu přestavbu rodirrného donru. úprar'u

Bat'or'y knilrovny r.e Zlině a |asádu hospodářské budovy v Te|či. Přidat sem nlůŽeme

ještě několik nerealizovaných návrhů' jako jsou plán na unir'ersitní budovu a |ázeňský

dtrnl v Houšt'ce. Jak Žalostný výkon pro člověka s obrovskýnr elánenr a tvůrčinr

notenc izilcnr.

Por'álcčrré období očckál,ali architekti s nadšenínr a nadějí. Že přinese rozkr,ět

jej ich oboru' BohuŽel byrokracie '  která se přesLtnuJa z Vídnč do Prahy. ncdovoIi la

arclritektr.irrrl rozr'inout srrahy o rc|rabiIitaci kvalitní' nloderní a nadčasové arcIritektury.

Kotěrůr' kuIturní p|án, r'ypracovaný za r'álky. je opolnirrut a z'akázky na veřejná díla

jsou l'ícc přidč|ol'ány dIe synrpatií neŽ podle unru tvůrcťt. V té době pracÚe Kotěra

na nár,rzich pro nrirristcrské budo\,y V Petrské čtvrti, úřední budovy spojcných firent

Vítkor ' icc.Ringho|fer.Kopř ivn ice rra Snríclrově 1l920) a p|ánech Prt i rr lys lové banky

na Příkopech. Nic z toho bohuŽe| nedojdc rcal izace. V dalšich |etech l92l-23 ' ie

poslavena 1en budova Vítkot'ických železáren v Pra?,e. Krásným úkolem nlohl být

projekt ťrprav prezidentskéIro bytu pro T. G. Masaryka na PraŽskénr hradě' Kotěra

v;,tr.ořiI projckt. a|e jeho chatrné zdrar'í a ncdostatek sí|y k rcalizaci ho přinrčly přepustit

tcnto úkoI přítcI i  a obdivor,anénlu koIegor ' i  .Iosipu Plečrr ikovr '

Včtšina projektů z posledních Iet Života zůstává j iŽ neuskúečnětra. Výj imku

tr'oří ''nekonečný příběh''' jakým byl pro Kotěru návrh rra bvdovu Prdvnické fukult1

Llniyerzit), Karlot,1,. Tato prácc ho pror'áze|a sednrnáct let. Prr'ní Žádost o návr|r budovy

obdrŽel z úst rektora Hlar'sy roku 1907. Projekt byl hotov za dr'a roky' Po úpravác|r

sta\'el]iště však nenašla nrodenií vize poc|ropení u Františka Ferdinanda. a tak byla

odloŽena. K přepracovárri projektu byl vyzván až roku l9l4, nebyl však ochoten

k většín znrěnám' a tak r. prosinci předloŽil projekt jen mímě upravený. Ten byl



v dalším roce schválen. Vá|ečná léta však znamenala oficiální konec stavebních prací.

Kotěra nepřestal, doplňoval a zpřesňoval svůj návrh, aby byl připraven započít se

stavbou ihned po skončení války. BohuŽe| se tak nestalo. nebot' sn]louva o dílo'

uzavřená s rakouskou vládou. byla prohlášena Za neplatnou a na budovu byla znovu

vypsána veřejná soutěž. Spolky architektů sympatizující s Kotěrou ji však jako nekalou

ignorova|y a jemu' kteý ji obes|al svým původním lehce pozměněným návrhem. se tak

vrátilo právo na tuto zakázku. Dokončení budovy se však již nedočka|, neboť l7. dubna

|923 zemŤe|. Jeho přátelé se zasadili o dokorrčení budovy. nedokázali však zabránit

úpravám a necitlivým zásahům do koncepce stavby. PřestoŽe si Kotěra této zakázky

velmi povaŽoval a by| na ni pyšný' stala se pro řadu let jeho trápenínl a os|abila jiŽ tolik

zkorršené sebevědomí.

Nezanedbatelný je přínos Kotěrův nejen jako tvůrce, ale zejména jako

propagátora ntoderní české architektury' Kronrě svého pedagogického pťrsobení

přispíval přednáškami ve spolcích výtr,amých umělcťr. kde působil (Mánes' Sdružení

architektů od r.  l9 l0, Společnost architektů od r '  l9 l8). a publ ikační činnost i

v časopisech domácích i zahraničních k pochopení funkce a poslání rrrodemí

architektury jako nedílné součásti výtvamého unrění.


