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Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní 
architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem 

poloviny století a nově zhodnocen. 
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Prostějov - a city of modern architecture 

Prostějov is one of few cities in Czech republic with autonomous development 
of modern architecture. This phenomenon should be followed with critical view and 

distance of half a century and new evaluated. 

Keywords: Prostějov, 20th century, modern architecture, secession, functionalism, 
industry, building industry 

1 Cíl disertační práce 

Práce si klade za cíl zhodnocení prostějovské architektury 2.  pol. 20. století 
v návaznosti na významnou architektonickou epochu města Prostějova 

1. pol. 20. století. 

2 Současný stav řešené problematiky 

"Vlastní stavebnictví je v Prostějově na dobré úrovni. Vždyť vývoj moderní české 

architektury lze v Prostějově sledovati, jako snad v žádném moravském městě." 
Bohuslav Fuchs 

V 19. století spolu v Prostějově soupeřily dva vlivy (německý a český) ve sféře 

politické, ekonomické, ale také kulturní a společenské. Zlom nastal na konci století, 
kdy byl v komunálních volbách poprvé zvolen český starosta a Prostějov se  rázem 
stal největším městem s českou správou na Moravě. Docházelo také k formování 

hospodářského charakteru, který určoval ekonomické prvky města zahajující 
tak novou éru. Prvotním odvětvím zůstal textilní průmysl (Prostějovu se tehdy proto 
přezdívalo: Paříž na Hané), své nezastupitelné místo zde ale mělo i strojírenství. Po 

vzniku továrny Wichterle v roce 1878, zabývající se zemědělskou technikou, vznikla 
roku 1894 továrna bratří Kováříků se stejnou náplní výroby. Roku 1918 se závod F. & 
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J. Kovářík připojil k závodu Wichterle a později společně oba závody vystupovaly pod 

obchodní značkou WIKOV (Wichterle & Kovářík), která se brzy poté stala největší 
továrnou na zemědělské stroje ve střední Evropě. 

Již na začátku 20. století si nechal postavit vilu právě továrník Wichterle a 
jako projektanty si pozval vídeňské architekty Franze von Krause a Josefa Tölka. Pro 
ně to znamenalo jejich první realizaci na Moravě (1900–1902) a další zakázky 

na sebe nenechaly dlouho čekat (následovala vila E. Weisse v Jeseníku (1902–1903) 
a olomoucká vila Primavesi (1905–1906)). V této prostějovské vile se později narodila 
sochařka Hana Wichterlová či akademik Otto Wichterle. Wichterlova vila, i když v 

neobarokním slohu, již v sobě nese drobné známky nastupující secese. 
V roce 1902 si pozval místní stavitel Souček profesora brněnské techniky 

Vladimíra Fischera, aby mu postavil rodinný dům (přezdívaný též Hanačka). Na 

výzdobě tohoto, již secesního, domu se podílel i Jano Köhler. 
Zvolení prvního českého starosty dozajista ovlivnilo i sebevědomí českého 

obyvatelstva města a vznikla tak touha prezentovat se i navenek. Po vzoru 

existujícího německého domu na ulici Vápenice chtěli mít svůj stánek kultury rovněž i 
Češi.  

Prvotní zmínka zazněla již v roce 1875. Nejprve se zvažovala rekonstrukce 
místního zámku pro tyto účely, a to dle plánů Václava Roštlapila, ale později bylo 
rozhodnuto, že se postaví objekt nový. Úlohou byl pověřen Jan Kotěra, profesor na 

pražské Umělecko-průmyslové škole. Tato první Kotěrova veřejná zakázka nabrala 
neuvěřitelných obrátek. V roce 1905 započala příprava studie a potřebné projektové 
dokumentace a v roce 1907 byla již budova postavena s veškerou vnitřní i venkovní 

výzdobou, na níž se podílela spousta známých umělců či firem tehdejší doby 
(Stanislav a Vojtěch Suchardové, Karel Petr, František Kysela, Jan Preisler, 
ale i významná prostějovská kovotepecká firma Vulkania). Za 2. světové války 

budova výrazně utrpěla necitlivou přestavbou profesorem německé techniky v Brně, 
Emilem Tranquillinim, kdy měla být maximálně po tlačena secesní výzdoba. Teprve 

v uplynulých deseti letech proběhlo několik rekonstrukcí, které Národní dům 
po etapách vrátily do původní podoby,  a dlužno dodat, že ani dnes není ještě vše 
hotovo.  

Další secesní stavbou byla budova Sokolovny (1907–1908) od pražského 
architekta Otakara Novotného, který se v Prostějově objevoval již jako stavbyvedoucí 
Národního domu. 

V roce 1900–1901 proběhla soutěž na další veřejnou stavbu - novou budovu 
městské radnice. Navzdory umístění byl v roce 1908 osloven profesor brněnské 
techniky Karel Hugo Kepka (v soutěži získal 2. cenu), který stavbu realizoval v letech 

1911–1914. První Kepkovou stavbou ovšem v  Prostějově byla Obecná a měšťanská 
škola (dnešní Masarykova základní škola), postavená v letech 1909–1910.  

V roce 1910 si nechal na nám. Padlých hrdinů (dříve nám. Čelakovského) 

postavit vilu František Kovářík, jeden ze spolumajitelů stejnojmenné firmy. Zadavatel 
stavby nejdříve oslovil architekta Jana Kotěru, který  krátce předtím projektoval stavbu 
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Národního domu v Prostějově (1905–1907). Kotěra ovšem nabídku z časových 

důvodů odmítl, ale doporučil Kováříkovi mladého nadějného brněnského architekta 
Emila Králíka (1880–1946). Emil Králík si doporučení svého pozdějšího přítele Kotěry 

velmi vážil. Znamenalo to pro něj obrovský  úspěch na poli prostějovské architektury. 
Kromě Františka Kováříka si u něj nechal navrhnout svoji vilu i jeho mladší bratr Josef 
a tím vznikly (skoro současně) dvě, možná nejvýznamnější, prostějovské vily. V obou 

jsou použité kovové prvky firmy Vulkania,  jejímž uměleckým ředitelem byl v letech 
1912–1914 samotný Emil Králík. 

Provedení stavby bylo svěřeno místní firmě Konečný & Nedělník, která měla snad 

(kromě ještě firmy Čeňka Venclíka) nejzvučnější jméno mezi staviteli v  Prostějově.  
Následovaly další secesní stavby, z nichž uveďme alespoň Živnostenskou banku 

(1911–1912) od arch. Osvalda Polívky, nacházející se na náměstí T. G. M. 

V období po první světové válce vznikl v roce 1923 nový regulační plán od 
brněnských architektů ing. Josefa Peňáze a akad. arch. Jindřicha Kumpošta. 
Kumpošt poté plán rozšířil o vnitřní část města a později, v roce 1926, zde 

realizoval polyfunkční dům městské spořitelny s kancelářemi a byty v horních 
podlažích. Na této budově je patrný doznívající holandský vliv, stejně jako u tzv 

Pažoutova nájemního domu (1928–30) na Rejskově ulici od pražského architekta 
Ladislava Machoně.   

Ve třicátých letech prostějovskému stavebnictví již naplno dominoval 

funkcionalismus. V této příznivé době si postavilo své sídlo i několik místních malých 
či velkých podnikatelů. V roce 1933 tak vznikla například vila Marty Toulové 
(manželky textilního továrníka Touly), navržená a realizovaná stavební společností 

Konečný a Nedělník. Objevily se ale i zakázky na obytný dům s výrobními či 
prodejními prostorami. Příkladem může být jedna z prvních funkcionalistických staveb 
v Prostějově - obytný a obchodní dům s výrobními prostorami pro Evelinu 

Fleischerovou (manželku majitele textilní firmy Pavel Fleischer). Dům na 
Svatoplukově ul. je od prostějovského rodáka, později brněnského architekta 

Eduarda Žáčka. Tento architekt je autorem i budovy Finančních úřadů na nám 
Spojenců z let 1932–1935 či Odborné školy živnostenské (dnes Střední odborná 
škola průmyslová a střední odborné učiliště strojírenské) z let 1932–1936 na Lidické 

ulici. Tato škola se dne  4. dubna 2012 stala kulturní památkou.  
V neposlední řadě je ještě nutno zmínit vilu pro manžele Melhubovy na ul. Sádky 

(1935–1936), kde Žáček použil symetrie, pásových oken či nautických motivů   

(konvexně prohnuté pásové okno v kontrastu s hranatou lodžií na uliční fasádě, 
připomínající kapitánský můstek na lodi či točité kovové schodiště na střešní terase a 
další zaoblené čtvrtkruhové schodiště do zahrady). Od revoluce až  do nedávné doby 

byla pověst a krása vily zkalena faktem, že se zde nacházel veřejný dům. Dnes má již 
vila nového majitele. 

Na začátku 30. let se  v Prostějově usadil absolvent pražské akademie 

akad. arch. Antonín Navrátil. V roce 1937 dostal zakázku na polyfunkční, tzv. Kozlův 
dům (majitel: MUDr. Jan Kozel) na ul. Netušilova, mající v přízemí komerční prostory, 
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v prvním patře zubařskou ordinaci a byt majitele domu a v dalších patrech nájemní 

byty. 
Kozlův dům se nachází na nároží Netušilovy ulice a nám. Edmunda Husserla a 

právě na tomto náměstí dostal Navrátil ve stejném roce další zakázku. Jedná se opět 
o polyfunkční dům s fotografickým ateliérem pro Václava Ševčíka. Dům na úzké 
dlouhé parcele obsahuje byt majitele, fotoateliér a v přízemí prodejnu 

s fotomateriálem. Uliční fasáda je přísně symetricky členěna třemi řadami pásových 
oken rozdělených do dvou sloupců.  

Kromě vil vzrůstala v tomto období poptávka i po bytové výstavbě. Jednou z 

takových staveb se stal i obecní malobytový dům (1936–1937) na ulici Šárka od 
brněnského architekta Miroslava Putny. Tento pavlačový dům ve tvaru písmene "U" 
disponuje 94 malometrážními byty.  

Další obytný komplex od stejného architekta se nachází na ulici Raisova. Jedná 
se o čtyři řadové bytové domy se vstupy zvýrazněnými zaoblenými rizality. V přízemí 
se nachází čtyři byty dvoupokojové, ve zbylých patrech navíc jeden jednopokojový.  

Na stejné ulici najdeme i Jubilejní mateřskou školu (1938–1939) od stejného 
autora, které ze zahradní strany dominuje masivní vysunutá část horního podlaží 

nesená subtilními atypickými sloupy a doplněná o pásové okno. 
V roce 1940 dokončil Putna v Prostějově polyfunkční dům Městských elektrických 

podniků, který dodnes plní obchodní, administrativní a obytnou funkci, které jsou 

od sebe důsledně odděleny. Stavba slouží stále původnímu účelu a i dnes  je sídlem 
energetické firmy E.ON (dříve JME). 

Krátce před 2. světovou válkou vznikají ještě dvě významné stavby. První je vila 

ředitele záložny Radomíra Růžičky od Františka Kalivody s výrazným půlkruhovým 
schodištěm do zahrady krytým stejně zahnutým vyhlídkovým výběžkem terasy 
ve druhém patře.  

Druhá stavba je od již zmíněného architekta Antonína Navrátila. Jedná se  o vilu 
Anastázie Neherové, manželky textilního továrníka Jana Nehery, pro  kterého Navrátil 

ve stejném roce postavil i tovární budovu.  
Nehera firmu vybudoval v roce 1936 a záhy se stal jedním z předních podnikatelů 

tohoto oboru na Moravě.  

Ještě před 2. sv. válkou plánoval s A. Navrátilem výstavbu osmi bytových domů 
pro své zaměstnance. V první fázi měly být postavené tři z nich a nakonec byly 
realizovány jen dva. Domy se nachází v těsné blízkosti vlakového nádraží. Viditelnější 

z nich má fasádu výrazně doplněnou o  keramický obklad imitující cihly, což 
inspirovalo později, v roce 1952, architekta Jaroslava Otrubu při návrhu nové budovy 
vlakového nádraží na místě původního, vybombardovaného za války. 

Stavbou nové budovy vlakového nádraží skončila tato vrcholná éra 
prostějovského stavitelství 1. poloviny 20. století. 

3 Zvolená metoda vědeckého zkoumání 

Práce bude metodologicky postupovat od analýzy  problematiky k syntéze a 
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zobecnění zjištěných zákonitostí. 
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