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Fenomén Gočár! 140 let od narození Josefa Gočára

Lucie Barešová

V roce 2020 uplyne 140 let od narození architekta Josefa Gočára, výrazné osobnosti prvorepublikové kulturní scény. U příležitosti 

Gočárova jubilea je pro zájemce připravena pro tento rok řada kulturních a vzdělávacích akcí, které se odehrají v režii významných 

královéhradeckých institucí a spolků. Koordinátorem projektu Fenomén Gočár je Královéhradecký kraj. Následujícím textem si krátce 

připomeneme, kdo byl Josef Gočár a čím se zapsal do dějin Hradce Králové.

Josef Gočár (13. března 1880 Semín – 10. září 1945 Jičín) se narodil v Semíně

u Pardubic do rodiny sládka tamějšího pivovaru. Rodina se brzy po jeho narození odstěhovala do Lázní Bohdaneč. Zajímavostí je, že 

původně se měl mladý Gočár vyučit zlatníkem. Díky duchapřítomnosti jeho učitele kresby, který si všiml jeho talentu, nakonec 

vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Jana Kotěry.

Umělecká tvorba Josefa Gočára prošla ve svém vývoji různými stylovými proměnami. Od secese přes modernu, kubismus, národní 

dekorativismus, tzv. holandský racionalismus až po styly avantgardní, tedy konstruktivismus a funkcionalismus. V každé éře vznikla 

díla, která zanechala výrazné historické stopy. Některá z nich se dokonce stala ikonami daného stylu. Takovým příkladem je zajisté 

modernistický Wenkeův dům v Jaroměři nebo obchodní palác dům U Černé Matky Boží v Praze. Do historie architektury přispěl 

Gočár četnými projekty budov a pomníků, regulačními plány a urbanistickými studiemi. Gočár byl prvotřídním urbanistou. Dokladem 

toho je jeho práce pro Hradec Králové, kde z velké části jeho zásluhou došlo k proměně bývalé pevnosti na živé centrum moderního 

města.

Josef Gočár nebyl pouze architektem, ale rovněž navrhoval nábytek a předměty denní potřeby. Byl výborným pedagogem, velmi 

oblíbeným mezi studenty. Denně chodíval do pražských kaváren, kde s ním mohli jeho studenti diskutovat. Byl vždy elegantní, oděný 

v anglickém obleku a v ústech mu nechyběl typický doutník. Josef Gočár vychoval další generaci významných tvůrců, která ovlivnila 

vývoj architektury u nás i řadu let po konci druhé světové války. Byli mezi nimi např. Jaroslav Fragner, Josef Havlíček, Ladislav Žák, 

Jan Sokol, Jan Rejchl a další.

V Hradci Králové byl Josef Gočár zaměstnán různými projekty po čtyři desítky let. Za tuto dobu se podstatně zasloužil o rozvoj města 

a také o přívlastek „salon republiky“. Pro Hradec Králové vypracoval dvacet pět projektů, z toho čtrnáct realizoval, a vytvořil desítky 

plánů věnovaných urbanistické podobě města. Své plány by ovšem nerealizoval bez podpory vedení města, zejména tehdejšího 

starosty Františka Ulricha (6. února 1859 Hradec Králové – 18. května 1939 Rokycany). Několik návrhů pro Hradec Králové udělal 

ještě jako student pod vedením Jana Kotěry (18. prosince 1871 Brno – 17. dubna 1923 Praha). Spolupráce Hradce Králové 

s Josefem Gočárem byla nejplodnější ve 20. letech minulého století, kdy vznikly významné veřejné budovy: Anglobanka na 

Masarykově náměstí (1922–1923); Státní odborná škola koželužská u Moravského mostu (1923–1924, dnes Střední průmyslová 

škola strojnická); Rašínovo státní gymnázium (1925–1927, dnes Gymnázium Josefa Kajetána Tyla); komplex obecných a 

měšťanských škol (1926–1928, dnes ZŠ a MŠ Josefa Gočára), ke kterým přibyla v roce 1928 budova mateřské školy; církevní Sbor 

kněze Ambrože (1926–1927); budovy ředitelství Státních drah na dnešním Ulrichově náměstí (1927–1932, dnes sídlo Policie ČR)

a poslední velké dílo v Hradci Králové, sídla okresních a finančních úřadů (1932–1936, dnes budova Magistrátu města Hradce 

Králové).

Některé stavby Josefa Gočára zůstaly nerealizované. Mezi ně náleží z rozmezí let

1909–1910 projekt Lutherova ústavu a evangelického kostela, projekt rodinné vily Antonína Petrofa a návrh čelní fasády domu 

doktora Šoba v Kuklenách. Souběžně s velkými projekty

20. let vznikly skici Ústavu pro zvelebování živností, státní instituce pečující o drobné podnikatele, návrh rekonstrukce Grand hotelu 

včetně nadstavby a návrh budovy Městské spořitelny (1927–1928). Ve 30. letech projektoval Městskou galerii a dívčí školy. Galerie 

měla mít podobu dostavby Kotěrova muzea, k němuž navrhl vzhled plánované přístavby ještě v roce 1942. Pro dostavbu muzea byla 

vyhlášena architektonická soutěž, v níž Gočárův návrh skončil druhý. Vyhrál jeho žák Jan Rejchl, avšak k realizaci návrhu již 

nedošlo.

Do historie města Hradec Králové se Josef Gočár zapsal nejen svými stavbami, ale

i svým působením v oboru územního plánování. Od poloviny 20. let navrhl řešení pravostranné Labské kotliny, později byl pověřen 

starostou Františkem Ulrichem zpracováním komplexního regulačního plánu města. Regulační plán doprovodil řadou detailních studií 

konkrétních problémů. Řešil regulaci Eliščina nábřeží severně od budovy muzea, prostor dnešního Ulrichova náměstí, regulaci 

školního bloku u budovy gymnázia i bytové zástavby u Sboru kněze Ambrože. Plánoval Orlickou kotlinu, reguloval úpravy nádraží a 

plánoval zelený pás kolem Hradce Králové. Regulační plán založený na radiálně okružním principu dopracoval v roce 1928. Rozšířil 



ho v roce 1931 regulačním plánem pro tzv. Velký Hradec Králové. Velkou pozornost věnoval zeleni ve městě, o čemž svědčí návrh 

severovýchodního sektoru města (dnešní Šimkovy sady).

Josef Gočár nepůsobil pouze v Hradci Králové, ale i v dalších místech Královéhradeckého kraje. Nejznámější je modernistická stavba 

Wenkeův dům, kterou navrhl pro polského obchodníka v Jaroměři (1910–1911). Závěrem je nutné poznamenat, že článek není 

vyčerpávajícím přehledem odkazu, který zanechal architekt Josef Gočár ve východočeském regionu. Jedná se spíše o připomenutí 

pozoruhodné osobnosti, která dodnes budí respekt a údiv pouhým soupisem prací. Připomínka, ať slouží nejen široké veřejnosti, ale

i tvůrcům našich dnešních měst.

Aktuální přehled akcí a další informace spojené s výročím architekta Josefa Gočára naleznete na webových stránkách 

www.fenomengocar.cz a na facebooku.
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