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Padesátá léta 19. století představují pro Kroměříž zlomové období, v němž dosud domi-
nantní biskupské a arcibiskupské stavební podniky začínají ustupovat do pozadí ve pro-
spěch obecních, soukromých i státních staveb. Stylově pak střídají dosud převládající 
klasicismus, případně neogotiku mnohem rozmanitější historizující variace. Charakteris-
tickým entrée se pro to staly především dvě novostavby.

Nárokům na předvýchovu kněží v době, kdy se katolická církev v monarchii ocitá v ofen-
zivním postavení, nemohly již stačit stávající ústavy. S „osvobozováním“ z josefinského 
područí přece také souviselo formování koalice státu a církve namířené proti „zhoubným 
ideám nové doby“, které tak zlověstně vycenily zuby v revolučních letech 1848–1849 – 
proti liberalismu, nacionalismu a socialismu. V čele restauračního hnutí stanou přední 
pastýři mocnářství – vídeňský Joseph Othmar Rauscher, pražský Friedrich ze Schwarzen-
berga a olomoucký Friedrich z Fürstenberga.

Již arcibiskup Chotek inicioval v Olomouci novostavbu kněžského semináře (1835–
1841), ale Archeho stylové pojetí (obdobné jako u jeho kroměřížské klášterní nemocnice) 
nemohlo v nynějším změněném společenském klimatu vyhovět. Vždyť „kasárenský styl“, 
jak byla v závěru předbřeznové doby s opovržením a téměř všeobecně glosována poslední 
perioda klasicismu, přece ztělesňoval nyní již veřejně odmítané josefinské časy. A tak když 
začal nástupce Maximiliana Josepha kardinál z Fürstenberga (1813/1853–1892) uvažo-
vat o stavbě kroměřížského pacholecího semináře, opomíjí Archeho spolupracovníky ve 
vlastní stavební kanceláři a obrací se na externistu. Po prvních úvahách o adaptaci star-
ších objektů pod vlivem informativní cesty ředitele ústavu Františka Dvořáka po obdob-
ných zařízeních v monarchii z roku 1854 rozhodl o dvě léta později o novostavbě. Roz-
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lehlá budova pro 170 chovanců, 
vysvěcená 8. října roku 1860, byla 
situována na místě stájí a obytné 
budovy arcibiskupských úředníků 
z 2. poloviny 17. století, hradeb, 
zimní jízdárny a justiciárovy za-
hrady na Malém valu. Její autor 
sice v podstatě na „kasárenské“ 
schéma navázal – dvě ze čtyř kří-
del byla završena štíty a propojena 
do uzavřeného tvaru kolem dvou 
nádvoří. To, co budovu odlišovalo, 
byl dekor a ornament. Neodka-
zoval již k antice, ale k několika 
středověkým stylovým vrstvám: 
subtilní dekor je inspirován ro-
mánským slohem, renesancí i rost-
linným ornamentem vycházejícím z gotiky – zejména u portálu a stejně střídmých akcentů 
obou štítů s gotizujícími růžicemi. Novostavba však byla především v zadní části obrácené 
ke sv. Mořici akcentována rizalitem kaple, vlastně dvou kaplí nad sebou – horní zasvě-
cené Neposkvrněnému Početí P. Marie, spodní sv. Stanislavu Kostkovi. Rizalit presbytáře 
představoval také urbanistickou pointu kontrastující s oblým tvarem protější kaple P. Ma-
rie Bolestné u sv. Mořice. Jemné okenní kružby – v horní části odkazující k vrcholné, ve 
spodní partii pak k pozdní gotice – z něj činí šperk. Kontrastují nejen s prostým členěním 
okolních fasád, ale i s velkými plochami vitráží, jejichž večerní prozáření navíc umocňuje 
atmosféru dumavé zbožnosti místa – podobně je tomu také v interiérech.1

Novostavba byla mnoha návštěvníky nelíčeně obdivována.2 V kroměřížských poměrech, 
uvyklých na vládu klasicismu trvající desetiletí, představovala očividné novum. Rundbo-
genstil (arkádový styl) – jak bylo toto pojetí nazýváno – byl produktem německého pro-
středí; jako odpověď na zásadní estetickou otázku 1. poloviny 19. století – v „jakém stylu 
máme stavěti?“ – vyvrcholilo hledání novodobé univerzální formy v letech 1850–1852, 
když bavorský král Maxmilián II. zorganizoval největší mezinárodní architektonickou 
soutěž 19. století s cílem nalézt specifický stavební styl svého věku. Výsledek tohoto úsilí 
byl vzápětí uplatněn i na průčelích kroměřížského semináře.

Použil ho tady třicetiletý vídeňský architekt Josef Erwin von Lippert (1826–1902).3 
Zrovna se začínal specializovat na středověkou architekturu a obnovu jejích památek 

1 Malý val 4/1554. Stavbu řídil arcibiskupský stavební rada Franz Drbal, malířskou výzdobu kaplí provedl Alois 
Zapletal, barevná okna dodal Franz Walzer z Řezna. BENA, J.: Zur Chronik des fürsterzbischöflichen Knaben-
seminars in Kremsier. Kremsier 1911.
2 ZUBER, R.: Pohled do dějin arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. In: ŠTěPANíK, S.: Arcibiskupské gym-
názium v Kroměříži 1854–1950. [Kroměříž] 1991, s. 13.
3 Josef Erwin von Lippert (1826, Arad – 1902, Vorderbruck u Gutensteinu) do roku 1855 studoval na Akade-
mii výtvarných umění ve Vídni (u Leopolda Ernsta). Žil a pracoval pak střídavě ve Vídni a v Uhrách, od roku 
1855 byl členem Centrální komise pro obnovu památek (a jako člen redakce přispíval svými kresbami do jejích 
Mitteilungen). Jeho restaurátorské dílo, orientované k puristické metodě, se mohlo nejvíc rozvinout v Dolních 
Uhrách a na Slovensku. Působil i jako uměleckoprůmyslový návrhář (relikviáře, monstrance). Jeho první dolo-
ženou prací se stal kroměřížský arcibiskupský pacholecí seminář s cyrilometodějskou kaplí (1856–1860). Stojí 

Josef Erwin von Lippert, Arcibiskupský pacholecí semi-
nář – dvorní průčelí s kaplemi, 1856–1860. Foto autor
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(záhy po ustavení Centrální komise pro obnovu památek v roce 1850 se stal jejím členem 
a podílel se na restauraci vídeňské svatoštěpánské katedrály). To se jistě mohlo stát zá-
kladním motivem arcibiskupovy volby – zvolil si muže, který se začínal profilovat jako 
jeden z předních obnovitelů donedávna ještě opovrhovaného slohu středověku v říši. 
Fürstenberg byl s výsledkem jeho kroměřížské premiéry nepochybně spokojený. Ještě 
v průběhu stavby mu zadává další úkoly a nakonec s ním spolupracuje po více než dvě 
desetiletí. Lippert se stal jeho preferovaným umělcem; v 60. a 70. letech se také podílel 
na interiérových úpravách kroměřížského zámku, na organizaci práce dalších spolupra-
covníků i na nákupech uměleckých děl a jejich restaurování.4 Seminář zároveň zahajuje 
kulturní proměnu města, nazývaného do té doby „malý Řím“, také v „moravské Athény“; 
proměnu, která na přelomu století vyvrcholí jednáním o umístění české univerzity.

S intronizací Bedřicha z Fürstenbergu došlo také k pronikavým změnám v arcibiskup-
ském stavebním úřadě. Z konkurzu na místo architekta vyšel vítězně brněnský architekt 
František Drbal (1819–1893), k jehož prvním úkolům patřilo řízení stavby pacholecího 
semináře a který pak v čele úřadu působil do roku 1882. V jeho kanceláří se postupně sešli 
čtyři architekti – Arnošt Králíček (Ernst Kraliczek, 1824–?, který jako inženýr a stavbyve-
doucí již v roce 1846 vystřídal Karla Thalherra), Karl Biefel (1819–1899, zaměstnaný zde 
v letech 1846–1893, který původně působil jako arcibiskupský stavitel na Hukvaldech), 
v roce 1858 přichází nejambicióznější z nich, absolvent brněnské polytechniky Gustav 
Meretta (1832–1888) a konečně Anton Kybast (1837–1903, který zde ve funkci vrchního 
inženýra působil od roku 1880 až do konce života a v letech 1889–1903 stavební kancelář 
řídil).

Vzhled Podzámecké zahrady se již měnil pouze dílčím způsobem. Podíleli se na tom 
výhradně zaměstnanci arcibiskupské stavební kanceláře: Paví dvůr byl v šedesátých le-
tech upraven neogoticky, novou podobu vtiskla Rybářskému pavilonu Kybastova úprava 
v arkádovém stylu z roku 1865, v Maxmiliánově kolonádě byla zazděna okna a do takto 
vytvořených výklenků instalovány antické busty zakoupené v roce 1870 v Římě, Archeho 
zámecký portikus byl roku 1871 společně s novým schodištěm do parku zbořen a nově 
vystavěn podle neorenesančního Merettova a Drbalova projektu. Zmizela řada menších 
či provizorních objektů (Poustevna, Květinová věž, Vlajkový stožár, Labutí pavilon, Tu-
recký stan, loutky Číňanů apod.), přibyly naopak jiné (obelisk, Břízový pavilon), na ostrov 
v Dlouhém rybníku byl přemístěn Čínský (dříve Mandarínský) pavilon.

na začátku jeho dvacetileté spolupráce s arcibiskupem Friedrichem z Fürstenbergu. Ta pokračovala puristickou 
restaurací kaple Cyrilky na Velehradě (1859–1863), interiérovými úpravami arcibiskupských zámků v Kromě-
říži a Chropyni, restaurací kostela sv. Václava ve Větřkovicích u Příbora (1868–1870) a kostela P. Marie Sněžné 
v Luboměři pod Strážnou (1869), instalací hlavního oltáře velehradské baziliky. Vyvrcholením se měla stát, ale 
nakonec nestala restaurace olomoucké katedrály sv. Václava (1858–1866), kterou Lippert koncipoval v rozpětí 
od povrchní neogotizace po monumentalizující schinkelovské vize. Vedle úprav sakrálních památek ve Vídni (re-
staurace kaple Řádu německých rytířů v dómu sv. Štěpána; vnitřní vybavení kostela sv. Alžběty, 1866) pracoval 
pro Fürstenberga i v hlavním městě (úprava interiérů Fürstenberského paláce, 1869). Nejvýznamněji a nejroz-
sáhleji se pak jeho práce mohla rozvinout v Dolních i Horních Uhrách. Vedle Friedricha von Schmidta se Lippert 
profiloval jako přední restaurátor a propagátor puristických metod památkové obnovy v habsburské monarchii. 
Srov. Österreichisches biographisches Lexikon, 5. Wien 1972, s. 236; ZATLOUKAL, P.: Příběhy z dlouhého sto-
letí : Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002, s. 326; ZATLOUKAL, O.: – ZATLOU-
KAL, P.: Luk & lyra : Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. Olomouc 2008, s. 285. 
4 TOGNER, M.: Biskupské a arcibiskupské sídlo. In: DANIEL, L. – PERůTKA, M. – TOGNER, M. (eds.): 
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Kroměříž 2009, s. 68–69. 
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Zastřešení kostela sv. Mořice muselo zůstat pro revoluční události let 1848–1849 pro-
vizorní: To dal kardinál Bedřich lantkrabě z Fürstenbergů v šedesátých letech shodit a vyso-
kou střechu udělat, která na každý pád je vkusnější.5 Poslední úpravy pak proběhly v letech 
1894–1895.

V roce 1857, tedy v době, kdy byl seminář ještě rozestavěný, byla na Koňském trhu 
(nám. Míru) před Kovářskou branou dokončena další mohutná veřejná stavba. Kasárna 
3. pěšího pluku arcivévody Karla se nestala jen dominantou rozlehlého prostranství, ale 
svým hlavním „pevnostním“ průčelím pointovala i Kojetínskou výpadovku.6 Také tento 
objekt se vymykal zdejším dosavadním zvyklostem, a nejen (podobně jako u semináře) 
pro koncepci založenou na stylovém pluralismu, nýbrž opět i díky širším souvislostem. 
Pozornost věnovaná říšské branné moci, která se v revolučních letech několikrát ocitla na 
pokraji zhroucení, byla totiž nyní založena jak na posílení obrany proti vnějšímu, tak také 
vnitřnímu ohrožení. Vedle modernizace pevností se rozvinula rozsáhlá výstavba kasáren-
ských areálů i dalších vojenských zařízení. Také zde byly opouštěny klasicistní tradice ve 
prospěch nového architektonického pojetí. Vzorem se stal komplex vídeňského Arsenálu 
(1849–1856), případně obou defenzivních kasáren střežících vnitřní město. Mezi nejvý-
znamnější moravské novostavby patřily důstojnický pavilon v areálu zrušeného kláštera 
v Louce u Znojma (1851–1853), vojenský výchovný ústav v Přerově (1854), vůbec nej-
větší vojenský výchovný ústav s dělostřeleckou akademií v Hranicích (1853–1863) a také 
kroměřížská kasárna.7 Navrhovali je různorodí projektanti od vojenských inženýrů po za-
vedené vídeňské autority; autorství kroměřížské stavby je však dosud anonymní. Zatímco 
podstatnou spodní část jejího průčelí (které se mělo po předpokládané, ale již neusku-
tečněné dostavbě stát zcela symetrickým) koncipoval jeho projektant podobně jako u se-
mináře pod vlivem mnichovského arkádového stylu, korunní římsa a věžovité nadstavby 
zase svědčily o poučení tzv. windsorskou gotikou, tedy stylem anglikanizujících hradů 
a zámků 19. století. Stylem, který měl kromě obranného charakteru především ztělesnit 
kontinuitu s dávnou aristokratickou minulostí svých stavebníků.

V roce 1858 nastoupil jako jeden z pedagogů na arcibiskupský seminář Julius Chod-
níček (1837–1895). Ve svých vzpomínkách se po létech vracel do Kroměříže poloviny 
století: K jihozápadu uzavřela město nová Kovářská brána, nevkusné stavení s širším jed-
noduchým, goticky obklenutým průjezdem, a s užším stejně vysoko klenutým průchodem 
po pravé straně; tři rosety, slepá to okrouhlá okníčka, měly býti okrasou, nad tím pak byla 
prohnutá, velmi vysoká, břidlicí krytá střecha jako stan s dvěma plechovými praporky. Před 
branou, která byla ve skutečnosti vznosnou architekturou, upravenou roku 1840 ne-
pochybně v souvislosti s regotizací Mlýnské brány v neogotice, stály trosky barbakanu 
pobořeného v roce 1846, v sousedství domek mýtného.8 S podobným despektem jako 
o Kovářské bráně vyjadřoval se Chodníček také o Vodní bráně – byla to prý stará šedá 
brána s nízkým tmavým průjezdem, vpravo a vlevo stará městská zeď s opadalou omítkou.9 
Od Mlýnské brány po Vodní bránu stále ještě obtáčely město hradby s širokým příkopem, 

5 CHODNíČEK, J.: Vzpomínky na starou Kroměříž. Věrovany 2003 (rkp. z konce 80. let 19. stol., původní vy-
dání Kroměříž v hradbách z roku 1938), s. 47.
6 Nám. Míru 7/517.
7 PEŘINKA, F.: Vlastivěda moravská, 2: Místopis : Kroměřížský okres, 1. Brno 1911, s. 42; BEDNÁŘ, V. – PO-
SPěCH, T.: Hranice : C. k. rakousko-uherské vojenské ústavy. Hranice, s. d.
8 PEŘINKA, F. V.: Dějiny města Kroměříže, 3. Kroměříž 1940, s. 17.
9 CHODNíČEK, J.: c. d., s. 139.
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nyní proměněným v zahrádky. Valy před příkopem se staly již počátkem století kaštano-
vou promenádou s lavičkami. Za ní obklopovaly město rozložité přízemní dvorce majitelů 
polností. Půvab a vznešenost dodávaly předměstím dlouhé, zejména topolové aleje lemu-
jící silnice i některé polní cesty.

Podobně jako jinde došlo i zde v padesátých letech k bourání městských bran a hradeb. 
Vodní brána padla roku 1855, Kovářská o dva roky později. Jako jediná zůstala zachována 
Mlýnská brána – nejen proto, že nepředstavovala tak výraznou komunikační bariéru, ale 
nepochybně i jako nezbytná součást patrové chodby mezi zámkem, seminářem a chrá-
mem sv. Mořice. A snad i jako jeden z výrazů setrvačnosti v okolí zámku. Zboření obou 
městských bran navíc signalizovalo soumrak venkovských dvorců především na Velkém 
vale – začaly být vykupovány s cílem dělit jejich pozemky na menší staveniště.

Kroměřížská radnice však neponechala urbanistický rozvoj města náhodě a živelnosti. 
Starosta Eduard Benesch (v čele města 1874–1884) předsedal regulační komisi, v níž 
dále působili arcibiskupský dvorní rada a jeho nástupce Ferdinand Bojakovský z Knu-
rowa a dva specialisté z arcibiskupského stavebního úřadu, vrchní inženýr Meretta a sta-
vební rada Drbal. Merettovým dílem byl také regulační plán, který v roce 1874 vypracoval 

„s velkou pílí“ a který řešil nejen vnitřní město, ale také předměstí.10 Teprve r. 1871 určena 
stavební čára na Velkém vale a načrtnuty plány nových stavebních linií. Současně určena 
stavební čára v Oskoli, kdežto o stavebních čarách ve Sladovnách uzavřeny smlouvy s kar-
dinálem Fürstenberkem již dne 1. prosince 1870.11 Peřinka tedy uvádí starší datování, ale 
Lechnerovo vročení je pravděpodobnější – pokud ovšem oba hovoří o tomtéž: Merettův 
regulační plán je totiž nezvěstný, a tak jsme nuceni rekonstruovat jej pouze podle toho, 
co bylo uskutečněno. Základem nových částí se stala soustava velkých náměstí před bý-
valými branami, kterou v místech zplanýrovaných hradebních příkopů a valů propojil 
půloblouk okružní třídy. V letech 1875–1876 byla odstraněna pauperitní zástavba před 
někdejší Kovářskou branou a zasypáním hradebního příkopu vytvořeno Fürstenbergovo 
(Masarykovo) náměstí navazující na Milíčovo náměstí a dále náměstí Františka Josefa 
(Míru). Před někdejší Vodní branou umožnilo zrušení židovského hřbitova založit velké 
Komenského náměstí s navazujícím prospektem Mostní ulice (Vejvanovského). Několik 
nových radiálních ulic (Kapitána Jaroše, Kollárova, Vrchlického) bylo do městského or-
ganismu citlivě zapojeno nasměrováním k hlavním dominantám.

Kdybychom chtěli naznačit inspirační vzory, nepochybně je představoval fascinující 
obraz vídeňské, případně brněnské okružní třídy a ve srovnatelnějším měřítku paralelní 
urbanistický vývoj Znojma.

Korunou Merettova díla se stala budova, která na jedné straně uzavřela poklidnou zónu 
Malého valu a na druhé straně představovala jakýsi zlatý hřeb v rámci postupné proměny 
Kroměříže v „hanácké Athény“.12 Vyšší německou reálku architekt situoval do citlivého 

10 LECHNER, K.: Kremsier : Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Vereines „Concordia.“ 
Krem sier 1889, s. 126.
11 PEŘINKA, F.: c. d., s. 118.
12 Gustav Meretta (1832, Brno – 1888, Olomouc) studoval na Technickém učilišti v Brně (1847–1852, u Ema-
nuela Ringhoffera). Do roku 1857 působil na českých panstvích Lobkoviců, v letech 1857–1858 si vzdělání 
doplňoval ve Vídni. Od roku 1858 byl až do smrti zaměstnán v projekční kanceláři stavebního úřadu olomouc-
kého arcibiskupství, od roku 1882 jako stavební ředitel. V letech 1885–1888 byl konzervátorem památkové péče 
2. sekce na Moravě. Patřil zde k předním restaurátorům a projektantům sakrálních staveb, z nichž většinu pro-
váděl v neogotice. První období jeho tvorby je spjato s volnější interpretací minulosti. Zahrnuje soubor svatyní 
v rakouském Slezsku – kostely Nanebevzetí P. Marie s farou v Liptani (1865–1870), sv. Ondřeje ve Slezských 
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sousedství kostela sv. Jana, kde značným ustoupením stavební čáry vytvořila severní stěnu 
právě formovaného náměstí.13 Stavba z let 1875–1877 byla od počátku právem vyzvedána 
nejen pro ušlechtilou harmonickou neorenesanční kulisu hlavního průčelí, ale rovněž pro 
vznosný interiér shora zastřešené a prosklené schodišťové dvorany. Vznešenost budově 
dodává také sochařská výzdoba v nikách ne nepodobných těm na zámeckých schodištích. 
Z hlediska formální logiky přitom není fasáda bez otazníků: balustrády např. zdobí také 
horní polopatro pouze s půdními okny. Ohlas klasicizující, středomořským duchem pro-
dchnuté větve vídeňské okružní třídy, především díla Theophila von Hansena, právem 
některým návštěvníkům města evokoval mylnou představu o divadelní funkci budovy. 
Reálkou se však současně uzavřelo první, umělecky šťastnější, realizačně ovšem nepříliš 
často naplňované architektovo období.14 To druhé ve značné míře věnoval sakrálním no-
vostavbám nebo restaurátorským úpravám v duchu internacionální katedrální neogotiky, 
jak o tom také svědčí jedna z jeho nedalekých venkovských novostaveb: na místě zboře-
ného kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích ji uskutečnil v letech 1881–1884 jako variaci na 
klasickou dvojvěžovou katedrálu.

Pavlovicích (1869–1871), sv. Kateřiny ve Slezských Rudolticích (1869–1873) i na střední Moravě – kostel Po-
četí P. Marie ve Zvoli (1858–1866), sv. Floriana s farou v Bochoři (1872–1875), P. Marie ve Staré Vsi (1873–
1879, s nimiž stylově souvisejí klášter sester sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí (1871–1872) 
a provinční dům kláštera sester sv. Kříže v Napajedlech (1875–1876). Z jeho profánních staveb pak jmenujme 
neorenesanční kroměřížskou reálku (1875–1877). Osmdesátá léta byla již ve znamení přísné interpretace ka-
tedrální gotiky a uplatňování metody restaurátorského purismu – u kostelů sv. Petra a Pavla v Ratajích (1881–
1884), sv. Maří Magdaleny v Osoblaze (1881) a především v případě restaurace olomoucké katedrály sv. Václava 
(1883–1893). Inspirací raně křesťanským uměním byla ovlivněna novostavba kostela Nejsvětějšího Spasitele 
v Ostravě (1883–1889). Srov. KRÁČMER, M.: Dějiny metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci. Olomouc 
1887; ZATLOUKAL, P.: Gustav Meretta. Okresní archiv v Olomouci 1986. Olomouc 1987, s. 83–97; ZATLOU-
KAL, P.: Italský sen Gustava Meretty. Vlastivědný věstník moravský, 41, 1989, s. 59–65; NEČVU, 1995, s. 505; 
ZATLOUKAL, P.: Architektura 19. století na Moravě : Lexikon domácích umělců : Gustav Meretta. Prostor Zlín, 
5, 1997, č. 4, s. 25–27; TÝŽ: Příběhy, s. 342; TÝŽ: Luk & lyra, s. 286.
13 Masarykovo nám. 4/183. Stavitelem byl olomoucký Johann Aulegk, sochařská výzdoba je dílem zdejšího Jana 
Antonína Becka (1846–1937), fasádní prvky (hlavice, girlandy, římsy, římsovnice) dodala vídeňská firma Stuca-
novo. Moravia, 1, 1877–1878, s. 57. Ve sbírkách Arcidiecézního muzea v Kroměříži je Merettova variantní studie 
z 26. 12. 1875 na umístění reálky doprostřed Milíčova náměstí jako pointy dnešní tř. 1. máje.
14 Kromě reálky Meretta v Kroměříži ještě navrhl přístavbu zámeckého portiku (1871), kterým nahradil starší 
Archeho dílo z roku 1838.

Gustav Meretta, Návrh 
na reálku, 1875–1877, 
akvarel, papír.  
Muzeum Kroměřížska,  
i. č. DK 100. Foto Muzeum 
Kroměřížska
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Právě před bývalou Kovářskou branou, na okraji Novosad a v okolí Příkopu, se tehdy 
začal formovat kroměřížský West End. Zatímco Malý val se díky blízkosti zámku, nemoc-
nice a semináře stal enklávou arcibiskupství, jakýmsi „panským“ koutem, Velký val byl 
předurčen pro zástavbu veřejnými i soukromými městskými budovami. První dominan-
tou se tady stal klasicizující objekt Nadsklepí z roku 1868.15 Na naplňování Merettova 
plánu nic nezměnil ani národnostní převrat na kroměřížské radnici v osmdesátých letech 
ve prospěch české většiny.

První vlak přijel do Kroměříže 28. listopadu roku 1880, hlavní trať byla původně pro-
jektována na Kroměříž, ale měšťanstvo se proti uskutečnění tohoto projektu všemožně brá-
nilo z důvodů dnes neznámých a nepochopitelných.16 Kroměřížský East End za mosty přes 
Moravu pak začaly vytvářet plynárna, cukrovar a postupně vyrůstající další průmyslové 
podniky promísené s vesměs skromnějšími obydlími.

Po roce 1848 se v evropské architektuře stává vůdčím stylem neorenesance; jak pro 
svoji praktickou adaptabilitu z hlediska moderních funkcí, tak ideově – vždyť tak zřetelně 
navozovala kontinuitu buržoazie s její někdejší italskou předchůdkyní. V Kroměříži se na-
dlouho uplatnila její klasicizující poloha, koncipovaná v duchu osvědčených poměrových 
i číselných zásad. Stala se příznačnou jak pro další zástavbu „panského koutu“, tak pro 
tvorbu autorů spjatých s arcibiskupskou stavební kanceláří či pro zdejší úřední architek-
turu osmdesátých let všeobecně. Příkladem mohou být dvě novostavby na Malém valu: 
Prinzhaus (1883–1884), lesní arcibiskupskou kancelář a hostinský dům, navrhl Anton 
Kybast.17 Dvoupatrová symetrická budova se zvýrazněnou soklovou zónou má také pozo-
ruhodný interiér vstupní části se schodištěm vyneseným litinovými sloupy. Kybast o něko-
lik let později rovněž nakreslil plány pro nedaleký Chudobinec fürstenberské nadace pro 
ženy a dcery arcibiskupských zaměstnanců (1890).18 Jednopatrovou, opět symetrickou 
budovu v klasicizující neorenesanci doplnilo neorománské křídlo domácí kaple.

V klasicizujícím duchu byly navrhovány také městské veřejné objekty: Kybast byl au-
torem návrhu České chlapecké školy (1884–1886),19 zatímco ve stejné době a v obdob-
ném duchu vyrostla na opačném konci okruhu budova Německé dívčí školy, dílo stavitele 
Friedricha Khünla (1841–1917).20 Khünl projektoval i pro soukromé stavebníky. Druhou 
stranu nového náměstí proti reálce uzavřel v roce 1883 dvěma nájemními domy Václava 
Štěrby.21 Zejména nárožní stavba, patřičně pevně usazená v robustní soklové partii, byla 
koncipována v klasicizující neorenesanci; její půvab kromě toho spočívá v hravě jemném 
dekoru cviklů přízemku a okenních ostění v patrech. Naopak tzv. Kozánkův dům, který 
v témže roce vystavěl na štěchovickém předměstí pro Theresii Troltschovou zdejší stavitel 
Antonín Zajíček (1853–1917), byl jako villeggiatura postaven ve švýcarském stylu a pod 
korunní římsou navíc opatřen sgrafity.22

15 Milíčovo nám. č. p. 9/488.
16 PEŘINKA, F.: Vlastivěda, s. 73.
17 Malý val 49/1539.
18 Na kopečku 4/1480.
19 Tovačovského 11/431.
20 1. máje 14/209. Khünl pocházel z kultivované rodiny – jeho otec býval zámeckým ředitelem v Náměšti nad 
Oslavou, matka pocházela z hudebně založené rodiny v Cáchách.
21 Masarykovo nám. 11/490.
22 Štěchovice 1/1320. Z politiků, vědců a umělců, kteří v letech před 1. světovou válkou pobývali u pozdějších 
majitelů domu, buditele Jana Emila Kozánka a starosty pěveckého spolku Moravan E. Kozánka, připomeňme 
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Originální, spíše však kuriózní průběh zástavby nemalé části někdejšího městského 
předpolí zachytilo další z Chodníčkových svědectví: Mezery domů na Koňském trhu jakož 
i proboštský dvůr [mezi Milíčovým nám. a Velehradskou ul.] vyplnila podnikavá paní Er-
lová nebo Zirlová stavbami vkusných a velikých, dílem dvoupatrových domů, jež nyní okrasu 
celého náměstí činí. Plány sestavovala sama, sháněla stavivo, řídila na lešeních i s mnohým 
důrazným kletím dělníky, poroučela mistrům, a byla celé dni při svých podnicích na nohách, 
rychlá a rezolutní ve všem, až dům byl vystavěn. Pak jej prodala a stavěla znova. Kam se 
ohlídneš, stojí dům, jejž Zirlová vystavěla. Byla vdaná, muž její byl jakýsi řemeslník, jedni 
pravili, že punčochář, muž doma sedající, tichý, bez ducha, bez vůle a bez vlády. Dětí neměli 
žádných.23 Své profesi se stavební podnikatelka Antonia Zierlová (1808–1888) věnovala 
téměř půl století. První obytné domy začala stavět v druhé polovině čtyřicátých let na Ma-
lém valu a na Koňském trhu, v šedesátých a sedmdesátých letech pokračovala na Milíčově 
náměstí, počátkem sedmdesátých let postavila stavební skupinu ve Velehradské třídě a od 
sedmdesátých do počátku devadesátých let zastavěla podstatnou část ulice, jíž se podle ní 
začalo říkat Cierlova (Kpt. Jaroše). S projekty vesměs dispozičněji architektonicky jedno-
duchých jednopatrových staveb však neměl Chodníček úplně pravdu – pro Zierlovou je 
kreslil inženýr Khünl.

Kroměříž měla v roce 1830 701 domů, o pět let později pak 5 720 obyvatel, zatímco 
v roce 1888 zde 11 816 obyvatel žilo v 1 007 domech. Co do počtu obyvatel tak byla šestá 
na Moravě.24 Po komunálních volbách v roce 1883 zasedli poprvé na radnici také čeští za-
stupitelé, o čtyři roky později se kroměřížská radnice ocitla výhradně a natrvalo v českých 
rukou.

V souvislosti s tímto vítězstvím byly zahájeny přípravy k novostavbě českého vyššího 
gymnázia, založeného roku 1882. Staveniště bylo získáno v nárožní poloze za někdejší 
Kovářskou branou. V architektonické soutěži, jíž se zúčastnilo 44 projektantů, zvítě-
zila dvojice brněnských architektů, někdejších absolventů tamní techniky, Julius Tebich 
(1859–1899) a Josef Karásek (1860 – asi 1926, ze zemského stavebního úřadu). Škola 
byla slavnostně otevřena 21. září 1890. Vůdčí myšlenkou projektu se stala neorenesanční 
variace inklinující vedle italských vzorů rovněž ke vzorům francouzským.25

Novostavba ztělesnila něco obecného a zároveň velmi konkrétního. Éra „odívání“ do 
klasického roucha se zde začíná uzavírat ve prospěch čerpání ze zásobnice pozdních vý-
vojových fází slohů minulosti, a to nezřídka i u jediné stavby. Sousedství s Merettovou 
reálkou však poskytlo autorům gymnázia možnost zřetelně vyjádřit nejen stylový, ale 
také ideologický posun, ba přímo protiklad. Základní myšlenkou německé školy, navíc 
díla arcibiskupského architekta, byla harmonie a ještě zřetelněji nostalgické, idealizující 
ohlédnutí jak za klasickou (antickou) minulostí, tak za historií konkrétní, místní (po-
korné „couvnutí“ před průčelím kostela sv. Jana). Novostavba české školy naopak se-
bevědomě vykročila vpřed (před původní stavební čáru), přičemž nejexponovanější část 

zejména Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Karla Kovařovice, Emmu Destinovou, Hanu Kvapilovou ad. 
23 Na vykupování pozemků, případně prodeji dokončených domů intenzivně spolupracovala s Augustem Be-
neschem. PEŘINKA, F. V.: Dějiny, s. 487–488, 537–540, 556–557 a 677–682; CHODNíČEK, J.: c. d., s. 60, 61, 
66 a 80.
24 LECHNER, K.: c. d., s. 100, 114.
25 Masarykovo nám. 8/496. 2. cenu v soutěži získali Julius Neuwirth z Vídně, dále se uplatnili Oskar Marmorek, 
F. Beníšek ad. Wochenschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten Vereins, 14, 1889, s. 192–193. Ka-
rásek navrhl také novostavbu kroměřížského Okresního soudu a věznice z let 1911–1919 v Soudní ul. 



152 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2012/2

průčelí – nároží – získalo robustní a přece dynamickou, dramatickou, ba přímo triumfální 
podobu. Na jedné straně zacházející goethovský svět, napájený odkazem 18. století, na 
druhé straně dravý nastupující svět politického triumfalismu. Co jiného totiž představo-
valy například střechy formované ve francouzské neorenesanci než politickou manifestaci 
v rámci národnostních inklinací konce století? Ještě lapidárněji by bylo možné toto „čtení 
architektury“ vyjádřit v souvislostech stále prudšího národního soupeření otázkou „kdo 
s koho“? Ale ani zde – jak už to v moderních dějinách bývá – není nouze o paradoxy: není 
vyloučeno, že dispoziční řešení bylo inspirováno novostavbou brněnské německé dívčí 
měšťanské školy korunní princezny Štěpánky (1887–1889), díla zaměstnanců tamního 
městského stavebního úřadu Ottokara Burgharta a Leopolda Ruppa. Autoři gymnázia 
byli z města, kde již nacionalismus běsnil v plné síle. Historizující, výrazně klasicky utvá-
řená forma navíc v prvním případě „odívá“ zcela novodobý obsah (reálky přece patřily 
k nejmodernějším typům škol), kdežto škola nejklasičtějšího typu (gymnázium) na kla-
sický „oděv“ rezignuje a slouží spíše demonstraci politické inklinace, stejně jako legitimi-
zaci mocenského vítězství.

Vítězství ovšem nebylo úplné; budova gymnázia musela o čtyři roky později pro vážné 
závady projít generální rekonstrukcí. Entrée prvního z významných kroměřížských 
stavitelů přelomu století, který stavbu gymnázia prováděl, Ladislava Mesenského st. 
(1854–1923), nebylo tedy nejslavnější. Mohrweiserův potomek a brněnský rodák si zvolil 
Kroměříž poté, co v roce 1880 složil stavitelské zkoušky.26 O dva roky dříve, než dokon-
čil gymnaziální stavbu, vystavěl v letech 1888–1889 na okružní třídě budovu městského 
chudobince a sirotčince. K užití neogotického dekoru jej tady pravděpodobně inspirovalo 
sousedství s někdejším starým františkánským klášterem.27 Tato stylová poloha však byla 
u něj výjimečná, stejně jako neorománská úprava průčelí Nadsklepí z let 1890–1892 – 
ostatně opět na klasicizujícím kompozičním schématu.

Pro většinu z dlouhé řady jeho tehdejších nájemních domů situovaných kolem té části 
okružní třídy, které se říkalo Příkop (tř. 1. máje), se naopak stalo příznačným dobově cha-
rakteristické mísení různých stylových mutací. Především těch, jejichž dramatičnost na-

26 Ladislav Mesenský st. (1854, Brno – 1923, Kroměříž). Jeho předkem byl Johann N. von Mohrweiser. Mesen-
ský absolvoval nižší reálku a piaristickou reálku v Novém Jičíně (1866–1869), praktikoval u brněnské stavební 
firmy Karla Matzenauera (1869–1872), u stavitele Karla Jirusche v Židlochovicích (1872–1873), po skončení 
vojenské služby pokračoval v práci u různých stavebních firem, které se věnovaly stavbě železnic, dále u stavitelů 
Zdenko Vodičky v Uničově (1877–1878) a Franze Böhma v Moravské Třebové (1879). Po složení stavitelské 
zkoušky v Brně mu kroměřížská městská rada udělila stavitelskou koncesi (1880). V roce 1885 se stal předsedou 
Stavitelského společenstva v Kroměříži. V letech 1892–1905 vlastnil velkostatek Marianov, kde si v roce 1893 
vystavěl vilu. Roku 1893 obdržel rytířský řád Řehoře XIII. Do roku 1895 byl hejtmanem kroměřížské ostrostře-
lecké společnosti, 1900 se neúspěšně pokusil kandidovat ve volbách do zemského sněmu. Od roku 1886 byl 
u něj zaměstnán Felix Skibinský. V Kroměříži postavil kolem 40 staveb a vedle Skibinského se stal předním míst-
ním představitelem jak pozdního historismu, tak secese. Z jeho domény – nájemních domů – vynikají zvl. dům 
J. Simona (1896–1898) a podstatná část zástavby Kollárovy ul. (1908–1910). Stavěl také podle cizích návrhů, 
např. kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích (1881–1886, Gustav Meretta) nebo zámeček barona Friese ve Zborovi-
cích (1890, Ferdinand Fellner ml. – Herman Helmer), ale zejména přední kroměřížské novostavby: české vyšší 
gymnázium (1888–1890, Julius Tebich – Josef Karásek), psychiatrická léčebna (1905–1908, Hubert Gessner) 
a synagoga (1908–1910, Jakob Gartner). K zamýšlenému otevření filiálky stavební kanceláře v oblíbeném istrij-
ském letovisku Opatiji (kde v letech 1909–1910 vystavěl dvě vily) již nedošlo a 1. ledna 1911 přenechal firmu 
synu Ladislavovi ml. Srov. MESENSKÝ, O.: Rodinná kronika 1902–1946. Nedat. rkp., deponován v Muzeu Kro-
měřížska, Kroměříž; ZATLOUKAL, P.: Příběhy, s. 532; NAVRÁTIL, O.: Ladislav Mesenský. Bakalářská práce, 
Masarykova univerzita v Brně. Brno 2005. 
27 Tovačovského 22/437. SVÁTEK, J.: Františkáni v Kroměříži. In: FIŠER, Z. (ed.): Studie Muzea Kroměřížska. 
Kroměříž 1989, s. 122–136.
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víc umocňovala nárožní poloha, jako například u domu Jana Šilhánka z roku 188828 a vů-
bec nejpůsobivěji u domu Josefa Simona vystavěného o desetiletí později. Vznosné řešení 
umocnil válec nárožní partie vrcholící helmici podobnou kupolí. Bohatý dekor již přitom 
zřetelně směřoval do florálně inspirované a navíc jakoby zemdleně stékající polohy. Dům 
však také představuje takřka vzorovou učebnici architektury: patřičně robustní soklová 
zóna s rustikou tvoří podnož belle-étage s pianem nobile i s mocně vyvinutou korunní 
římsou, tedy vše, jak má být – podpora, břemeno, kladí… Velkoryse dimenzovaná vstupní 
hala pokračuje dvěma schodišti do patra, které je podobně jako u Kybastova Prinzhausu 
vynášeno litinovými sloupy ze sobotínských železáren.29

Novou verzi historismu tak do Kroměříže končícího století přinášejí brněnští autoři. 
Tvůrcem zdejší nejradikálnější a současně nejpodivnější podoby tohoto historismu se 
však stal architekt polského původu. O osudech Felixe Skibinského (1863–1936) dosud 
nebylo známo téměř nic. V roce 1886 začínal jako asistent v Mesenského stavební firmě 
a i pro něj se nejspíš stal motivem zakotvení v menším středomoravském městě relativní 
stavební boom Kroměříže.30

Jeho prvním vskutku prestižním kroměřížským dílem se stala radikální přestavba domu 
Františka Sixty na hlavním náměstí na hotel Central z roku 1895.31 Vysoký, ostře řezaný 
reliéf dekoru s převahou prvků severských hanzovních měst (zejména maskaronů) je na 
pozadí neomítané cihelné plochy uplatněn na základní renesanční osnově, avšak se zře-
telně manýristickými posuny. V duchu spíše barokizujícím a v detailu i rokokovém, ale 
s obdobnou základní kompozicí Skibinský o rok později koncipoval průčelí nájemního 
domu Rudolfa Kulpa.32 Bylo to v době, kdy se začínal věnovat projektu, kterým pro-
slul nejvíc. Původně kamennou kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (1897–1898) 

28 Kotojedská 1/269.
29 Kollárova 1/528. Z let 1898–1899 pocházejí také další vrcholné pozdně historizující Mesenského činžáky na 
tř. 1. máje 19/623 a 4/222.
30 Felix Skibinský (Feliks Skibiński) (1863, Zavallia u Sniatyn v Ivano–frankivské oblasti, Ukrajina – 1936, Rad-
ziszów, Polsko). O jeho studiích pouze víme, že navštěvoval školy v Černovcích v Bukovině a ve Lvově. Není vy-
loučeno, že byl spřízněný s Karolem Skibińským (1849–1922), inženýrem železničního stavitelství a profesorem 
na lvovské polytechnice. V Černovcích našel také první zaměstnání v projekční kanceláři architekta Andrzeje 
Geleczynského, který se věnoval železničním, civilním i sakrálním stavbám jak v Bukovině, tak v Rusku. V roce 
1886 se stal asistentem ve stavební firmě Ladislava Mesenského st., který jej v Bukovině „objevil“, když tam 
kolem poloviny osmdesátých let stavěl železnici. S Geleczynskim nicméně spolupracoval (údajně i na Moravě) 
až do architektovy tragické smrti v roce 1904 a zdědil pak jeho kancelář. Do domovského svazku v Kroměříži byl 
přijat v roce 1906; to už měl ovšem za sebou spoustu staveb jako samostatný stavitel i projektant. Podobně jako 
Mesenský se vypracoval mezi městskou elitu (svého někdejšího šéfa vystřídal jako velitel sboru měšťanských 
ostrostřelců; v roce 1908 se stal předsedou stavebního výboru Jubilejní všeobecné hospodářsko-průmyslové 
výstavy). Roku 1931 odchází za synem Ottokarem (1900–1980), všestranně talentovaným umělcem (malířem 
a operním zpěvákem) žijícím od roku 1924 v Krakově. 1933 pobýval u dcery Daniely v Bělehradě, ale dožil 
u starší dcery Adriany v Polsku; pohřbený je ve vsi Krzywaczka. Vedle otce a syna Mesenských se Skibinský stal 
hlavním kroměřížským představitelem pozdního historismu a florálně orientované secese; v obou stylových mu-
tacích přitom s příslovečným smyslem pro bizarnost rozvíjel podněty krakovského architekta Teodora Marjana 
Talowského: Hotel Central (1895), nájemní domy Rudolfa Kulpa (1896), Františka Krále (1900), Františka Ve-
čerky (1901), Boženy Bejvlové (1918), které vyvrcholily stavbou domu s restaurací Filipa Pečmana (1905). Z ve-
řejných staveb vynikají zejm. Česká dívčí obecná a měšťanská škola Komenského (1904–1905) a Zemská česká 
reálka (1904), z mimokroměřížských kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti (1896–1898), kostel sv. Andělů 
Strážných v Kyselovicích (1904–1906) a chata Klubu čs. turistů na Bunči (1923–1924). Srov. ZATLOUKAL, P.: 
Příběhy, s. 466; http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Skibi%C5%84ski [cit. 13. 1. 2010]. 
31 Velké nám. 19/37.
32 Vodní 7/56.
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vystavěla podle jeho návrhu ve stylu „byzantských staveb“ – údajně pro důraz na původ 
obou světců – prostějovská dvojice stavitelů Rudolf Konečný a Josef Nedělník.

Skibinský netvořil – jak to bylo v moravském prostředí obvyklé – pod určujícím vlivem 
vídeňského architektonického dění, nýbrž byl ovlivněn jiným kulturním okruhem. Část 
architektonické činnosti v obou nejvýznamnějších polských kulturních centrech rakous-
kého záboru – krakovském i lvovském – byla totiž kromě vídeňské orientace inspirována 
jak severskými stylovými variacemi, tak ideově podmíněnou vazbou k dění v románských 
zemích, především ve Francii a v Belgii. U Skibinského můžeme být navíc zcela konkrétní: 
jeho nepochybným vzorem se stal jen o něco starší architekt Teodor Marjan Talowski 
(1857–1910). Zejména v osmdesátých a devadesátých letech, kdy tento absolvent lvovské 
a vídeňské techniky vyučoval kresbě na krakovské průmyslovce, vytvořil zde svoje zásadní 
díla. Soubor nájemních domů představuje velmi svéráznou interpretaci historického od-
kazu, která musela Skibinskému nadlouho učarovat. Talowski totiž s odkazem minulosti 
nakládal tu volněji, tu doslovněji: syntézu na téma severské cihelné renesance, „polské 
renesance“ inspirované štíty krakovských Sukiennic, ale i gotických motivů uplatňoval 
s nebývalým smyslem pro bizarnost. Součástí jeho průčelí byla i bohatá figurální výzdoba 
vrcholící u vysokých, dominantních štítů.

Pokusem dotvořit panoráma města z dílčí perspektivy Fürstenbergova náměstí se stala 
novostavba nájemního domu Dominika Dimta z let 1901–1902.33 Friedrich Khünl se po-
kusil (není však vyloučeno, že na základě cizího návrhu) pohledově uzavřít okolí kostela 
sv. Jana, avšak z opačné strany než před léty Meretta. Pravou stranu nároží navíc akcento-
val věžní nadstavbou, která doplnila kroměřížské věže, uplatňující se v průhledech okol-
ních ulic. Přesto je možné považovat jeho pokus v širších souvislostech za urbanistický 
omyl; rozlehlá plocha průčelí svým nezvládnutým měřítkem příliš konkuruje sousednímu 
kostelu.

Podobně jako v pro tuto oblast krátkém období pozdního historismu stal se Skibinský 
určující autoritou také pro kroměřížskou secesi. Svědčila o tom hned jedna z prvních zdej-
ších staveb v novém stylu, nájemní dům Františka Krále z roku 1900. Rozlehlá třípatrová 

33 Kovářská 16/10.

Felix Skibinský, Dům 
s restaurací Filipa 
Pečmana, 1905–1906, 
dobová pohlednice
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novostavba o dvanácti okenních osách byla situována při ústí převážně přízemního před-
městí Oskol.34 Relativně ohromnou masu rozčlenil třemi rizality (později byla narušena 
přefasádováním levé poloviny průčelí). Autor zde opět uplatnil svůj sklon k manýrismu, 
nejočividněji u bizarních figurálních prvků doplňujících jinak stylově určující florální de-
kor. Není vyloučeno, že svůj smysl pro bizarnost projevil ještě jinak, když se u atikových 
nadstaveb inspiroval horní, „pevnostní“ partií kasáren na Koňském trhu. Dispozičně před-
stavoval činžák luxusní řešení, kde každé ze dvou schodišť obsluhovalo po jednom bytě.

O rok později již Skibinský přechází do druhé polohy charakteristické pro jeho tvorbu, 
která však byla rovněž inspirována krakovskou mutací románského art nouveau. Nájemní 
dům Františka Večerky byl sice koncipován opět jako vyhraněně symetrická stavba vr-
cholící vysokým štítem, ale celkový charakter kompozice i dekoru se mění: téměř vše je 
zaoblené a vláčné (zejména ústřední lodžie s balkonkem) a v rámci rozevlátých linií florál-
ního dekoru hrají roli nenasytných akcentů autorovy charakteristické maskarony.35 Svoje 
oblíbené schéma užil také za rohem, u nájemního domu Leopolda Färbera z roku 1905.36 
Opět jej charakterizuje symetrická skladba průčelí, ostře řezaná bizarní reliéfní směs 
včetně neogotických prvků, ještě fantasknější stvoly rašící mezi okny, ale také odkaz na 
Králův činžák zejména v atikových partiích. Není se co divit, že z podobně „bezuzdných“ 
výtvorů zůstávali starší neorenesancisté zdrceni.

V té době (1905–1906) postavil také jedno ze svých vrcholných děl, dům s restaurací 
Filipa Pečmana.37 Určujícím motivem jednopatrového nárožního objektu se tady stal kruh, 
případně jeho výseče. Je to patrné především u osové partie, v přízemí konvexní, v patře 
naopak konkávní, s velkým, bohatě zdobeným kulatým otvorem. Podobně je také for-
mována střešní nadstavba, jejíž „rozevlátost“ do tří stran navíc umocňují hrázděné štíty 
s valbičkami. Charakteristickým znakem drobné stavby se stala motivická a materiálová 
přehršel: štuk a kov doplňují neomítaný kámen i neomítaná cihla. Na pravé boční fasádě 
navíc pozorný zájemce nalezne nejen naturalisticky vyvedený strom, ale také šklebící se 
mořskou příšeru, na kterou pomrkává sluníčko.38

Zde je však nutné vrátit se ještě jednou k Talowskému. Dramatičnosti a malebnosti do-
sahoval mj. uplatňováním naturalistických detailů, ať již tím, že nechal z fasády vystupo-
vat jednotlivé cihly či kameny nebo zálibou ve zvířecích motivech. Na jeho příklad navázal 
jiný polský architekt, načas ostravský Stanisław Bandrowski, který krakovskou verzi art 
nouveau přináší do moravského prostředí. V roce 1900 totiž poblíž sebe vystavěl dvě bu-
dovy – Polský dům a lázně Žofinka –, u nichž vedle poučení tvorbou představitele belgické 
secese Paula Hankara rozvedl Talowského kuriózní rejstřík „plujících“ cihel s bohatě roz-
větvenou rostlinnou a živočišnou říší. Zatímco však Talowski a Bandrowski svoje stavby 
koncipovali vesměs (a logicky) jako asymetrické, Skibinski naopak o něco později staví 
zásadně na symetrii.39

34 Husovo nám. 7/446.
35 Vodní 28/88.
36 Vodní 5/55.
37 Havlíčkova 18/1262.
38 Jakýmsi dozvukem Skibinského florální periody se stal nájemní dům M. Přečkové z roku 1907 (Vejvanov-
ského 4/449).
39 Tím spíše, když šlo o veřejné objekty. Počátkem století mu byly svěřeny dvě velké školní novostavby: česká 
reálka se stala dominantou Velkého valu; její klasicizující ráz a v podstatě indiferentní stylizovaný detail navrhl 
vrchní zemský stavitel Jan Utíkal z Brna (1. máje 12/214, z let 1902–1904). Podobně tomu bylo u dívčí školy 
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Ulice, do níž se otevírá průčelí Pečma-
nova domu, ústí k areálu, který začal na je-
jím konci vyrůstat ve stejné době. O umís-
tění Zemského ústavu choromyslných 
císaře Františka Josefa I. svedlo již v roce 
1902 zápas několik moravských měst – 
Bystřice pod Hostýnem, Frenštát pod 
Radhoštěm, Vsetín; o rok později schválil 
zemský sněm doporučení zvolit Kroměříž 
(především proto, že leží zhruba uprostřed 
mezi Brnem a Šternberkem s jejich psychi-
atrickými léčebnami; navíc mohla poskyt-
nout prostředí klidného menšího města 
a také vynikající staveniště v sousedství 
Květné zahrady). Po výkupu pozemků 
a zpracování předběžných skic byl stano-
ven stavební program: na 26hektarovém 
území mělo být vystavěno 38 budov, z toho 
19 léčebných pavilonů pro 1 040 nemocných; součástí léčby se měla stát také práce v kolo-
nii pro polní hospodářství. Ústav měl být největším stavebním dílem své doby na Moravě.

V rámci týmu Zemského stavebního ředitelství byl hlavním architektem stavby jme-
nován Hubert Gessner (1871–1943).40 Byl jedním z představitelů nejradikálnějšího mo-
dernistického křídla v celoevropském kontextu, křídla, na jehož krajních pólech stanulo 
několik Britů a na druhé straně zejména první generace absolventů Wagnerovy školy na 
vídeňské akademii. Křídla, které se demonstrativně rozešlo nejen s historismem 19. sto-
letí, ale také se secesí ve jménu funkční dispozice a geometrizace dekoru. Z moderního 
hnutí vzejde naissance, naprosté znovuzrození, hlásal Wagner ve svém zásadním spisu 
Moderní architektura z roku 1896.

Komenského, přístavbě ke starší budově, která uzavřela druhé z kroměřížských novodobých náměstí vůči sta-
rému městu (Komenského nám. 2/440, z let 1904–1905).
40 Hubert Gessner (1871, Valašské Klobouky – 1943, Vídeň) pocházel z rodiny usazené ve Valašských Klobou-
kách od roku 1792; jeho otec byl barvířem. Studoval na státní německé průmyslové škole v Brně (1885–1889) 
a na speciální škole architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění (1894–1898) u Otto Wagnera. V po-
sledním ročníku a v roce 1899 pracoval společně s Josephem M. Olbrichem ve Wagnerově soukromém ate liéru, 
po ukončení studií často spolupracoval s bývalými spolužáky a zejména s bratrem Franzem (1879–1975), rovněž 
absolventem vídeňské akademie. V roce 1904 si ve Vídni otevřel samostatný ateliér. Již v době studií patřil k prv-
ním z vídeňských architektů, kteří začali rozvíjet „stonkový“, biomorfně a antropomorfně orientovaný secesní 
styl; po roce 1900 se stává jedním z předních představitelů racionální moderny. Mnohé z jeho předválečných 
prací patřily českým zemím: vila Josefa Bratmanna (1895–1896) a rodinný dům Františka Růžičky (1907) ve 
Valašských Kloboukách, obchodní akademie v Hradci Králové (1896–1897), obchodní a obytný dům bratří Ska-
siků (1903) a hotel Slezský dvůr (1903–1905) v Opavě, hotel Jindřichův dvůr v Novém Jičíně (1906), Okresní 
nemocenská pokladna (1903–1904) a ústřední lázně (1905–1906) v Brně, pekárna Františka Odkolka v Praze 
(1908–1918) a dělnická pekárna v Liberci (1910). Načas byl zaměstnán u Zemského stavebního úřadu v Brně, 
kde pod jeho vedením vznikl zejména projekt Zemského léčebného ústavu císaře Františka Josefa I. pro choro-
myslné v Kroměříži (1904–1907). Ve dvacátých letech se zúčastnil monumentální výstavby „rudé“ Vídně. Srov. 
Wiener Architekten Ziwilarchitekt Hubert Gessner. Wien – Leipzig 1932; KRISTAN, M.: Hubert Gessner : Ar-
chitekt 1871–1943. Katalog výstavy. Wien 1992; TÝŽ: Die Architektennachläse des 20. Jahrhunderts der Al-
bertina : Hubert Gessner. Exempla : Architekturzeichnungen der Graphischen Sammlung Albertina. Wien 1996, 
s. 67–69; VYBíRAL, J.: Der Traum von der Vernunft unter der gelben Kuppel : Die Architektur von Hubert 
Gessner in Kremsier. Umění, 47, 1999, s. 45–58; ZATLOUKAL, P.: Příběhy, s. 533; Saur, 52, 2006, s. 379–382.

Hubert Gessner, Ústav choromyslných císaře 
Františka Josefa I. – márnice, 1904–1908.  

Foto autor
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Po ukončení studií a praktikování ve Vídni a v Opavě se Gessner počátkem století vrací 
jako zaměstnanec zemského stavebního ředitelství na několik let do Brna, města svých 
středoškolských studií (1900–1906). Projekt ústavu choromyslných byl schválen v před-
jaří roku 1904 a dál rozpracováván v letech 1904–1905, koncem dubna roku 1904 byla 
zahájena stavba a 11. července roku 1909 byl dokončený areál slavnostně předán prv-
nímu řediteli Vincenci Návratovi (1864–1942). Ústav byl rozdělen do čtyř částí: vpravo 
od vchodu pro nemocné ženy, vlevo pro muže, uprostřed byly administrativní a hospo-
dářské objekty a vlevo vzadu hospodářská kolonie. Čestné místo v centrální části zaujal 
kostel sv. Cyrila a Metoděje.41

Zemské stavební ředitelství v souladu s poznatky soudobé psychiatrie již na počátku 
přípravných prací určilo, že všechny objekty budou řešeny pavilonovým systémem. Pa-
cient již nebyl považován (jako tomu bylo ještě v případě brněnského ústavu) za chovance 
umístěného ve věznici podobném objektu. Gessner uplatnil pavilonový systém na symet-
rické, přísně racionální osnově, která se zdála odpovídat moderní době a její architektuře 
v duchu Wagnerovy školy. Pro leckoho se také mohla stát synonymem demokratizace. 
Ve skutečnosti to bylo zřejmě složitější. Gessner totiž základní urbanistickou skladbu 
důsledně přizpůsobil struktuře, komunikační síti a proporčnímu řešení sousední Květné 
zahrady. Nebezpečí monotónnosti pak eliminoval uplatněním některých klasických urba-
nistických principů, zejména seskupováním objektů do uzavřených nebo polootevřených 
celků připomínajících nádvoří či přímo motiv cour d’honneur. Současně s kroměřížským 
ústavem vyrůstal obdobný areál ve Vídni-Steinhofu. Urbanistická kostra tam byla řešena 

„funkcionalisticky“, utilitárním, nehierarchizovaným řádkovým systémem. Soubor pavi-
lonů byl však korunován velkolepým Wagnerovým ústavním kostelem (1904–1907) v si-
tuaci nepřehlédnutelného klenotu na vrcholku návrší. Zatímco Gessnerův někdejší učitel 
a vzor tak v podstatě demokratické řešení „aristokratizoval“, když je završil pyšným, feu-
dálním gestem, žák užil principiálního opaku: koncept vrcholného díla prvního aristo-
krata mezi moravskou nobilitou 17. století, biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna, 
v sousedním, charakteristicky novověkém ústavu „demokratizoval“. Podobně jako uto-
pičtí socialisté, kteří si svoje falanstéry vysnili ve formách podobných Versailles, a nako-
nec podobně, jak se o dvě desetiletí později sám Gessner podílel na výstavbě „rudé Vídně“.

Na rozdíl od fádních pavilonů vídeňského Steinhofu navíc architekt v Kroměříži roz-
vinul značně pestrou motivickou škálu jednotlivých staveb, jež úzce souvisela s funkční 
a také psychologickou diferenciací areálu. Vycházel přitom z relativně širokého inspirač-
ního okruhu, v němž se základním zdrojem staly klasicismus (měl vyvrcholit vztyčením 
nakonec neuskutečněného ústředního obelisku), některé z principů mediteránní rene-
sance a vlivy jak britské, tak wagnerovské moderny. Na jedné straně pavilony stylově 
propojuje geometrizujícím dekorem, na druhé straně v některých případech navazuje na 
přerušenou nit klasiky, jejíž formy však tlumočí do soudobé mluvy. Vrcholné činy předsta-
vují především tři objekty: ústavní kostel sv. Cyrila a Metoděje42 , dobově frekventovaná 
palladiánská centrála (ale také pendant k ústřednímu pavilonu Květné zahrady), správní 

41 Srov. zvl. NÁVRAT, V.: Vývoj choromyslnictví na Moravě a nový Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. 
v Kroměříži : Die Entwicklung des Irrenwesens in Mähren und die neue Kaiser Franz Josef I. Landes-Heilanstalt 
in Kremsier. Praha 1908; DONěK, E.: Kroměřížská psychiatrická léčebna v průběhu devíti desetiletí. Kroměříž 
1999. – VYBíRAL, J.: c. d., s. 45–58; ZATLOUKAL, P.: Příběhy, s. 520–534.
42 Kostel na půdorysu řeckého kříže má 27 m vysokou dvojitou betonovou kopuli. Fresková výzdoba je dílem 
Jano Köhlera.



158 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2012/2

budova s velkorysým řešením interiérů vstupní haly i trojlodní dvorany a fantaskní, téměř 
chrámové průčelí márnice. U obou posledně jmenovaných tak architekt svůj pokus o „de-
mokratizaci“ završil, když zřetelně profánní obsah „sakralizoval“.

Jedním z provádějících stavitelů kroměřížského ústavu byl Ladislav Mesenský st. (dal-
šími byli brněnský František Pawlu a zdejší Antonín Zajíček). Mesenského stavební firma 
začala některé gessnerovské motivy rozvádět u obytných domů, především u těch, které 
stavěl v tehdejší zadní části své takřka výhradní enklávy – v Kollárově ulici nebo jejím 
okolí. Od prvních řadových domů se štukovým dekorem (z let 1903–1906)43 přechází to-
tiž v druhé fázi ke kombinaci ornamentu s neomítanou cihelnou plochou (1910–1912).44 
Vyvrcholení představuje vlastní koncový dům Mesenských, kde kombinace racionálního 
hmotového uspořádání u jednoho průčelí s romantismem průčelí druhého nalezla ade-
kvátní obdobu ve výhradním užití neomítané „demokratické“ cihly s motivy arkýřů ang-
lického typu bay-window.45 Dům z roku 1911 však již byl nejspíše dílem jeho nejstaršího 
syna Ladislava Mesenského ml. (1882–1951), jemuž otec předal k 1. lednu 1911 stavební 
živnost.46 Stavba má společné geometrizující barevné keramické akcenty se sousedním 
o rok starším rodinným domem Františky Rakovičové.47 U něj zase Mesenský (ml.?) vo-
lil formu jakési „slovanské cottage“, jako volný ohlas Jurkovičových Luhačovic a jejich 
pohádkové barevnosti. Patřičný rozhled mohly přitom mladému talentovanému staviteli 
poskytnout jak studia ve Vídni, několikaletá brněnská praxe, tak role stavbyvedoucího 
psychiatrické léčebny u někdejšího kolegy ze zemského stavebního úřadu Gessnera.

Mesenský ml. byl stavitelem (a není vyloučeno, že také projektantem) rozlehlé pří-
stavby chlapecké měšťanské školy Palackého z let 1912–1913.48 Její symetrické, současně 
monumentální i ušlechtilé průčelí představuje zdejší nejvýraznější ohlas neoklasicistní 
vlny a „stylu 1910“.

Paralelně s Kollárovou ulicí vyrůstala v těch letech také další zástavba řadových rodin-
ných domů ústící do Velkého valu. Rovněž stavitelé František Mazáč (1874–1914) a Jan 
Slaměník vystavěli v letech 1912–1914 podstatnou část pravé strany Vrchlického ulice ve 
variacích na geometrickou modernu.49

Jako spíše sociologicky zajímavý ohlas někdejších aktivit Antonie Zierlové je možné 
chápat rozsáhlou činnost dvou zdejších stavebních podnikatelek z let kolem 1. světové 

43 Např. u domů Tomáše Hořavy (10/633), Karla Kadlece (12/628) nebo Františka Navrátila (14/629) z roku 
1903. 
44 Např. u domu Davida Kubíčka z roku 1908 (11/647). 
45 Kollárova 28/663. 
46 Ladislav Mesenský ml. (1882, Kroměříž – 1951, Kroměříž) studoval na německé reálce v Kroměříži a Vyšší 
průmyslové škole ve Vídni (1897–1901). Po maturitě získal zaměstnání u zemského stavebního ředitelství v Brně 
(1901–1907), kde složil stavitelské zkoušky a vrátil se do Kroměříže ve funkci stavbyvedoucího otcovy firmy při 
stavbě psychiatrické léčebny. Otcovu stavební firmu převzal 1. ledna roku 1911 a ve spolupráci se synem Ladisla-
vem nejml. (1912–2008) ji vedli do roku 1950, kdy byla znárodněna. Oba byli v poválečných letech perzekvováni. 
Z vlastní produkce Mesenského ml. vyniká skupina obytných staveb na nároží ul. Svatopluka Čecha a Kollárovy: 
vila Františky Rakovičové (1910), vlastní obytný dům (1911) a protější vila Jana Holuba (1926–1927) ve stylo-
vém rozpětí mezi folklórní inspirací, racionální modernou a art déco. Srov. MESENSKÝ, O.: Rodinná kronika; 
ZATLOUKAL, P.: Příběhy, s. 532.
47 Svatopluka Čecha 21/659.
48 Tovačovského 9/337.
49 Mazáčovým dílem byl např. dům Alfreda Bermanna (6/701 z let 1912–1913), Slaměníkovým dům Julie 
Holzbachové (10/686 z roku 1914). Z dalších kroměřížských secesních stavitelů zmiňme Pavla Veselého a Jana 
Macháně.
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války: Emilie Plevová se této činnosti (zpočátku s chotěm Aloisem) věnovala v letech 
1908–1913.50 Terezie Domorádová (1878–1936), která začala spekulacemi s pozemky, 
přešla v letech 1907–1919 – v poslední fázi s manželem Ladislavem (1874–1954) – rov-
něž k výstavbě mnoha rodinných domů.51

S Mesenského rodinným domem F. Rakovičové má z hlediska barevnosti leccos spo-
lečného vila U Kovářů.52 Pro svého příbuzného Hynka Kováře upravil v roce 1909 olomo-
ucký stavitel Jaroslav Kovář st. (1883–1961) její průčelí na základě původního návrhu 

50 Stavěla ve Skopalíkově, Stoličkově, Albertově, Dvořákově a Purkyňově ulici. PEŘINKA, F.: Vlastivěda, s. 508, 
509, 514, 515, 541, 542, 632–635, 642.
51 Stavěla rovněž ve Skopalíkově, Stoličkově a také Tomkově a Veleslavínově ulici. Tamtéž, s. 511, 598, 604, 632, 
634, 635, 642, 643, 655, 656, 658.
52 Havlíčkova 42/1266.

Jaroslav Kovář st., 
Návrh na průčelí 

kavárny Corso, 1910. 
Muzeum umění 

Olomouc
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kroměřížského zednického mistra Pavla Veselého.53 Víceméně je dekoroval některými ze 
svých oblíbených a příznačných prvků, zejména kovových nadpraží.

Nebyla to jeho jediná kroměřížská práce. V roce 1909 zakoupil Stanislav Semerád 
jeden z domů na Velkém náměstí a o rok později svěřil návrh přestavby včetně nového 
průčelí kavárny Corso Kovářovi.54 Stavitel zde uplatnil řešení, které začal při přestavbách 
řady starých domů v Olomouci užívat po svém návratu ze Spojených států. Jeho základem 
se měla stát kompozice ve tvaru latinského kříže. V dolní části ji odlehčil velkými skle-
něnými plochami, s přibývajícím členěním jako by „narůstala“ vzhůru. Výrazná geome-
trizace dekoru (především keramický obklad, kovové a prosklené markýzy) měla být ak-
centována šperkům podobnými kovovými a skleněnými prvky (zejména třemi lucernami). 
Jako novum zde Kovář navrhoval velké, nečleněné a prosklené otvory kavárny v 1. patře. 
K přestavbě však došlo až v druhé polovině roku 1918. O čtyři roky dříve získala dům Se-
merádova sestra Božena Bejvlová, která přestavbu včetně nového návrhu objednala u Ski-
binského. Současně požádala o povolení zřídit zde „kinematografické divadlo“. V jasně 
geometricky definovaných polích se organické prvky – v protikladu ke Skibinského před-
chozí tvorbě – objevují tentokrát pouze v roli doplňků, takřka korálků. Návrh ovšem proti 
uskutečněné podobě svou hýřivou barevností upomínal na polohu pohádkové secese, kte-
rou neměla ani zdánlivě racionální ukázněnost „odkouzlit“ za pomoci vtěsnání do geome-
trického rámce. Zabránila tomu jedna z podmínek obecní rady: Přílišná pestrost barev na 
nákresu bude ve skutečném provedení značně zmírněna.

Jak přišel na nápad projektovat několik vil pro Kroměříž čerstvý absolvent české tech-
niky v Praze Jiří Kroha (1883–1974), se již zřejmě nedozvíme.55 V letech 1916–1918 tak 
vznikla série návrhů, u níž se mladý architekt, ovlivněný jak pražským kubismem, němec-
kým expresionismem, tak příkladem Jože Plečnika, propracovával ke svému osobitému 
projevu, nazvanému později kubofuturismem.56 V recenzi na Krohovu instalaci v rámci 
výstavy Moderní umění se to pokusil shrnout Josef Čapek: Hmota je dynamicky členěna, 
vzbouřena a rozložena do pohybové plastiky.57 Svojí tvůrčí energií rozpínáme architekto-
nický prostor, charakterizoval to ve stejné době architekt.58

Relativně široké rozpětí škály modernistických projevů však nebylo v kroměřížské ar-
chitektuře posledního předválečného desetiletí ani zdaleka jediné. Druhou složku zde 
(podobně jako jinde) představoval historizující revival – opět rozprostřený značně široce.

Postupné vytlačování tvůrčí složky z arcibiskupské stavební kanceláře ve prospěch 
spíše organizační činnosti se po Merettově a Fürstenbergově smrti stalo zcela zjevným. 

53 Kovář pocházel ze staré stavitelské rodiny, studoval na brněnské reálce, na české průmyslové škole v Brně 
a v Praze. Po studiích prošel desetiletou praxí asistenta a projektanta v různých stavitelských kancelářích, mimo-
řádný význam pro něj měl tříletý pobyt v New Yorku a v Chicagu (1905–1908). Až do roku 1915 pak pracoval 
jako asistent u stavitelské firmy Jana Hublíka v Olomouci.
54 Velké nám. 7/38.
55 Kroha vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze (1911–1916), v letech 1925–
1935 byl profesorem na fakultě architektury Vysoké školy technické v Brně.
56 Vila J. L. (1916–1917), studie vily (1917), dům dentisty J. K. (1918), zahradní pavilon (1918), administra-
tivní budova rolnického cukrovaru (1918). MACHARÁČKOVÁ, M. – CHATRNÝ, J.: Jiří Kroha (1893–1974) : 
Architekt – Malíř – Designer – Teoretik v proměnách umění 20. století. Brno 2007, s. 16, 388.
57 ČAPEK, J.: Výstava Veraikon. Národní listy, 60, 1920, č. 85, s. 4, cit. podle MACHARÁČKOVÁ, M. – CHA-
TRNÝ, J.: c. d., s. 388.
58 KROHA, J.: O prostoru architektonickém a jeho mezích. Veraikon, 6, 1919–1920, s. 33–44, cit. podle MA-
CHARÁČKOVÁ, M. – CHATRNÝ, J.: c. d., s. 425.
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Úkoly větší a prestižnější povahy začaly být za Fürstenbergova nástupce Theodora Kohna 
(1845/1893–1904/1915) zadávány již výhradně externistům a tuto praxi převzali i další 
arcibiskupové.59 A tak největší církevní stavební podnik v Kroměříži počátku století, roz-
lehlou novostavbu arcibiskupského gymnázia (1910–1914), nejen uskutečnil, ale s nej-
větší pravděpodobností také (zřejmě v součinnosti s arcibiskupským stavebním úřadem) 
navrhl Antonín Zajíček. Podle prvotních úvah měla být situována na úpatí Barbořiny 
s hřištěm v Květné zahradě. Z finančních důvodů však byla zvolena méně náročná, zato 
reprezentativnější varianta. Staveništěm se stal exponovaný prostor na místě půvabného 
barokního obydlí arcibiskupských úředníků z jedné strany a hradeb se zahradou ze strany 
druhé.60 Na rozdíl od sousedního Lippertova semináře mohl nyní projektant obrátit 
hlavní průčelí do prostoru mezi zámek, Mlýnskou bránu a kostel sv. Mořice. Umožnilo 
mu to vytvoření náznaku čestného dvora. Stylově byla zvolena klasicizující neorenesance; 
ústředním motivem se stal osový rizalit opatřený vysokým pilastrovým řádem. Jak jeho 
atikový štít, tak boční strmé střešní nadstavby ve stylu francouzské renesance souvisely 
s pokusem uplatnit v prostoru mezi stávajícími historickými dominantami dominantu no-
vou. Naježení převýšenými štíty a střechami však spíše představovalo urbanistický omyl, 
který původní vyváženou koncepci rozmělnil.

Jiným příkladem uplatnění pozdní neorenesance je řadový rodinný dům Marie Conkové, 
choti tesařského mistra Josefa Conka, od stavitele Františka Mazáče z let 1907–1908.61 
Silně představená římsa věžové partie umožnila uplatnění charakteristického motivu 

59 Připomeňme alespoň úpravu rotundy v Květné zahradě pro přírodovědné muzeum, kterou v roce 1900 navrhl 
brněnský architekt Germano Wanderley (1845–1904) nebo úpravy zámeckých interiérů a zřejmě i přístavbu 
portiku v nádvoří, jimiž Kohn po přelomu století pověřoval vídeňského architekta Rudolfa Krieghammera 
(1860–1939). TOGNER, M.: c. d., s. 69–70. 
60 Pilařova 3/3. ZUBER, R.: c. d., s. 16.
61 Ul. Svatopluka Čecha 29/649.

Jiří Kroha, Návrh na vilu pro Kroměříž, 1917. Foto M. Mertová
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české neorenesance, lunet se sgrafitovou výzdobou. O něco později, v letech 1910–1911, 
Conk (?–1941) s Mazáčem zastavěli takřka celou přilehlou stranu téže ulice ve stylu pozd-
ního historismu nebo secese.62

Historizující východiska ovlivňovala po přelomu století také většinu sakrálních staveb. 
Židovským svatyním se v moravském prostředí (ale také ve Vídni) věnoval zejména pře-
rovský rodák Jakob Gartner (1861–1921).63 Na místě zrušeného židovského hřbitova, 
a tedy na důstojném místě v čele Komenského náměstí ji navrhoval již Skibinský. Kon-
cem téhož roku byl však projekt zadán Gartnerovi. 3. července roku 1910 mohla být no-
vostavba slavnostně vysvěcena. Průčelí korunované dvěma věžemi a kupolí bývá považo-
váno za kompoziční repliku kostela sv. Jana Křtitele. Gartner však i tentokrát zvolil svoje 
oblíbené schéma, které oproti svým o desetiletí starším chrámovým stavbám (v Opavě 
nebo v Olomouci) zjednodušil na akcent průčelní rozety a v detailu na střídmě užité ro-
mánské tvarosloví, zatímco v interiéru užil i secesi.64

Stavitel synagogy Ladislav Mesenský st. uskutečnil svoji pravděpodobně poslední 
stavbu rovněž ve stylu historismu. Pozdní neobarok s luisézními motivy na průčelí Mo-
ravské agrární a průmyslové banky, z valné části novostavby z let 1910–1911, ilustruje 
společně s oběma sousedními domy od Skibinského podstatnou část stylového rozpětí 
posledního dvacetiletí habsburské monarchie.65

Autoři, jimž jsme věnovali pozornost, se sešli u tehdejšího největšího výstavního kromě-
řížského podniku Jubilejní hospodářsko-průmyslové výstavy roku 1908 v Květné zahradě. 
Vedle předsedy stavebního spolku Skibinského v něm zasedli Mesenský st., Mazáč, Veselý 
a arcibiskupský inženýr Jan Sprindrich. Výstava byla z větší části instalována v kolonádě 
uzavřené provizorně po celé délce, v rotundě a v pavilonech umístěných v parteru mezi 
nimi. Většina z nich měla nevalnou architektonickou úroveň.66

Architektonicky nevýrazná byla také první fáze výstavby městské Jubilejní nemocnice 
císaře Františka Josefa. Po soutěži z roku 1905, v níž uspěl Antonín Křivánek z Prahy, byl 
projekt svěřen rodákovi ze štěchovického předměstí, zemskému inženýrovi Josefu Florovi. 
Skupina několika objektů, kterou v letech 1908–1910 vystavěli Skibinský s Mazáčem, se 
však ani vzdáleně nedala srovnat s protějším Gessnerovým areálem.67

Když v letech 1907–1909 přikročila Správa regulace řeky Moravy k úpravě 6,5 km dlou-
hého úseku mezi kroměřížským a kvasickým jezem, zasáhla tak velmi výrazně rovněž do 
kroměřížského prostředí. Dřívější hlavní říční rameno bylo zasypáno a vedlejší rameno 

62 Autorskou výjimku zde představují secesní cottage Olgy Blažkové z roku 1911 (27/662) od Felixe Skibin-
ského a vlastní dům Antonína Zajíčka z roku 1913 (43/700) s keramickými putti inspirovanými populární tvor-
bou Vídeňana Michaela Powolnyho. KARAFIÁTOVÁ, M.: Ulice Svatopluka Čecha v Kroměříži : Kultura bydlení 
elit kroměřížské společnosti. Diplomová práce, Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2011. 
63 Gartner byl absolventem vídeňské Akademie výtvarných umění (1886–1888, Karl von Hasenauer), žil ve 
Vídni, ale často projektoval jak sakrální, tak obytné stavby pro Moravu a Slezsko.
64 Synagoga byla v roce 1942 vyhozena do vzduchu. KLENOVSKÝ, J.: Židovské památky Kroměříže. Brno – 
Kroměříž 1996, s. 32; PETR P.: Historie budování nové kroměřížské synagogy. In: TÝŽ (ed.): Židé a Morava : 
Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 10. listopadu 1999 v Muzeu Kroměřížska. Kroměříž 2000, 
s. 57–69; KLENOVSKÝ, J.: Židovské památky Zlínského kraje. Zlín 2010, s. 49–52. 
65 Velké nám. 15/35.
66 ORDELT, R. – LORENZ, G.: Obraz a konečný výsledek jubilejní všeobecné hospodářsko-průmyslové výstavy 
roku 1908 v Kroměříži pod protektorátem Jeho cís. a král. výsosti arcivévody Františka Ferdinanda. Kroměříž 
1908.
67 Architektonický obzor, 7, 1908, s. 45, 47, 49, 51, tab. 54, 55; PEŘINKA, F.: Vlastivěda, s. 139.
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prohloubeno a rozšířeno. Čtvrť Bělidla přestala být ostrovem, k Podzámecké zahradě při-
byla další nemalá část. Regulace Moravy však současně vyvolala nezamýšlené důsledky, 
zejména vysychání Mlýnského náhonu spojené s výrazným poklesem hladiny spodní vody, 
které dlouhodobě nepříznivě ovlivnily vodní poměry právě v Podzámecké zahradě – po-
dobně jako narušila regulace Vltavy z let 1893–1894 vodní poměry ve veltruském parku. 
Práce řídil zemský inženýr Gustav Madlmayr (1877–1945), rodák z nedaleké Bystřice pod 
Hostýnem. V rámci regulace řeky byly také rozebrány oba staré mosty; nový obloukový 
ocelový most provedla podle Madlmayrova návrhu místní firma Jana Nečase.68

V souvislosti s regulací Moravy vyrostl na protějším novém nábřeží pozoruhodný, 
byť komorní areál sportovního klubu Haná. Není přitom vyloučeno, že návrh hlavního 
objektu mohl Gustav konzultovat se svým mladším bratrem Klaudiem Madlmayrem 
(1881–1963).69 Malebná stavba klubovního pavilonu (1909–1910) se schodišti a tera-
sami byla ohlasem pololidového stavitelství rakouského biedermeieru, jednoho z nosných 
inspiračních proudů vídeňské a šířeji i německé architektury posledního předválečného 
deseti letí.70

Zusammenfassung

Die Architektur in Kremsier im 19. Jahrhunderts. II. Teil 
Pavel Zatloukal

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nimmt in der Architektur von Kremsier allmählich der 
bislang dominierende Einfluss des Erzbistums ab. Dessen ungeachtet entstanden hier wichtige Wer-
ke, sowie vom Wiener Architekten Josef Erwin von Lippert, als auch vom erzbischöflichen Architekten 
Gustav Meretta, im ersten Fall im Rundbogenstil, im zweiten im Neurenaissancestil. Für den Spät-
historismus und die Jugendstil war die Architektenfamilie Mesenský (Ladislav der Ä. u. der J.) von 
grundlegender Bedeutung, wie auch der Architekt polnischer Herkunft Felix Skibinský, der hier die 
Schöpfungen des Krakauer Architekten Teodor M. Talowski im Geiste des romanischen art noveau in-
terpretiert hat. Zum bedeutendsten Jugendstilwerk wurde das umfangreiche Areal der Kaiser Franz 
Josef I. Landes-Heilanstalt. Durch dieses Werk versuchte sein Schöpfer aus Mähren Hubert Gessner 
einen Dialog einerseits mit dem anliegenden Lust-Garten, vor allem aber mit einem ähnlichen Werk 
in Wien-Steinhof von seinem Lehrer an der Wiener Akademie Otto Wagner zu führen.

68 S regulací Moravy souvisela také dílčí soutěž na regulační plán Bělidel. Jak bývalo zvykem, byla v roce 1915 
vypsaná pouze pro „odborníky slovanské národnosti“ a byla obeslána sedmi návrhy; plán mohl být naplňován 
až po válce. V porotě zasedl Karel Hugo Kepka, 1. cenu získal Otakar Polák z Loun, dvě 2. ceny dvojice Karel Pe-
cánek – Josef Peňáz a Bohumil Hübschmann, pochvalné uznání Viktorin Šulc, dále se zúčastnili Rudolf Stockar, 
Jaroslav Kovář st. ad. Architektonický obzor, 8, 1914, s. 95; 14, 1915, s. 24, 48; 17, 1918, s. 20–22, 29; HORÁČ-
KOVÁ, M.: Architektura střední Moravy 1918–1945 : Přerov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kojetín. 
Diplomová práce, Univerzita Palackého Olomouc. Olomouc 2004, s. 76.
69 Klaudius Madlmayr byl absolventem průmyslové školy v Brně, vídeňské techniky a Akademie výtvarných 
umění (1904–1908). Byl žákem a později i spolupracovníkem „objevitele“ středoevropského baroka Friedricha 
Ohmanna. Po skončení studií praktikoval ve Vídni a v letech 1912–1914 působil v Istrii (zde se mohl seznámit 
s L. Mesenským st., který tam trávíval zimní měsíce).
70 Chropyňská 5/1923. V roce 1913 doplnil Gustav Madlmayr areál o budovu převlékárny loděnice „Gustinky“. 
O desetiletí později přistavěl pánskou šatnu s tzv. pražírnou v charakteristické podobě neomítané cihly Ladislav 
Mesenský ml. KRAŤOCH, J. (ed.): Kroměříž, město a okolí : Národohospodářská propagace ČSR. Brno 1932, 
s. 151.


