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Procházka Salonem republiky 
Na začátek by bylo třeba vysvětlit, co vlastně znamená označení „Salon republiky“, kte-
ré se objevuje tak často v souvislosti s městem Hradec Králové. Koncem 19. století se 
Hradečané konečně dočkali bourání pevnostních hradeb a město se mohlo opět začít ar-
chitektonicky rozvíjet. Díky osvícenému vedení města, a především starostovi Františku 
Ulrichovi, to nebyl rozvoj ukvapený a neuspořádaný. Vzniklo hned několik urbanistických 
plánů a pod vedením takových architektů jako Jan Kotěra, Josef Gočár či Oldřich Liska za-
čalo vznikat moderní a pokrokové město. Architektonické novinky doplnil životní styl oby-
vatel Hradce Králové i vynikající občanská vybavenost a „Salon republiky“ byl na světě. 
Urbanistické řešení bylo vytvořeno tak, že doposud kapacitně vyhovuje i vzrůstající au-
tomobilové dopravě a uchovává funkční a klidné centrum města. Tato publikace vás 
seznámí s nejvýznamnějšími stavbami prvních desetiletí 20. století i jejich autory. Stav-
by můžete poznat v rámci Procházkového okruhu II - Salon republiky. Další materiá-
ly a mapka procházkových okruhů jsou k dostání v turistických informačních centrech. 

Walk through the Salon of the Republic
To begin with, it is necessary to explain what the expression “Salon of the Republic”, which 
is how Hradec Králové is often referred to, really means. At the end of the 19th century Hra-
dec residents finally witnessed the demolition of the fortification walls and the city was able to 
start developing from an architectural point of view once again. Thanks to the wisdom of the 
town councillors and mainly owing to the Mayor František Ulrich, the building development 
was not hasty or disorderly. Several urban plans were produced and under the supervision 
of architects such as Jan Kotěra, Josef Gočár and Oldřich Liska, a modern and progressive 
city started coming to life. New architectural constructions, the life style of the Hradec Králové 
population along with excellent civic amenities led to the birth of the “Salon of the Republic”. 
The urban concept was designed in a way so that even today with regards to capacity 
the communication system still copes with the ever increasing car traffic thus keeping 
the city centre functional and peaceful. This booklet will inform you about the significant 
structures of the first decades of the 20th century as well as their creators. You can see 
these buildings for yourself by following Walking Route II - Salon of the Republic. More 
informations and a map of walking routes is available in tourist information centres. 
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Školský komplex v Lipkách, J. Gočár Zastavení č. 7

School Complex in Lipky, J. Gočár Stop No. 7



JAN KOTĚRA (1871-1923)

Vůdčí osobnost české moderní archi-
tektury zanechala v Hradci Králové hned 
několik úžasných staveb. Kotěra byl ar-
chitektem mezinárodního významu a ta-
ké regulačním expertem. Rané stavby 
mají ještě secesní charakter, ale dal-
ší díla už jsou ryze účelná se značnou 
výtvarnou kvalitou. Ve svých stavbách 
spojoval výtvarná díla s architekturou 
v nedílný a dokonalý celek. Dokázal 
vytvořit asymetrické, a přesto vyváže-
né kompozice budov. Kotěrova geniali-
ta ovlivnila i jeho žáky, mezi něž patřil 
i Josef Gočár. 

This leading personality of Czech mod-
ern architecture left behind him sever-
al magnificent constructions in Hradec 

Jan Kotěra 

Alegorie na průčelí Muzea východních Čech, S. Sucharda Zastavení č. 1

Allegory on the frontage of the Museum of Eastern Bohemia, S. Sucharda Stop No. 1
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Králové. Kotěra was an architect of international significance as well as an urban plan-
ning expert. His early buildings were still of the Art Nouveau style, but the subsequent 
work is purely functional with a remarkable art quality. In his designs Kotěra combined 
works of art with architecture in integral and perfect unity. He managed to create asym-
metric, and yet balanced compositions of buildings. Kotěra’s geniality also influenced 
his pupils, one of these being Josef Gočár. 



Okresní dům, Palackého 409
V letech 1903-1904 vznikla stavba, se kterou do Hradce Králové vstoupila moderní ar-
chitektura. První patro bylo určeno pro účely Okresního úřadu a v přízemí se nacházela 
jídelna propojená se sousedním Grandhotelem. Na výzdobě budovy se podíleli nej-
významnější umělci své doby - kamennou a štukovou výzdobu vytvořil Stanislav Su-
charda, autorem vitrážových oken je František Kysela. Zajímavostí je, že proslulá okna 
s motivem čápů navrhl sám Jan Kotěra. 

District House, Palackého 409
When erected in 1903-1904, this building meant that modern architecture had come 
to Hradec Králové. The first floor was designated for the District Office and the ground 
floor housed a dining hall interconnected with the neighbouring Grand Hotel. The dec-
oration of the building was created by the significant artists of their time - stone and 
stucco work by Stanislav Sucharda, stained glass windows by František Kysela. An in-
teresting piece of information is the fact that the renowned windows with stork motifs 
were designed by Jan Kotěra himself. 

Městské muzeum, Eliščino nábřeží 465
Dnešní Muzeum východních Čech je označováno za nejkrásnější stavbu ve městě a je 
také jedinou národní kulturní památkou na jeho území. Vznikla v letech 1909-1912 
a byla navržena jako celek včetně úchvatných interiérů i kašny před budovou. V průčelí 
budovy sedí dvě alegorické figury z dílny Stanislava Suchardy. Sochy jsou z pálené gla-
zované keramiky a jedna z nich drží bronzovou alegorii Hradce Králové. Okenní vitráže 
jsou dílem Františka Kysely a mozaiky v kopuli vznikly v královéhradeckém Sklářském 
ústavu podle kreseb Jana Preislera. Kombinace fasády a lisovaných částečně glazova-
ných cihel tvoří typickou kompozici asymetrické budovy na labském nábřeží. 

Municipal Museum, Eliška Embankment 465
Today’s Museum of Eastern Bohemia is referred to as the most beautiful structure in 
the town and is also the only building listed as national heritage in its territory. It dates 
back to 1909-1912 and it was designed as a whole, including breathtaking interiors as 
well as a fountain in front of the building. The frontage of the building is embellished 
with two allegorical figures created by Stanislav Sucharda. The statues are made of kiln-
fired glazed ceramics and one of them holds a bronze allegory of Hradec Králové. The 
stained glass panes are the work of František Kysela and the mosaics in the dome were 
made in the Hradec Králové Glass Institute according to the drawings of Jan Preisler. 
The combination of façades and pressed partially glazed bricks forms a typical compo-
sition of an asymmetric building on the Elbe embankment. 
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Labský most, dnes Pražský most 
V letech 1910-1912 vznikl na místě původního pevnostního mostu dnešní Pražský 
most. Původně tvořil most tříkloubový konstrukční systém, který byl v 80. letech 
20. století nahrazen dvoukloubovým. Jedná se o ocelový most se zábradlím, který 
Kotěra doplnil čtyřmi kiosky na předmostích, obloukovým osvětlením a vlajkovými 
stožáry. Dnes je to jedna z typických staveb města. Na pravém břehu je možné se-
jít na nově rekonstruované náplavky. 

Elbe Bridge, Todays´s Prague Bridge 
In 1910-1912 the Prague Bridge was built on the spot of the former stronghold 
bridge. Originally, the bridge comprised of a three-hinge structure system, which 
in the 1980s was replaced with a two-hinge system. Designed by J. Kotěra, this 
iron bridge with railings is equipped with arches with fitted lights, flagpoles and 
four kiosks on the bridgeheads. Today it is one of the familiar structures of the city. 
On the right bank it is possible to walk down onto the newly reconstructed river-
side overflow area. 

Palmová zahrada Grandhotelu Urban, 
Československé armády 275
V letech 1910-1911 realizoval Jan Kotěra přestavbu vyhlášeného Grandhotelu Urban, 
jehož interiéry doplnil o zimní, tzv. Palmovou zahradu. Sál a zároveň kinosál, který 
byl první svého druhu v Čechách, dokázal pojmout tisíc diváků. Slavnostního zahá-
jení provozu tzv. „Palmovky“ se ujala 1. 10. 1911 Česká filharmonie a tento prostor 
byl dlouhá léta vyhledávaným kulturním centrem města. Fasáda budovy Grandhotelu 
je zdobena kamennými maskami z dílny Jana Štursy. 

Palm Garden of the Urban Grand Hotel, 
Československé armády 275
In 1910-1911 Jan Kotěra implemented the reconstruction of the renowned Urban 
Grand Hotel and added the so-called Palm Garden to the interiors. The hall, which 
also served as a motion-picture theatre, was the first of its kind in Bohemia and 
could seat up to a thousand spectators. The official opening of the operation of the 
“Palmovka” took place on Oct. 1, 1911 under the baton of the Czech Philharmon-
ic Orchestra and for many years this area was a sought-after cultural centre of the 
city. The façade of the Grand Hotel building is decorated with stone masks creat-
ed by Jan Štursa. 

JAN KOTĚRA6



JAN KOTĚRA

Muzeum východních Čech, J. Kotěra Zastavení č. 1

Museum of Eastern Bohemia, J. Kotěra Stop No. 1
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Pražský most, J. Kotěra Zastavení č. 3

Prague Bridge, J. Kotěra Stop No. 3

Okresní dům, J. Kotěra Zastavení č. 11

District House, J. Kotěra Stop No. 11

JAN KOTĚRA8



JOSEF GOČÁR (1880-1945)

Josef Gočár studoval architekturu u Ja-
na Kotěry a později se stal jeho spolu-
pracovníkem. Stal se také profesorem 
architektury a za svůj návrh českoslo-
venského pavilonu na výstavě v Paří-
ži obdržel Velkou cenu a později i řád 
francouzské Čestné legie. Byl představi-
telem pražského Mánesa. Jeho dílo ne-
bylo poznamenáno historismem konce 
19. století. Část jeho tvorby lze zařadit 
k českému kubismu, respektive k rondo-
kubismu a druhá část je projevem české 
moderny (výtvarně pojatý funkcionalis-
mus). Stejně jako Jan Kotěra se zabý-
val i urbanismem a návrhy interiérových 
prvků a posléze i pomníků. Díky jeho 
architektonickým dílům se stal Hradec 
Králové vzorem moderního města. V le-
tech 1930-1932 vypracoval pro město 
regulační plán. 

Josef Gočár studied architecture un-
der Jan Kotěra and later became his 
co-worker. In years to come he was ap-
pointed as professor of architecture and 
for designing the Czechoslovakian pavil-
ion for the Paris exhibition he received 
the Grand Prize and later the French Or-
der of the Legion of Honour. He was 
a protagonist of Prague Mánes. Gočár’s 
work was not affected by the historicism 
of the late 19th century. A part of his 
work can be classified as Czech cubism, 
or more precisely rondo-cubism and the 
other part represents Czech modernism 
(artistically conceived functionalism). 
Similarly as Jan Kotěra, he was involved 
in urbanism and designs of interior fea-
tures and later also monuments. Thanks 
to his architectonic creations Hradec 
Králové became the epitome of a mod-
ern city. In 1930-1932 he produced an 
urban master plan. 

Josef Gočár
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Gočár Staircase, J. Gočár



Schodiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
dnes Gočárovo schodiště
Na místě, kde od 16. století stála vodárenská věž Kropáčka sloužící i jako šatlava a zboře-
ná roku 1906, postavil Josef Gočár v letech 1909-1910 na svou dobu unikátní schodiště. 
Kompozičním řešením i použitím armovaného betonu zcela předběhl svou dobu a vytvo-
řil stavbu, která jednak plnohodnotně plní svou funkci a navíc je v souladu i kontrastu se 
sousedním barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 

Staircase at the Church of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary, Today´s Gočár Staircase
This staircase representing a unique structure of its time was built by Josef Gočár in 
1909-1910 on the spot where since the 16th century the Kropáčka water tower used to 
stand. This tower had served also as a jail and had been demolished in 1906. In view of 
the composition and the material used (reinforced concrete) the staircase was ahead of 
its time and represents a structure, which on one hand fully meets its function and on 
the other is in harmony with and at the same time in contrast to the neighbouring Ba-
roque Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary.

Státní gymnázium, 
dnes Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682
Komplex gymnázia vybudovaný v letech 1925-1927 původně nesl jméno Aloi-
se Rašína. Areál tvoří budova školy, tělocvična a také vila ředitele. Do kompozice 
průčelí neodmyslitelně patří bronzová plastika Vítěze od Jana Štursy na štíhlém 
sloupu. Tato plastika byla společně s kamenným státním znakem Československé 
republiky od Otto Gutfreunda součástí československého pavilonu na mezinárod-
ní výstavě v Paříži v roce 1925. Josef Gočár navrhl i sousední obecné a měšťan-
ské školy (1927-1928). 

State Grammar School, 
Today´s J. K. Tyl Grammar School, Tyl Embankment 682
The Grammar School complex erected in 1925-1927 originally bore the name of 
Alois Rašín. The grounds comprise of a school building, gymnasium and the di-
rector’s mansion. The frontage composition is inherently connected with the bronze 
statue of the “Winner” by Jan Štursa on a slender column. This statue together 
with the stone state emblem of the Czechoslovak Republic by Otto Gutfreund was 
displayed on the Czechoslovakian Pavilion at the international exhibition in Par-
is in 1925. Josef Gočár also designed the nearby elementary and council schools 
(1927-1928). 
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Sbor kněze Ambrože Církve čs. husitské, 
Ambrožova 728 a 729
V letech 1926-1928 vznikl na trojúhelníkovitém půdorysu komplex budov koste-
la, biskupství, fary a kolumbária, který dodnes poutá pozornost. Stavba architek-
tonicky zapadá do čtvrti vzniklé na místě původního slepého ramene Labe. Farní 
a diecézní budova mají fasádu z režného zdiva a jsou spojeny ambitem s kolum-
báriem s prostorem sboru, jehož konstrukce je betonová a připomíná svým tvarem 
loď. V areálu naleznete 13 plastik od sochaře Františka Bílka a také Juračkův po-
hyblivý betlém. 

Congregation of the Czechoslovak Hussite Church 
of the Priest Ambrož, 
Ambrožova 728 and 729
Built in 1926-1928 on a triangular-shaped ground plan, this complex of buildings, 
which comprises of a church, episcopacy, parsonage and columbarium, attracts at-
tention to these days. The structure architecturally befits the quarters, which were 
developed on the place of the original dead channel of the River Elbe The build-
ings of the episcopacy and parsonage have an exposed brickwork façade and are 
connected via a cloister with the columbarium and the area of the church, which is 
made of concrete and resembles a boat due to its shape. In the grounds it is pos-
sible to see 13 sculptures by the sculptor František Bílek and also Juraček’s mov-
able nativity scene. 

JOSEF GOČÁR

Masarykovo náměstí, Anglobanka, 
Čelakovského 642
Koncept Masarykova náměstí je taktéž z dílny Josefa Gočára, který ho koncipo-
val jako kruhovou výseč zakončenou komplexem budov Anglobanky (1924-1926), 
před nímž dominuje socha T. G. Masaryka od Otto Gutfreunda. Průčelí budov je za-
končeno do tvaru písmene M a je kvalitní ukázkou českého kubismu.

Masaryk Square, Anglobanka, 
Čelakovského 642
The concept of Masaryk Square is also the work of Josef Gočár, who conceived it as 
a section of a circle, closed off with a set of Anglobanka buildings (1924-1926), with 
a dominating statue of T. G. Masaryk from Otto Gutfreund standing in front of them. 
The frontage of the buildings is completed with an “M” shaped element. The building 
is a great example of Czech cubism.
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Stavby na Ulrichově náměstí
Gočárovým dílem je také Ředitelství státních drah z roku 1932, dnes administrativní budova 
několika státních institucí. Symetrická budova s dvěma ochozovými halami je kvalitní ukázkou 
konstruktivismu. Průčelí zdobí reliéfní vlys a vstupní halu skleněné vitráže s motivem železni-
ce a dopravy. Další zajímavou stavbou na Ulrichově náměstí z dílny Josefa Gočára je Čerychův 
dům (čp. 854) - věžový dům po pravé straně při výjezdu směrem k Pražskému mostu. 

Buildings on Ulrich Square
Gočár’s work on this square includes the original Headquarters of the State Railway 
from 1932, today an administrative centre housing several state institutions. This sym-
metrical structure with two halls with galleries is a good example of constructivism. The 
frontage is decorated with a sculptured stone frieze and the entrance hall is embellished 
with stained-glass panes with railway and transport motifs. The next interesting Gočár’s 
building standing on Ulrich Square is Čerych House (House 854) - a high-rise building 
on the right hand side in the direction of Prague Bridge. 

Okresní a finanční úřady, 
dnes magistrát města, Československé armády 408
Konstruktivistická budova vznikla v letech 1932-1936 a je provedena převážně ze žele-
zobetonu. Objekt má půdorys písmene H - dvě boční křídla jsou příčně spojena vstup-
ními prostory a v průčelí je umístěn plastický reliéf českého lva. Je to poslední stavba 
Josefa Gočára na území Hradce Králové. 

District and Financial Offices,
Today´s City Hall, Československé armády 408
Built in 1932-1936, this constructivist building is made mainly of reinforced concrete. 
The structure is of a letter “H” shaped ground-plan with two wings being laterally con-
nected by an entrance area. The frontage bears a plastic relief of the Czech Lion. It is the 
last structure of Josef Gočár in the territory of Hradec Králové. 

Masarykovo náměstí, J. Gočár Zastavení č. 4

Masaryk Square, J. Gočár Stop No. 4
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Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, J. Gočár Zastavení č. 6

Congregation of the Czechoslovak Hussite Church of the Priest Ambrož, J. Gočár Stop No. 6
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JOSEF GOČÁR

Ulrichovo náměstí, J. Gočár Zastavení č. 5

Ulrich Square, J. Gočár Stop No. 5

Budova magistrátu města, J. Gočár

City Hall Building, J. Gočár
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OLDŘICH LISKA (1881-1959)

Odřich Liska je považován za třetího nejvýznamnějšího architekta v Hradci Králové 
po Kotěrovi a Gočárovi. Studoval mimo jiné v Drážďanech a v roce 1909 se jako pro-
jektant dostal do Hradce Králové. Úzce spolupracoval s městem a podílel se i na regu-
laci a urbanistické koncepci města. Spolupracoval s Vladimírem Fultnerem a Josefem 
Fňoukem. Krom staveb zmíněných níže je autorem například Špalkova obchodního do-
mu na Velkém náměstí, obytných domů na Masarykově náměstí, Orlické elektrárny 
Na Mlejnku a Obřadní síně v Kuklenách. Po druhé světové válce opustil Hradec Králo-
vé a podílel se na obnově zničené Opavy. 

After Kotěra and Gočár, Oldřich Liska is considered to be the third most important ar-
chitect in Hradec Králové. Among other places he also studied in Dresden and in 1909 
he came to Hradec Králové as a draughtsman. He closely co-operated with the city and 
participated in the preparation of the master plan and urban concept of the city. He col-
laborated with Vladimír Fultner and Josef Fňouk. Apart for the structures mentioned be-
low he also designed for example the Špalek Department Store on the Large Square, 
residential buildings on Masaryk Square, the Na Mlejnku Hydroelectric Power Station 
on the River Orlice and the Wedding Parlour in Kukleny. After World War II he left Hra-
dec Králové and took part in the reconstruction of the badly damaged Opava. 

Evangelický kostel, 
Komenského 529
Budova Českobratrské církve evangelické 
je z let 1911-1912 a stojí pod starým měs-
tem proti Mýtské ulici. Stavba je v secesním 
stylu s velmi střídmou výzdobou. Archi-
tekt využil asymetrickou kompozici v rozpo-
ru s tehdejšími zvyklostmi. Zastřešení věže 
připomíná husitskou helmici a na průčelí je 
výrazným prvkem zlatý kalich. V zahradě se 
nachází socha Jana Husa od Josefa Bílka.

Evangelical Church, Komenského 529
The building of the Evangelical Church of Czech Brethren dates back to 1911-1912 and is 
situated down from the old town opposite Mýtská Street. The structure was built in the Art 
Nouveau style with very modest decorations. The architect used an asymmetric compo-
sition inconsistent with what was then established practice. The tower roofing resembles 
a Hussite helmet and the frontage is dominated by a distinctive feature of a golden goblet. 
In the garden stands a statue of Jan Hus by Josef Bílek.

Evangelický kostel, O. Liska

Evangelický kostel, O. Liska
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OLDŘICH LISKA

Městské lázně, Eliščino nábřeží 842
Stavba městských lázní (1932-33) stojí na nábřeží Labe. Po svém dokončení byly láz-
ně nejmodernějšími v tehdejším Československu. Krytý bazén byl vybaven umělým vl-
nobitím firmy Kolben a Daněk (do strojovny se dá nahlédnout z interiéru lázní), které je 
funkční i po modernizaci na dnešní aquacentrum. 

City Bath House, Eliška embankment 842
The structure of the City Bath House (1932-33) is situated on the Elbe Embankment. Af-
ter its completion it was the most modern bath house in the then Czechoslovakia. The 
swimming pool was fitted with an artificial wave mechanism, produced by the Kolben 
and Daněk Company (the machine room can be viewed from the swimming pool area), 
which is still functional even after the conversion to today’s aqua-centre. 

Městské lázně, O. Liska Zastavení č. 2

City Bath House, O. Liska Stop No. 2
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FRANTIŠEK SANDER (1871-1932)

Je autorem řady staveb souvisejících s vodou, ale projektoval i nádražní budovy 
v Holešovicích nebo vilu Regia v Luhačovicích. V Hradci Králové byl autorem čtyř 
staveb souvisejících s řekami Labe a Orlice, krom níže uvedených je to ještě seces-
ní mostek přes Piletický potok na Eliščině nábřeží a Orlická elektrárna na řece Orli-
ci (Orlické nábřeží 555).

František Sander is the author of a number of structures connected with wa-
ter; however he also designed railway buildings in Holešovice and the Regia Villa 
in Luhačovice. In Hradec Králové he created four structures connected with the Rivers 
Elbe and Orlice, apart from the ones described below they include a small Art Nou-
veau bridge over Piletický Stream on the Eliška Embankment and the Orlická Hydroe-
lectric Power Station on the River Orlice (Orlické Embankment 555).

Labská elektrárna, Křižíkova 233
Krásná secesní budova vznikla v letech 1909-1914 a doplňuje ji betonový most „Hučák“ 
s pohyblivým segmentovým jezem. Dodnes je tato technická památka funkční. V budo-
vě je umístěno Informační centrum Obnovitelné zdroje. Hodinovou věž zdobí králové-
hradecký lev držící písmeno G. 

Hydroelectric Power Station on the River Elbe, 
Křižíkova 233
This beautiful Art Nouveau building was constructed in 1909-1914 and is complemented 
with the “Hučák” concrete bridge and a radial gate weir. Even today the power station is still 
a functioning technical monument. The building houses the Renewable Resources Informa-
tion Centre. The clock tower is decorated with the Hradec Králové lion holding the letter “G”. 

Labská elektrárna „Hučák“, F. Sander Zastavení č. 8

“Hučák” Hydroelectric Power Station, F. Sander  Stop No. 8
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FRANTIŠEK SANDER

Labský most na Pláckách
Secesní stavba přes Labe, které se říká „Kamenný most“, je osobitým dílem 
spojujícím Plácky a Věkoše. Vznikla v roce 1912 a nahradila původní dřevě-
nou stavbu.

Elbe Bridge in Plácky
The Art Nouveau structure spanning the River Elbe, which is referred to as the 
“Stone Bridge”, is a unique work connecting Plácky and Věkoše. Built in 1912, it 
replaced the original wooden structure.

„Kamenný most“ na Pláckách, F. Sander

“Stone Bridge” in Plácky, F. Sander
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OSVALD POLÍVKA (1859-1931)

Rodák z rakouského Ennsu studoval na pražské technice. Byl výjimečně nadaný, a proto si 
jej vybírali bohatí investoři (banky, spořitelny, pojišťovny...). K jeho dílům patří i věhlasný 
Obecní dům v Praze. V Hradci Králové vyhrál soutěž na projekt Záložního úvěrového ústavu.

Osvald Polívka was born in Enns, Austria and graduated from the Prague Technical 
University. Due to his exceptional talent he was much sought after by wealthy invest-
ors (banks, savings banks, insurance companies...). For example he designed the 
renowned Municipal House in Prague. In Hradec Králové he won the design competi-
tion for the Savings and Credit Institute project. 

Záložní úvěrový ústav,
dnes Galerie moderního umění, Velké náměstí 139, 140
V letech 1911-1912 vznikla v prostoru historického centra jedna z budov označova-
ných jako královéhradecké „mrakodrapy“, protože ve své době porušovaly výškovou 
linii vedlejších domů. Vstupní průčelí pozdně secesní budovy zdobí bronzové plasti-
ky Vědy a Přírody od Ladislava Šalouna.

Savings and Credit Institute, 
Today´s Gallery of Modern Art, Large Square 139, 140
The Institute was erected in 1911-1912 in the area of the historic centre as one of 
the buildings referred to as the Hradec Králové “skyscrapers”, because in their time 
they disrupted the horizontal line of the adjoining houses. The entrance frontage of the 
late Art Nouveau building is decorated with bronze sculptures of Science and Nature 
by Ladislav Šaloun.

Galerie moderního umění, O. Polívka

Gallery of Modern Art, O. Polívka
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VÁCLAV REJCHL (1884-1964)

Architekt Rejchl studoval v Hradci Králové gymnázium a po studiích na ČVUT 
v Praze byl autorem několika královéhradeckých budov. Podílel se také na podobě 
regulačního plánu města. Po druhé světové válce byl neoprávněně vězněn v pro-
storách věznice Krajského soudu - budovy, kterou společně se svým bratrem sám 
navrhoval.

The architect Rejchl studied at the Hradec Králové Grammar School and after grad-
uating from the Czech Technical University in Prague he designed several Hradec 
Králové buildings. He also participated in the preparation of the urban master plan. 
After World War II he was unjustly imprisoned, ironically in the prison of the Re-
gional Court- the building which he and his brother designed.

Budova hlavního nádraží, Riegrovo náměstí 914
Budova s hodinovou věží byla dokončena v roce 1935. Sousoší světlonošů 
na střeše budovy je z dílny Josefa Škody. Zajímavé jsou i vitráže v nádražní hale. 
Kompozice budovy vyniká i díky zdařilé moderní rekonstrukci Riegrova náměstí. 

Main Station of the Czech Railway, Rieger Square 914
This building with a clock tower was completed in 1935. The sculpture of torch-
bearers on the roof of the building is the work of Josef Škoda. The railway hall 
attracts attention with its interesting stained-glass panes. The building compo-
sition stands out also thanks to the successful modern reconstruction of Rieg-
er Square. 

Krajský soud, 
Československé armády 218
Budova soudu byla postavena na území původního pevnostního kavalíru č. 35 
a zachovává jeho pětiúhelníkový půdorys. Průčelí budovy dokončené v roce 1934 
dosahuje délky téměř 70 metrů a je zdobeno plastikami Práva a Spravedlnosti 
od Josefa Bílka. Věznice v zadní části traktu byla otevřena o rok později. 

Regional Court, 
Československé armády 218
Erected on the spot of the former fort cavalier No. 35, the Regional Court build-
ing kept to its pentagonal ground plan. The frontage of the building, completed in 
1934, is almost 70 metres long and is decorated with sculptures of Law and Justice 
by Josef Bílek. The jail in the back annex was opened one year later. 
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BOHUMIL SLÁMA (1887-1961)

Absolvent pražského ČVUT byl autorem významných projektů jako například budovy 
Československého rozhlasu v Praze 2 a dalších. V Hradci Králové vytvořil moderní bu-
dovu kostela na náměstí 28. října.

Bohumil Sláma, a graduate from the Czech Technical University, was the author 
of various important projects, such as the Czechoslovak Radio Broadcast build-
ing in Prague 2 and so on. In Hradec Králové he created a modern church building 
on 28. října Square. 

Kostel Božského srdce Páně, náměstí 28. října
Funkcionalistická sakrální stavba byla postavena v letech 1929-1931 a dominuje 
náměstí 28. října. Osu stavby tvoří 45 metrů vysoká věž zakončená křížem. U její 
paty se nachází vstup do interiéru kostela. 

Church of the Lord’s Holy Heart, 28. října Square
Built in 1929-1931, this functionalistic sacral structure dominates 28. října Square. 
The building axis passes through the 45 metre high tower finished with a cross. The 
entrance to the church interior is located at the bottom end of the tower. 

Kostel Božského srdce Páně, B. Sláma

Church of the Lord’s Holy Heart, B. Sláma
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OTAKAR NOVOTNÝ (1880-1959)

Architekturu studoval u Jana Kotěry v Praze a po dostudování také pracoval v Kotěro-
vě atelieru, než založil vlastní firmu. Patřil k nejvšestrannějším Kotěrovým žákům, jeho 
tvorba byla ovlivněna secesí, kubismem i funkcionalismem. Věnoval se designu, interi-
érům, projektům výstav, budov i urbanistických celků. 

Otakar Novotný studied architecture under Jan Kotěra in Prague and after completing 
his studies he worked in Kotěra’s office before founding his own company. He ranked 
among the most versatile of Kotěra’s pupils; his work was influenced by Art Nouveau, 
cubism and functionalism. He was engaged in design, interiors, exhibition projects, 
buildings and urban concepts. 

Palác firmy Steinský - Sehnoutka, 
Ulrichovo náměstí 734
Palác byl vybudován v letech 1928-1929 na severní straně Ulrichova náměstí pro maji-
tele textilní továrny. Průčelí budovy má kamennou fasádu a v atice se nachází šestidíl-
ná figurální alegorie textilu s Merkurem uprostřed. Dnes je sídlem bankovního ústavu. 

Steinský-Sehnoutka Company Palace, 
Ulrich Square 734
The palace was built on the northern side of Ulrich Square for the owner of a textile 
plant in 1928-1929. The frontage of the building has a stone façade and the parapet 
bears a six-figural allegory of textiles with Mercury in the middle. Today it is a seat of 
a banking institution. 

Ulrichovo náměstí s palácem firmy Steinský-Sehnoutka, O. Novotný Zastavení č. 5

Ulrich Square with Steinský-Sehnoutka Company Palace, O. Novotný Stop No. 5
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