
 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice | T 
+420 387 312 140 | F +420 386 351 556 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Věc: zápis z jednání Územní komise Národního památkového ústavu územního 
odborného pracoviště v Českých Budějovicích, konaného dne 26.1.2015 
 
Předseda komise : PhDr. Pavel Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS 
 
Členové komise :  Ing. arch. Naděžda Pálková, vedoucí odboru péče o památkový fond 

      Ing. arch. Jana Štorková, vedoucí odd. evidence, dokumentace a informací 
           PhDr. Zdeňka Prokopová, vedoucí dokumentačních fondů a knihovny 
        PhDr. Ludmila Ourodová, vedoucí oddělení restaurování 
              Mgr. Jiří Havlice, vedoucí oddělení archeologických památek  
                              Ing. Marek Ehrlich, vedoucí oddělení specialistů 
                          
 
Dne 26.1.2015 se sešla Územní komise Národního památkového ústavu územního odborného 
pracoviště v Českých Budějovicích, aby posoudila podněty k zahájení řízení o zrušení věci za 
kulturní památku ve smyslu § 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. 
 
Předmět jednání:  
PT – Prachatice – rodinný dům Johanna Nepomuka Krale čp. 364, Nádražní ulice – návrh na 
nemovitou KP 
CB – České Budějovice – katedrála sv. Mikuláše relikviář s ostatky sv. Aureciána – návrh na 
movitou KP 
 
stanovisko územní komise k podnětu na zahájení řízení o prohlášení věci za nemovitou 
kulturní památku: 
 
Prachatice, rodinný dům Johanna Nepomuka Krale čp. 364, Nádražní ulice, pozemek 
st.parc.č. 362/5, k.ú. Prachatice, obec Prachatice, okres Prachatice – návrh za nemovitou 
KP 
Komise posoudila návrh spolku Pelyněk Prachatice na prohlášení rodinného domu Johanna 
Nepomuka Krale čp. 364 v Prachaticích.  
Město Prachatice se nachází v Šumavském podhůří, v chráněné poloze v kotlině a při jeho 
východním okraji je situováno vlakové nádraží, v jehož těsné blízkosti stojí předmětný 
rodinný dům Johanna Nepomuka Krale čp. 364.  

Váš dopis čj. | ze dne 
 

Naše čj. 
NPÚ-331/10400/2015  

Vyřizuje | tel. 
Ing.Štorková/132/725163056 

 

Spisový znak 
810.8. / A 20 

V Č. Budějovicích dne  
20.2.2015 
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Stavebníkem domu byl Johann Nepomuk Kral, který vedl v Prachaticích velkoobchod s 
koloniálním zbožím, nákladní autodopravu a továrnu na sladovou kávu. Firma J. N. Krale 
byla jednou z nejstarších místních firem, jejichž vznik souvisel se zavedením železnice do 
prachatické oblasti na přelomu 19. a 20. století. Obchodní úspěchy umožnily majiteli firmy 
vybudovat v letech 1931-1932 vlastní moderní rodinný dům, pod jehož projekt se podepsal 
vídeňský architekt Fritz Reichl, absolvent vídeňské techniky. Stavitelem domu byl 
budějovický stavitel Johann Stepan. 
Architekt Reichl v Prachaticích navrhl prostou kubistickou hmotu, z níž vystupuje pouze 
přízemní kubus arkýře na jižní a verandy na východní straně. Pod vlivem Loosovy zásady 
klasického souměrného pojetí hlavního průčelí jsou obě dvě uplatňující fasády osově 
souměrné, s pravidelně rozmístěnými výsuvnými „anglickými okny“, které byly v druhé 
polovině 20. století nahrazeny novými nečleněnými okny stejné velikosti. Jižnímu trojosému 
průčelí, orientovanému k ulici, dominuje přízemní arkýř se středovými rozměrnými okny, 
který je podnoží pro terasu v patře. Západní užší trojosé fasádě dominuje ve zvýšeném 
přízemí balkón. Naopak severní podélné průčelí je koncipováno v souladu s Lossovou 
koncepcí, kde je tvarově bohatá kompozice okenních otvorů různých velikostí a tvarů, která 
vypovídá o rozdílech funkce jednotlivých prostor. Východní fasádě dominuje veranda 
s terasou v patře a s původními okny a dveřmi. Před jižní průčelí přiléhá prostorná terasa 
s kamennou podezdívkou.  
Dispozičně byl dům uspořádán tak, že v suterénu se nacházely provozní a technické místnosti 
jako je prádelna, sušárna, garáž, kotelna, sklepy a patra byla obytná s průběžnou chodbou, 
která tvořila osu dispozice. V přízemí se nacházel na severní straně pokoj pro služebnou, dále 
kuchyň se spíží a přípravna a jižní část dispozice byla tvořena obytnými místnostmi s hlavním 
obytným prostorem ve středovém arkýři. V prvním patře v jižní části dispozice se nacházely 
dětský pokoj, ložnice a šatna s vestavěnými skříněmi a v severní části byly pokoje pro 
služebnou a hostinské pokoje. Ústředním prvkem na východní straně bylo schodiště spojující 
všechny patra domu.  
Dům se zachoval z velké míry v autentickém stavu. Zachovala se téměř beze změn jeho vnější 
podoba i vnitřní dispozice. Dále se dochovala řada okenních a dveřních výplní, nebo 
například vestavěné skříně v chodbě a šatně.  
Dům Johanna Nepomuka Krale po druhé světové válce dlouho sloužil jako mateřská škola, v 
posledních letech pak jako školní družina.  
 
Rodinný dům Johanna Nepomuka Krale od významného vídeňského architekta Fritze Reichla 
ze 30. let 20. století se v jižních Čechách řadí mezi nejkvalitnější puristicko-funkcionalistické 
stavby, která odráží vliv architektury Adolfa Loose. Vliv Adolfa Loose je patrný zejména v 
kubusovité hmotě domu s arkýřem a verandou, dále v podobě průčelí, jež vypovídá o 
rozdílech funkce jednotlivých prostor uvnitř domu. Tento dům představuje ryze moderní 
stavbu bez odkazů na historickou architekturu. Cenná je i urbanistická hodnota, kdy dům 
vytváří urbanistickou a architektonickou dominantu v sídelní struktuře.  
Kvalitou architektonického ztvárnění je vila srovnatelná se špičkovými stavbami tohoto stylu 
v celé republice. Hodnotnými vilami tohoto směru v Čechách jsou například památkově 
chráněná vila Gustava Haase v Brně Pisárkách, z let 1928-1930 od brněnského architekta 
Ernsta Wiesnera, dále vila Otto Adama v Jihlavě od vídeňského architekta Waltera Sobotky z 
let 1929-1931. Ernst Wiesner i Walter Sobotka stylově patřili stejně jako Fritz Reichl k vlně 
vídeňského modernismu. Stylově srovnatelné obytné domy s prachatickou vilou J. N. Krale 
nalezneme ve Vídni ve vzorové kolonii moderního bydlení Werkbund Siedlung z roku 1932. 
Například uveďme dům č. 13 a 14 navržený vídeňským modernistou Oskarem Strnadem, či 
domy č. 31 a 32 od vídeňského modernisty Oskara Wlacha.    
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Architektonickou hodnotu domu doplňuje také jeho historický význam, kdy stavebníkem 
domu byl Johann Nepomuk Kral, který vedl v Prachaticích velkoobchod s koloniálním 
zbožím, nákladní autodopravu a továrnu na sladovou kávu. Vznik firmy souvisel se 
zavedením železnice do prachatické oblasti na přelomu 19. a 20. století 
 
Památková hodnota domu je umocněna i vazbou na vídeňského architekta Fritze Reichla. 
Reichl byl v té době samostatným architektem ve Vídni. Usiloval zde o prestižní zakázky, 
například obdržel 1. cenu v soutěži na zdejší justiční palác. Ve Vídni též získával zakázky na 
luxusní vily místní honorace. Například navrhl přestavbu vily hraběte Heriota ve vídeňském 
Pratru.   Fritz Reichl patřil k vídeňským modernistům, kteří se přiklonili k linii modernismu 
zaměřenému na pohodlné, útulné bydlení. Průkopníkem této linie byl rovněž Adolf Loos. Tito 
vídeňští modernisté povětšinou vystudovali Technickou vysokou školu ve Vídni, kterou vedl 
Carl König. „ Někteří z Königových žáků, kteří odmítli Wagnerovu školu a estetiku Wiener 
Werkstätte, si vybudovali specifickou „Vídeňskou školu“ hlavně v oblasti bydlení.“ Mezi tyto 
studenty patřil i Fritz Reichl. V roce 1939 musel Reichl emigrovat kvůli židovskému původu. 
Odcestoval do Turecka, kde vedl architektonickou kancelář, nejprve v Istanbulu, poté v 
Ankaře. V roce 1946 emigroval do Spojených států amerických, kde založil v New Yorku 
kancelář s Wagnerovým žákem Emanuelem Neubrunnem.  Brzy po té získal místo v kanceláři 
svého přítele ze studentských let celosvětově významného architekta Richarda Neutry v Los 
Angeles, kde zůstal až do roku 1950. V roce 1950 založil v Los Angeles vlastní ateliér s 
Maxem Starkmannem kolegou z Neutrovy kanceláře nazvaný Reichl&Starkman. V roce 1949 
byl podle jeho návrhu postaven nájemní dům v Beverly Hills v Kalifornii, o šest let později 
rodinný dům jeho syna v Pittsburghu 1959. Fritz Reichl umírá ve věku 69 let v Los Angeles.   
Rodinný dům Johanna Nepomuka Krale byl vzhledem ke svým hodnotám doporučen 
k prohlášení za KP i v rámci výzkumného úkolu „Odborné poznávání, průzkum, vědecké 
hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století“, 
zpracovávaném Národním památkovým ústavem.  Hodnotu domu vyjadřuje také skutečnost, 
že byl zařazen do publikace o slavných vilách Jihočeského kraje ( Eva Erbanová, Milan 
Šilhan, Rostislav Švácha (ed.), Slavné vily Jihočeského kraje, Praha 2007, s. 130 a 133). 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme prohlášením rodinného domu J.N. Krale v 
Prachaticích za nemovitou kulturní památku s tím, že jsme si vědomi složité situace kolem 
rodinného domu, kdy bylo již vydáno kladné stanovisko s výstavbou přeložky silnice II/14 
v úseku Prachatice-Těšovice, která má být vedena, právě v místě domu. Pokud bude přeložka 
vystavena, dojde k demolici rodinného domu. Územní plán města Prachatice včetně umístění 
přeložky byl konzultován se všemi dotčenými orgány. Platnost územního plánu z roku 1997 a 
2012 je prodloužena do 31.10.2022.  
 
 
 


