Václav Rejchl (1884–1964)
Ladislav Zikmund

Anglický název: Vaclav Rejchl (1884–1964)
Klíčová slova:
architektura — 20. století — Hradec Králové — Václav Rejchl — památková
péče
architecture — 20th century — Hradec Kralove — Vaclav Rejchl — care of
historical monuments
České resumé:
Práce se zabývá monografickým zpracováním života a díla architekta Václava
Rejchla. Václav Rejchl je po celý život spjat s městem Hradec Králové, u jehož
moderního zrodu stál a byl autorem vítězného regulačního plánu z roku 1909,
na nějž později navázali Oldřich Liska, Josef Gočár a který je naplňován až
dodnes. V práci se budu věnovat na pozadí linie Rejchlova života vybraným
nejvýznamnějším realizacím, mezi něž patří zmiňovaný regulační plán, budova
Husova sboru, Studentského domova, Krajského soudu, Hlavního nádraží,
areálu letiště Věkoše a kapitolu zasvětím jeho rodinným domům. Závěrečná
část práce se zaměřuje na okrašlovací a památkářské snahy architekta v době,
kdy z politické zvůle nemohl zasahovat do architektury činným způsobem.
Anglické resumé:
The thesis will deal in monographic form with life and work of architect Vaclav
Rejchl. Vaclav Rejchl is for his whole life connected with Hradec Kralove. He
stood at the beginning of its modern development and Rejchl is an author of
regulation plan from 1909, which was basic for his followers, Oldřich Liska or
Josef Gočár and valid till nowadays. In my thesis I will focus on selected
Rejchl's realizations in context of his life. I would like to deal with already
mentioned regulation plan, house of Jan Hus convent, Students home, Regional
court, Main railway station, area of Airport in Vekose and one chapter I would
like to devote to his family houses. In final part I will deal with Vaclav Rejchl's
activity in monument conservation work in times, when in political
circumstances he was not allowed to interfere architecture actively.
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