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Architekt Auguste Perret představuje v dějinách moderní architektury 

mimořádnou a ne zcela jednoznačně zařaditelnou postavu. Na jedné straně je 

oceňován jako první odvážlivec, který na počátku 20. století odhodil historizující 

oděv svých staveb a začal využívat železobetonu jako výrazového prostředku. 

Jeho odvážná a invenční konstrukční řešení oceňovali zejména příslušníci 

avantgardního proudu architektury 20. let, na rozdíl od akademické vrstvy, ve 

Francii velmi silné, která Perreta odsoudila jako nekonformního zběhlíka z 

oficiální École des Beaux-Arts. Působení mladého architekta ve stavební firmě 

jeho otce bylo naprosto neslučitelné s oficiálním kreditem absolventa akademie, 

pro kterého výhradní pole působení představovala projektová část vzniku 

stavebního díla.  

Právě komplexní řešení celé architektonické úlohy řešené firmou bratří 

Perretů, od prvních náčrtků po kontrolu nejmenšího detailu realizované stavby, 

umožnilo do důsledků promýšlet konstrukční řešení a vytvářet nový výraz 

architektury. Perret však nebyl revolucionář, který by se radikálně rozcházel 

s dosavadní tradicí.  Naopak, díky svému akademickému školení a 

samostatnému vzdělávání v teoretických dílech francouzských racionalistů, 

vědomě navazoval na klasické a racionalistické principy, které považoval za 

nadčasové a ve svých projektech je uplatňoval. Po té, co významně přispěl 

k uznání železobetonu jako moderního stavebního prostředku, snažil se o jeho 

„nobilitaci“ promýšlením  jeho vlastního řádu, navazujícího na klasické principy.  

Toto Perretovo směřování však vneslo zásadní rozpor do jeho budoucího 

hodnocení. Formuloval ho v roce 1932 Le Corbusier, když o Perretovi napsal, 

že na jedné straně představuje odvážného konstruktéra a na druhé straně 

akademického architekta. Toto hodnocení převzala prostřenictvím Siegfrieda 

Gidiona modernistická kritika a jeho důsledky jsou citelné dodnes. 

Zpřístupnění dokumentů z rozsáhlého archivního fondu bratří Perretů 

umožnilo tento přístup výrazně přehodnotit. Ve fondech IFA je zachován téměř 

kompletní archív projektové dokumentace, účetní záznamy, osobní 

korespondence, rukopisné i strojopisné texty a velmi obsáhlý archív 

časopiseckých článků a novinových výstřižků. Zájem badatelů o Augusta 

Perreta, jako klíčovou postavu francouzské architektury 20. století, v posledním 

období značně vzrostl, zejména v souvislosti s procesem zařazení Le Havru do 
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Seznamu světového dědictví UNESCO, ke kterému došlo v roce 2005. Výstavu 

s názvem Perret, la poétique du béton (Le Havre 2002, Turín 2003 a Paříž 

2004), která aktu předcházela, doprovodilo vydání dvou zásadních kompendií: 

Les Frères Perret, l`œuvre complète, vydaného v roce 2001 péčí pracovníků 

Centre d`archives d`architecture du XXe siècle, Institut français d`architecture, 

v němž je Perretův fond uložen a Encyclopédie Perret, kolektivního díla 

několika desítek specialistů z celého světa (2002). 

Významný zdroj informací o architektově životě nalezli badatelé u jeho 

prvních životopisců, zejména v nepublikované monografii Marcela Mayera 

Auguste Perret, l`homme, l  ̀œuvre, le novateur, asi z roku 1926 nebo v publikaci  

Paula Jamota, A.-G. Perret et l`architecture du béton armé. Další zasvěcené 

informace uvádí ve svém medailonu Augusta Perreta v  publikaci Souvenirs et 

portraits d`amis z roku 1963 Marie Dormoy. Nedávné publikování jejich 

korespondence Ana Belou De Araujo pod titulem Marie Dormoy / Auguste 

Perret. Correspondence. 1922-1953 pomohlo odkrýt intimní stránky této 

významné postavy dějin francouzské architektury.  

Protože v Čechách neexistuje monografie, věnovaná tomuto 

významnému francouzskému architektovi, ba dokonce ani novější monografická 

studie, spočívá  značná část této práce v představení  osoby a díla Augusta 

Perreta. Tato část práce je rozdělena na tři oddíly.  

V prvním oddíle je chronologicky sledován profesní život architekta a 

jsou vymezeny role, které v perretovské kanceláři hráli Augustovi bratři Gustave 

a Claude. Dále jsou zde naznačeny vztahy k uměleckému prostředí, Perretova 

pedagogická činnost a zdůrazněny stavby klíčové pro jednotlivá období. Na 

vybrané stavby jsem se zaměřila v druhém oddíle.  Ve třetím oddíle jsem se 

snažila analyzovat myšlenkový svět Augusta Perreta. Na základě dochovaných 

textů jsem se pokusila formulovat řadu témat, kterými se Perret dlouhodobě 

zabýval a která nalezla své vyjádření v jeho stavbách. Zvláštní pozornost byla 

věnována nepublikovanému textu Styl sans ornament, napsanému 

pravděpodobně v roce 1913 za přispění Perretova švagra Sébastiena Voirola. I 

když text nebyl publikován, nepochybně byl předmětem debat  Perreta s Le 

Corbusierem a s některými  v něm obsaženými myšlenkami se setkáváme 

v článcích jiných autorů.  
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Ve své práci jsem vycházela z archivních pramenů a ze starší  i novější 

literatury. V době, kdy jsem pracovala na části věnované Perretovu 

teoretickému uvažování, vyšla rozsáhlá antologie jeho písemných i radiofonních 

projevů, záznamů přednášek a rozhovorů. Zasvěcené komentáře editorů této 

publikace mi umožnily orientaci v množství Perretových původních textů. 

Předpokládám, že budoucí zájemce o Perretovy texty nejdříve sáhne po této 

antologii, proto se odkazuji na ni, místo na původní prameny. Pro uchopení 

Perretova teoretického myšlení byly  pro mě zásadní práce Petera Collinse 

(Splendeur du béton. Les prédécesseurs et l`œuvre d`Auguste Perret) a 

Josepha Abrama (Perret et l`ecole du classicisme structurel. 1910-1960).  

Část disertační práce věnovaná Augustu Perretovi je uvedena krátkou 

statí, ve které jsem se pokusila letmo naznačit stav architektonické diskuse 

v prvních desetiletích 20. století ve Francii. K této sondě mě přiměla otázka, 

která se stále vracela v souvislosti s další částí mé práce, zaměřené na ohlas 

Perretova díla v české architektuře: Proč byly Perretovy novátorské stavby 

v českém prostředí „objeveny“ teprve ve dvacátých letech? Vždyť česká kultura 

byla na počátku století na Francii výrazně orientována. Také česká architektura 

byla v tomto období velmi otevřena pokrokovým podnětům. Překvapivě jsem 

však nenalezla práci, která by se speciálně zabývala architektonickou kritikou 

ve Francii před první světovou válkou. Zdá se, že na rozdíl od meziválečného 

období  tato autoreflexe v oboru chybí. Můj vlastní omezený průzkum této 

oblasti poněkud relativizoval představu o totálním uzavření francouzské 

architektonické teorie tohoto období, kterou mi vnukla Marie-Jeanne Dumont. 

Ukázal však jak významnou roli hrála již v této době média v šíření nových vizí 

a příkladů. V otázce zaměření a editorských postojů architektonických časopisů 

meziválečného období vykonala ve svých studiích záslužnou práci Hélène 

Jannière.  

Pro českou architekturu dvacátých let 20. století hrál rozhodující roli vliv 

Le Corbusiera, jemuž se dostalo v našem prostředí zcela mimořádného přijetí. 

Proto byla nedávno publikovaná  edice korespondence mezi Le Corbusierem a 

Augustem Perretem, která staví vztah těchto velikánů francouzské architektury 

do nového světla, impulsem, který mě přiměl věnovat této problematice větší 

prostor v rámci apendixu, uzavírajícího část soustředící se přímo na Augusta 
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Perreta a jeho dílo. Druhý skromnější apendix  pojednává o vztahu Perreta a 

Paula Valéryho, respektive jeho Eupolina, se kterým byl Perret již ve dvacátých 

letech srovnáván. 

Prohlídka Perretovy retrospektivní výstavy v Paříži v roce 2004 nadnesla 

otázku po možnosti srovnání s některým reprezentantem české architektury. 

Jako vhodný kandidát se nabízel Jan Kotěra. Jako Perretův vrstevník hrál 

obdobnou  zakladatelskou roli pro moderní architekturu a některé stavby jakoby 

ukazovaly na paralelní řešení určitých problémů. Na představu práce založené 

na komparaci obou architektů a jejich teoretických postojů jsem však byla 

nucena rezignovat, když jsem se seznámila s texty Augusta Perreta. Až na 

výjimku výše zmíněného strojopisu a k uveřejnění určené korespondence 

týkající se otázky určení autorství divadla na Champs-Élysées, se  Perret 

začíná teoreticky vyjadřovat až na počátku dvacátých let. To se ovšem životní 

cesta Jana Kotěry uzavírá. Z bližšího seznámení s dílem Augusta Perreta také 

vyplynulo, že v české architektuře ztěží nalezneme vhodný  protějšek pro 

relevantní srovnávání. 

Téma, na které jsem se nadále zaměřila, je reflexe Augusta Perreta a 

jeho díla v českém odborném tisku a nalezení jeho osobních vazeb s českým 

prostředím. Z průzkumu v dobovém tisku vyplynulo, že přestože tento architekt 

zůstával vždy ve stínu Le Corbusiera, byla Perretovi kolem poloviny dvacátých 

let věnována nemalá pozornost.  Jako druhou nejvýznamnější postavu tehdejší 

francouzské architektury představil Augusta Perreta agilní redaktor časopisu 

Stavba Karel Teige již v roce 1923. Bylo to v prvním Perretovi věnovaném 

monografickém čísle časopisu, publikovaném mimo Francii. V této době 

umožnily reprodukce Perretových průmyslových staveb ilustrovat postuláty 

rodivší se konstruktivistické a funkcionalistické architektury. Mezi nejčastěji 

reprodukované neprůmyslové stavby patří dům v ulici Franklin, divadlo na 

Champs-Élysées, kostel Notre-Dame v Le Raincy a divadlo na Výstavě 

dekorativních umění v Paříži 1925. Dvěma posledně jmenovaným stavbám byly 

zasvěceny samostatné články a komentáře se v českém tisku dočkala i 

Perretova vize města-věží.  

Rešerše v perretovském archívu ukázala, že jediným Čechem, 

působícím dlouhodobě v  ateliéru bratří Perretů (1924-1925) byl Bedřich 



 6 

Feuerstein. Jeho dochovaná korespondence s Augustem Perretem ukazuje na 

vzájemný přátelský vztah, který přetrval i do doby Feuersteinova působení 

v Japonsku. Z pozdější korespondence s pražským Francouzským institutem 

víme, že Perret v období před druhou světovou válkou a těsně po ní krátkodobě 

zaměstnával české stážisty. 

Tehdejší Československo navštívil August Perret dvakrát. Poprvé jako 

prezident III. kongresu RIA (Réunion internationale d`architectes) navštívil 

Prahu, podruhé přijel na pozvání ministra informací do Prahy a na jeho vlastní 

žádost byla do oficiálního programu zařazena i návštěva Zlína. Toto město ho 

svojí moderní architekturou zaujalo více než Praha, jejíž funkcionalistické 

stavby kritizoval. Zlín ostatně nabízí poměrně nejvíc příkladů ke srovnávání 

s perretovskou architekturou.  

Vlastní komparaci Perretových staveb s českou architekturou, respektive 

ohlas jeho principů jsem omezila na příklady, u nichž byla tato možnost již 

konstatována. Je zásluhou Rostislava Šváchy,  že byla příbuznost některých 

meziválečných staveb s perretovskou architekturou naznačena. Švácha také 

upozornil na teoretickou diskusi ve čtyřicátých letech, z níž  z Perretova příkladu 

vyplynula cesta pro ty architekty, kteří se v období socialistického realismu 

snažili nezradit svá modernistická východiska, ale odít je do přijatelného hávu.   

Formální analýzou lze některé komparace potvrdit více, některé méně. 

Pravděpodobnost přímého vlivu se u některých architektů zvyšuje potvrzením 

jejich kontaktů s francouzským mistrem, jako je tomu v případě výstavního sálu 

Zemědělského muzea v Kinského zahradě (1923-1924) architekta Jana Víška 

nebo soutěžního návrhu týmu Bartoš-Kubečka-Stach-Plesník na Krajský 

národní výbor v Gottwaldově (1951). František Bartoš a Oldřich Stach patřili ke 

stážistům, kteří prošli Perretovým ateliérem. Jediným českým architektem, který 

se ke vlivu Augusta Perreta otevřeně hlásil, byl Bedřich Feuerstein. Jeho stavba 

nemocnice americké misie St. Luke’s International Hospital (projekt z roku 

1928), která se nejvíce blíží perretovskému pojetí architektury, se však 

nenaléza na území české republiky, ale v japonském Tokiu. 
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Disertační práce je doprovázená obrazovou přílohou, ilustrující Perretovu 

tvorbu a nabízející podklad  pro komparace. Členění soupisu dle kapitol má 

napomoci rychlejší orientaci v obrazovém materiálu.  

Předkládaná práce představuje jednoho z nejvýznamnějších 

francouzských architektů 20. století, v českém jazyce v obdobném rozsahu 

vůbec poprvé. Soustředí se nejen na jeho projektované stavby, ale také na 

myšlenkové zázemí, ze kterého vyrůstaly. V návaznosti na recentní bádání 

poukazuje na nosnost hluboce promýšleného klasického konceptu pro moderní 

architekturu. Materiál shromážděný pro zpracování této části práce by 

umožňoval i přípravu monografické publikace věnované Augustu Perretovi.  

Druhá část práce vytvořila bázi pro detailnější komparativní bádání. 

Poukázala na směry, v nichž by se dalo pokračovat.  Bylo by vhodné zaměřit 

výzkum na přesněji definované oblasti, z nichž se nabízí následující témata: 

Vliv kostela v Le Raincy na prostorové a formální řešení kostelních staveb 

v někdejším Československu nebo Vliv perretovských schémat na zlínskou 

architekturu 40. a 50. let. Takto cílené studie pak mohou využít analýzy 

Perretových staveb a postojů z první části práce. 
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