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Zámek
s Atmosférou 
DvAcátých let

chateau Kotěra  

nabízí komfortní 

ubytování, skvělou 

kuchyni i autentický design 

z první republiky. 

„Zámecký hotel z dílny slavného architekta 
Jana Kotěry najdete uprostřed rozsáhlého 
anglického zámeckého parku v obci Ratboř 
nedaleko města Kolína a Kutné Hory.

Kromě ubytování v prostorných zámec-
kých apartmánech, kde každý z pokojů má 
originální atmosféru, doplněnou replikami 
i originály z původního zařízení, nabízí 
Chateau Kotěra v zámecké restauraci, která 
je k dispozici i nehotelovým hostům, gast-
ronomický zážitek v podobě vyhlášených 
francouzských, italských, provensálských 
a středozemních specialit. Přímo v hotelu či 
jeho areálu je také k dispozici sauna, fitness, 
tenisové kurty a v létě venkovní bazén.

Chateau Kotěra původně nazývaný 
„Nový zámek“ dali postavit bratři Mandelí-
kové pocházející z rodiny majitelů cukrova-
ru. Bratři pro jeho realizaci oslovili architek-
ta Jana Kotěru, který vilu zpodobnil jako 
moderní panské sídlo. 

Protože dům měly obývat dvě rodiny, 
navrhl jej Kotěra přísně symetricky. Rodiny 
sdílely pouze vstupní halu, zatímco pokoje, 
stejně jako kuchyně a zázemí pro služebnic-
tvo, byly oddělené, i když v každém křídle 
umístěné stejně. Jeden z bratrů měl však 
výrazně modernějšího ducha, což podle 
dobových fotografií dosvědčuje vnitřní 
zařízení jeho části domu. Naopak druhý byl 
výrazně konzervativnější, vyžadoval proto 
zdobnost. Jeho polovina domu byla laděna 
až do baroka, včetně například zlatého slun-
ce na stropě chodby.

Interiér se vyznačuje umělecky a řemesl-
ně náročným provedením. Kotěra pro vilu 
navrhnul všechny doplňující prvky - dveře, 
parkety, mříže, kryty topných těles, nábytek 
a svítidla. Dřevem či umělým kamenem 

Chateau with 1920s’ Atmosphere
teXt: Dana Hradecká
foto: Chateau Kotěra
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obložené stěny doplňovala geometrická 
výmalba podle návrhů Františka Kysely. 

Zámek byl vystavěn v letech 1911–1913. 
Na sochařské výzdobě se podílel význam-
ný sochař Jan Štursa, který doplnil hlavní 
průčelí michelangelovsky pojatými sochami 
Génia ducha a Génia hmoty.

Po okupaci republiky se rodina Mandelíků 
musela z Ratboře odstěhovat a po válce až 
do restituce v roce 1992 byla v novém zámku 
škola. Poté byl zámek navrácen potomkům 
rodiny Mandelíkových, kteří ho prodali.

V roce 2000 koupil zámek nový majitel, 
velký obdivovatel architektury a designu 
první poloviny 20. století. Spolu s architek-
tem Ondřejem Kukralem se pustili do zá-
měru vdechnout vile její původní atmosféru 
a eleganci. Za pouhé dva roky byla budova 
opravena a přestavěna na nynější hotel 
Chateau Kotěra. 

V rámci rozsáhlé rekonstrukce byly pů-
vodní prostory zámku citlivě obnoveny pod-
le dochovaných fotografií (pořízeny byly 
samotným Kotěrou) a vybaveny dobovým 
mobiliářem nebo jeho napodobeninami.

Součástí mobiliáře hotelu je například 
prosklená knihovna od arch. Adolfa Loose, 
tvůrce známé Mullerovy vily. Vedle ní je 
umístěné rondokubistické buffét s nádo-
bou na bowli v tomtéž architektonickém 
slohu. Dále se na zámku nachází skříň 
od arch. J. Kotěry, která byla získána z aukč-
ního domu Dorotheum a pochází z vlastní 
Kotěrovy vily. Kašna z růžového mramoru 
umístěná na exponovaném místě zimní 
zahrady byla nalezena zničená v prostorách 
zámku a posléze restaurovaná do původní 
podoby.

V hale je umístěno kubistické buffé a ku-
lečník z období rozhraní secese a kubismu. 
Halu osvětluje kubistický lustr, který byl 
navržen Josefem Gočárem. V prvním patře 
hotelu se nachází další nábytek od archi-
tekta zámku, a to kubistický hrací stolek 
a křesílka. 

Východní část zámku byla navržena pro 
konzervativnějšího z obou bratrů, proto na-
příklad původní zábradlí schodišťové haly 

V rámci rozsáhlé  
rekonstrukce byly původní 
prostory zámku citlivě  
obnoveny podle  
dochovaných fotografií.
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Jan Kotěra (1871 - 1923) se narodil v Brně jako 

mladší syn středoškolského profesora Antonína Kotěry 

a jeho ženy Marie.

Po maturitě přišel do Prahy, kde absolvoval praxi 

v projekční kanceláři inženýra Freyna a ocitl se v blíz-

kosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho 

talent a stali se mecenáši jeho dalšího studia na vídeň-

ské Akademii výtvarných umění, kde se mladý Kotěra 

seznámil s Jože Plečnikem, Josefem Hoffmannem, 

Josefem Urbanem a Adolfem Loosem.

Kotěra byl ovlivňován z jedné strany modernismem, 

z druhé strany italsky orientovaným klasicismem.

Roku 1910 byl jmenován profesorem nově vytvořené 

speciální školy architektury na Akademii výtvarných 

umění v Praze, kde učí i Bohuslava Fuchse a Františka 

L. Gahuru.

Kotěra působil ve spolku výtvarných umělců Mánes 

a jako redaktor časopisu Volné směry a organizoval 

množství výstav. V jeho atelieru postupně pracovali 

Otakar Novotný, Josef Gočár, Pavel Janák, Bohuslav 

Fuchs a Josef Štěpánek. Absolvoval několik cest 

do Paříže, Holandska, Belgie, Německa.

JAN 
KOTĚRA
Zakladatel české moderní architektury

Původ v českoněmecké rodině

Studium Odborné školy stavitelské v Plzni

1890

1894

1897

1899

Přichází do Prahy

Získává praxi
v projekční kanceláři

Studuje na vídeňské Akademii výtvar-
ných umění u profesora Otto Wagnera

Získává široký evropský rozhled,  
velkorysost a organizační schopnosti

Získává prestižní ocenění 
– Římskou cenu

Odjíždí do Itálie

Vrací se do Prahy s bohatými  
zkušenostmi

RAná TvORbA:
Nejrozsáhlejší dílo období: národní dům v Prostějově 

V mezidobí (1905) projektuje vilu s ateliérem pro sochaře 

Stanislava Suchardu

vRchOlné ObdObí:
1906–1907 – vodárna v Praze Michli

1907–1909 – projekty soukromých vil

1911–1913 – Mozarteum – obchodní a obytný dům 

    v Praze

Nejrozsáhlejší dílo období: Městské muzeum v hradci 

Králové – realizaci znemožnila válka, postaveno až po 

Kotěrově smrti

neJznáMnĚJší KOTĚROvy 
sTAvby:

Vila Tomáše Bati ve Zlíně

Kotěrova vlastní vila v Praze

Nový zámek v Ratboři

Obchodní dům Mozarteum v Praze

Městské muzeum v Hradci Králové

Michelská vodárna v Praze

Národní dům v Prostějově

Peterkův dům na Václavském náměstí



196    |    ESTATE    |    INSPIRACE    |    INSPIRATION    |    ДОXНОВЕНИЕ    ВДОXНОВЕНИЕ    |    INSPIRATION    |    INSPIRACE    |    ESTATE   |   197    

Hydroponické 
rostliny

Hydroponicky pěstované rostliny jsou
antialergenní, vhodné do prostor náročných 
na čistotu a vyžadují jen minimální péči.

– do kanceláří
– do restaurací 
– do nákupních center 
– do zdravotnictví
– do domácností

www.hydroponie.cz

Hygienické a čisté

je daleko zdobnější než v západní polovině 
zámku. V této hale můžeme obdivovat 
rondokubistickou jídelnu od arch. Josefa 
Gočára a rovněž rondokubistický lustr, který 
byl navržen pro pracovnu T. G. Masaryka 
do tehdejšího úřadu vlády v Praze v Rudol-
finu. V průčelí schodišťové haly je umístěna 
vitráž navržená výtvarníkem Bohumírem 
Matalem.

Při obnově vily byla také dostavěna kašna 
před zámkem, která byla na plánech Jana 
Kotěry, ale nebyla realizována za původních 
majitelů.

Zajímavostí je původní skleník, kterého 
se zachovala pouze polovina. Byla k němu 
dostavěna moderní stavba tzv. „Oranžerie“, 
která, kromě zmíněných apartmánů v zám-
ku, nabízí ubytování v moderně zařízených 
pokojích. 

Nejtvrdším oříškem se ukázaly být kou-
pelny. Původně byla na každém patře pouze 
jedna. „Prostory jednotlivých pokojů jsou 
natolik vzdušné, že jsem nechtěl lepit kou-
pelny někam do kouta“, vzpomíná architekt 
Kukral. „Proto vznikl prostor oddělený 
pouze skleněnými dveřmi. Je to rozhodně 
vstřebatelnější“. Sám však připouští, že se 

pro architekta elegantním řešením pustil 
na tenký led toho, co jsou ochotni přijmout 
hoteloví hosté. „Jakkoli je to velmi efektní, 
lidé většinou chtějí standard,“ říká. „Chtěli 
jsme být moderní, protože nás taková práce 
těší, ale museli jsme být i velmi opatrní, aby 
to nevadilo návštěvníkům. Sklo potištěné 
vzorem z původních dekorací je přesně ta 
hranice, která se ještě obecně snese“. 

Oválná restaurace je druhým větším 
zásahem do původní stavby, kde pochopi-
telně chyběla, a Kukral pro ni v dispozici 
vily nenacházel místo. Pod zem ji umisťovat 
nechtěl. „Z restaurace musíte mít výhled“, 
říká.

Měl tedy dvě možnosti: Pustit se do kon-
frontace a novým prvkem přiznat, že část 
domu není původní, a nebo se podřídit 
a pokračovat v tvarosloví původní stavby. 
„Do Kotěry nemusíte vnášet nic nového. 
Chtěl jsem, aby dům zůstal jako otisk své 
doby, proto jsem na něj nelepil žádné skle-
něné kostky“, přiznává Kukral a se smíchem 
dodává, že své tvůrčí potřeby pro celkový 
dojem z dostavěné části raději zkrotil. „Jak 
by to řešil Kotěra?“ kladl si otázku archi-
tekt. Pak si všiml, že dvůr za domem byl 
volný, jen s naznačeným malým bazénkem. 
„Právě do této plochy jsme vsadili restaura-
ci,“ vysvětluje architekt. Vstupuje se do ní 
přes recepci, ale neobeznámený návštěvník 
sotva uvěří, že je o sedmdesát let mladší než 
zbytek domu. Ať se na restauraci díváte z ja-
kékoli strany, stále ji vnímáte jako naprosto 
přirozenou součást domu.

Hotel Chateau Kotěra nadchne nejen mi-
lovníky období první poloviny 20. století, ale 
i ty, kteří třeba jen na chvíli chtějí být součástí 
znovuzrození atmosféry této doby. ▬



198    |    ESTATE    |    INSPIRACE    |    INSPIRATION    |    ДОXНОВЕНИЕ    ВДОXНОВЕНИЕ    |    INSPIRATION    |    INSPIRACE    |    ESTATE   |   199    

Chateau Kotěra offers comfortable accommodation and excellent 

cuisine combined with authentic First-Republic design.

Chateau Kotěra Hotel, designed by the 
famous architect Jan Kotěra, is situated 
amidst a vast English-style park in the 
village of Ratboř near the cities of Kolín 
and Kutná Hora.

The accommodation in spacious Chateau 
apartments, with every room having its own 
original atmosphere, is complemented by 
replicas and original furniture. Chateau 
Kotěra Restaurant, open to non-residents, 
provides a gourmet experience in the form 
of famous French, Italian, Provencal and 
Mediterranean specialties. Within the 
hotel and its grounds are also a sauna, a 

gym, tennis courts and an outdoor pool for 
summer.

Chateau Kotěra, originally called «New 
Chateau», was built by the Mandelík 
brothers from a family of sugar refinery 
owners. For its renovation, the brothers 
contacted architect Jan Kotěra, who 
redesigned the Chateau as a modern 
mansion. 

Because two families were to inhabit 
the building, Kotěra designed it strictly 
symmetrically. The families shared only the 
entrance hall, while the rooms as well as 
kitchen and servants’ quarters were separate, 

although positioned in the same way in each 
wing. However, one of the brothers had a 
significantly more modern spirit, which, 
according to contemporary photographs, is 
proved by the interior decor of the mansion. 
The second brother was much more 
conservative and required more elaborate 
ornamentation. His half of the Chateau was 
transformed into Baroque style, including, 
for example, the golden sun on the corridor 
ceiling.

The interior features a challenging, crafted 
layout. Kotěra designed all the additional 
elements for the villa – doors, parquet, 
lattice, heater covers, furniture and lamps. 
The wood- and artificial stone-panelled walls 
are complemented by geometric murals 
according to drafts by František Kysela. 

The Chateau was constructed between 
1911 and 1913. The prominent sculptor, 
Jan Štursa, participated in the sculptural 
decoration. He adorned the main façade 
with Michelangelo-like sculptures of the 
Genius of Spirit and Genius of Matter.

After the occupation of the Republic, 
the Mandelík family had to move out of 
Ratboř. The new Chateau housed a school 
after the war until 1996. Then the Chateau 

was returned to the Mandelík family 
descendants, who sold it.

In 2000, the Chateau was purchased by a 
new owner, Michalis Dzikos, a great admirer 
of the architecture and design of the first 
half of the 20th century. Together with 
architect Ondřej Kukral, he embarked on a 
project to breathe the original atmosphere 
and elegance back into the mansion. In just 
two years, the building was repaired and 
rebuilt as the present-day Chateau Kotěra 
Hotel. 

Within the extensive reconstruction, 
the original rooms of the Chateau were 
sensitively restored according to the 
preserved photographs (taken by Kotěra 
himself) and furnished with period 
furniture and replicas.

Among other features, the interior 
includes a glass library by architect Adolf 
Loos, creator of the famous Muller Villa. 
Next to it is a Rondo-Cubist buffet table 
with a punch bowl in the same architectural 
style. Furthermore, the Chateau features 
a closet by architect J. Kotěra, which was 
obtained from the Dorotheum auction 
house and comes from Kotěra`s own villa. 
The fountain of pink marble situated in 
an exposed part of the winter garden, was 
found destroyed in the Chateau premises 
and then restored to its original form.

The Cubist buffé and billiard table 
originate from the turn of the Art Nouveau 
and Cubist periods. A Cubist chandelier, 
designed by Josef Gočár, illuminates 
the hall. On the first floor, there is more 
furniture designed by the Chateau’s 
architect, as well as a Cubist game table and 
chairs. 

The eastern section of the Chateau had 
been designed for the more conservative of 
the two brothers. For example, the original 
tiling of the staircase hall is far more ornate 
than the western half of the Chateau. In 
this hall, the Rondo-Cubist dining room by 
architect Josef Gočár is to be admired, as 
well as the Rondo-Cubist chandelier which 
was designed for T.G. Masaryk`s study in 
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the former Government Office in Prague`s Rudolfinum. There is 
stained glass, designed by artist Bohumír Matal in the front of the 
staircase hall.

The fountain in front of the Chateau was also completed during 
the restorations. It had been in Jan Kotěra plans, but was not 
implemented by the original owners.

An interesting feature is the original greenhouse, of which 
only half has been preserved. A modern building called 
«The Orangery» was annexed to it, which, in addition to the 
aforementioned luxurious apartments in the Chateau, offers 
modern accommodation. 

The bathrooms proved to be the toughest challenge. Originally, 
there was only one on each floor. «The individual rooms are 
so airy that I did not want to stick bathrooms somewhere in a 
corner,» recalls architect Kukral. «That is why an area was created 
which was separated only by glass doors. It is definitely more 
attractive.» However, he admits that, with this architecturally 
elegant solution, he ventured on to the thin ice of what hotel 
guests are willing to accept. «Although it is very impressive, 
people mostly want the ordinary,» he explains. «We wanted to 
be modern, because we enjoy such tasks, but we had to be very 
careful not to make guests feel uncomfortable. Glass with the 
printed pattern of the original decor is exactly the limit which can 
generally still be tolerated.»

The oval restaurant is the second major addition to the original 
building. It obviously was not included in the interior, as Kukral 
could not find the space for it. He did not want to place it 
underground. «A restaurant must have a view,» he says.

He had two options: confrontation by confessing that the new 
element in that part of the building was not original, or giving 
up and resuming the morphology of the original building. «One 
does not have to add anything new to Kotěra. I wanted the 
Chateau to remain as an imprint of its time, so I did not stick 
any glass cubes into it,» Kukral admits, laughing. He adds that 
he rather tamed his creative needs for the overall impression of 
the completed part. «How would Kotěra have dealt with it?» the 
architect wondered. Then he noticed that the yard behind the 
house was vacant, only containing a small pool. «It was in this 
area where we put the restaurant,» he explains. 

The Restaurant is accessible through the Reception. An 
unsuspecting guest would hardly believe that it is actually 70 
years younger than the rest of the building. It does not matter 
from which side you view the restaurant, you still see it as a 
perfectly natural part of the Chateau.

Chateau Kotěra Hotel will enchant all lovers of the period of 
the first half of the 20th century, as well as those who want to be 
part of the reborn atmosphere of that era. ▬

Kašna z růžového mramoru 
umístěná na exponovaném místě 
zimní zahrady byla nalezena  
zničená a posléze restaurovaná 
do původní podoby.


