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V článku je popsán život a dílo v Čechách téměř pozapomenutého archi-

tekta Antonína Raymonda. Po dvou letech studií odešel do USA a posléze 

do Japonska, kde strávil většinu svého života, vyprojektoval zde přes 200 

staveb a významnou měrou se podílel na vzniku moderní japonské archi-

tektury. ❚ The article describes life and works of Antonín Raymod, an 

architect almost forgotten in the Czech Republic. After two years of studies 

he left for the USA and afterward to Japan, where he spent most of his life. 

Here he designed over 200 structures, and significantly participated in the 

rise of modern Japan architecture. 

Beton provází člověka již několik tisíciletí, považujeme-li za be-

ton i  směs písku, vápna a  vody, známou již ve  starověku. 

V  Pantheonu v  Římě jsme udiveni exaktní konstrukcí kopu-

le. Když někdy promítám detail pohledové struktury polí zužu-

jících se do středu ke kruhovému otvoru, řada diváků si mys-

lí, že se jedná o zdařilé inženýrské dílo první poloviny 20. sto-

letí. Že jde o  již téměř dva tisíce let starou stavbu, napadne 

málokoho.

O betonových konstrukcích však mluvíme především 

v souvislosti se vznikem železobetonu. Železo dokonale při-

dalo k pevnosti betonu na  tlak ještě pevnost na ohyb. Že-

lezobetonové stavby šplhají do  výšek, překonávají hlubo-

ká údolí, tváří se jak stébla trav, napodobují Bohem stvoře-

nou přírodu.

Nechce se nám věřit, jak velkého vyložení dosahují konzo-

ly. Betonové stavby mají mnoho podob, od  striktně techni-

cistních, které účelově škatulkují prostory na  výšku i  šířku, 

až po čistě sochařské, kdy beton umožňuje tvarovat některé 

křivky odvozené od vzpínající se krajiny až po krásná zaob-

lení ženských linií. Zde je třeba zmínit žáka Le Corbusiera, je-

dinečným talentem obdařeného Brazilce Oscara Niemeyera, 

který do svých 105 let přesným tahem své básnivé ruky připi-

soval domům vzrušivé, až erotické formy, které se navíc i po-

jily s účelem jednotlivých domů.

MIMOŘÁDNÉ VÝTVARNÉ NADÁNÍ

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na Antonína Raymon-

da, poněkud pozapomenutého tvůrce, který prošel všemi ar-

chitektonickými styly 20. století a navíc v každém z nich doká-

zal odvést jedinečnou invenční práci. Antonínův život se odví-

jel jako scénář dobrodružného hollywoodského filmu na téma, 

jak chudý chlapec ve světě ke štěstí a majetku přišel. Život-
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ANTONÍN RAYMOND: PIONÝR BETONOVÝCH STAVEB 

V JAPONSKU ❚ ANTONÍN RAYMOND: PIONEER 

OF THE CONCRETE STRUCTURES IN JAPAN
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-scénárista si pak za kulisy děje vybíral mnohá exotická místa.

Narodil se v Kladně dne 10. května 1888 manželům Aloisi 

a Růženě Reimannovým. Spolu se svými pěti sourozenci vy-

růstal do svých jedenácti let v harmonickém prostředí střed-

ně stavovské  obchodnické rodiny. Vše se však změnilo v ro-

ce 1899, kdy maminka náhle zemřela. Otec zůstal s šesti dět-

mi sám, pronásledován existenčními problémy.

Antonín byl v  roce 1900 přijat do nově vzniklé kladenské 

reál ky, kde si jeho mimořádného výtvarného nadání povšiml 

profesor Alois Bouda (otec malíře Cyrila Boudy). Ten do tříd-

ního výkazu vepsal následující přípis: „výborný – s obzvlášt-

ním pochopením jak ve vystižení přírody po stránce malebné, 

taktéž v dekorativní kompozici“.

V  roce 1903 otec zkrachoval, kladenský dům byl prodán 

v dražbě a Alois Reimann se se svými dětmi a druhou man-

želkou odstěhoval do Prahy, kde se Antonínovi v roce 1907 

podařilo úspěšně odmaturovat na české reálce na Starém 

Městě pražském. V témže roce se stal posluchačem české 

techniky, obor architektura. Studiem na této škole si chtěl spl-

nit svůj dětský sen.

STUDIA NA ČESKÉ TECHNICE

Přestože Antonín studia na pražské technice nedokon-

čil (studoval zde čtyři  semestry ve  školním roce 1907/1908 

a 1908/1909), získal výborné teoretické základy díky vysoké 

úrovni tehdejších pedagogů, kteří byli ve své době špičkovými 

odborníky a jejich přednášky vnímavým studentům přinášely 

nedocenitelné odborné informace. Znalosti získané na praž-

ské technice tvořily základ ke všem úspěchům, avšak klíčem 

k  nim byla Antonínova celoživotní snaha se sebevzdělávat, 

která ho neustále poháněla vpřed a nedovolila mu ustrnout.

Nelze nezmínit jak důležité předměty absolvované Anto-

nínem v  rámci studia architektury na pražské technice, tak 

i osobnosti, které zde působily. 

Antonín prošel seminářem označeným jako kreslení od ru-

ky, který vedl vynikající český malíř, příslušník generace Ná-

DESET KROKŮ ANTONÍNA RAYMONDA 

DVACÁTÝM  STOLETÍM
Antonín Raymond je asi nejpracovitější český architekt 20. století, kte-

rý svůj um otiskl téměř do všech stavebních slohů. Začal s fiálami his-

torismu, pak naslouchal dekorativismu Franka Lloyda Wrighta, svébyt-

ně tvořil ve stylu konstruktivismu a funkcionalismu. A nakonec po válce 

sochařsky hnětl betonové křivky organické architektury.

Neogotika

Již od dob studií na gymnáziu projevoval Anto-

nín Raymond velký výtvarný talent, což potvr-

dil i otec Cyrila Boudy, profesor Alois Bouda. 

V newyorském atelieru Casse Gilberta během 

stavby prvního mrakodrapu Woolworth Building 

mu byly svěřeny náročné kreslířské úkoly neo-

gotických prvků. Ovšem zatím neexistuji žádné 

plány, na kterých by byl rozpoznatelný jeho ruko-

pis nebo které by jim byly signovány. Tím, že byl 

vzdělán v českých školách, ovládal se zručnos-

tí sobě vlastní různá eklektická tvarosloví – profi-

lované okenní šambrány, náběhy, polosloupy, pi-

lastry, chrliče, ale i všechna bohatství romantického interiéru – zárubně, 

dveře, kliky, obložení stěn, ba i štukové profilace.

Styl Franka Lloyda Wrighta

Antonín Raymond se velice sžil s výrazem budov 

Franka Lloyda Wrighta, to znamená, že  fasády 

byly plné motivů volně, moderně nebo i moder-

nisticky odvozených od tvarosloví indiánských 

amerických kultur. Fasáda je radikálně pevná, 

i když je rozdrobena do spousty výčnělků, na-

kloněných ploch a krystalických drúz, které jsou 

prostupovány jednoduchým geometrickým čle-

něním oken, světlíků nebo francouzských dveří. 

Tento expresivně artdekový tón doznívá i v dal-

ších, již samostatně projektovaných stavbách 

Antonína Raymonda, jako jsou domy profesorů 

v rámci Tokijské ženské křesťanské univerzity nebo Tokijského teniso-

vého klubu z roku 1922. Jak Imperial Hotel (obr. 1), tak i následné reali-

zace umocňovala v interiérech výtvarná díla Noemi Raymond.

Geometrická secese

Schodiště Farmaceutické univerzity Hoši (obr. 4) 

v Tokiu ve svém kontrastu černé a bíle připomí-

ná zdařile realizace brtnického rodáka, předsta-

vitele vídeňské geometrické secese, architek-

ta Josefa Hoffmanna. Může se jednat o pou-

hou náhodnou výtvarnou podobnost, která vy-

šla z barevného řešení profilací konstruktivistic-

kých ramp. Celkový výraz prostoru je elegantní, 

až učebnicovou vizitkou evropského stylu. V díle 

Antonína Raymonda je toto černobílé řešení spí-

še výjimkou. Pokud v dalších svých pracích po-

užíval kontrast, šlo spíše o  vzájemné působení 

různých struktur dýhy, dřeva nebo betonu.

Konstruktivismus

Řadu staveb od počátku 20. do konce 30. let vy-

stavěl Antonín Raymond ve stylu konstruktivis-

mu. Ostrou špachtlí tvaroval přísně kubické tva-

ry s řadou výčnělků říms i nik. Někdy do pravo-

úhlé osnovy vstoupily i šikmé podokenní nábě-

hy. Tím, že jsou stavby odlity z betonu, působí 

jako kompaktní stroje na bydlení nebo vzdělává-

ní. V realizacích Raymondova ateliéru lze vysto-

povat silný vliv, jaký sem přinesl Bedřich Feuer-

stein, který před Raymondem pracoval v atelié-

ru Augusta Perreta v Paříži. Perretovský ruko-

pis lze pozorovat především na dvou struktu-

rálních uskakujících věžích, a to u věže kaple nemocnice sv. Lukáše 

v Tokiu a dále v rámci svatostánku Tokijské ženské křesťanské univerzi-

ty (obr. 3). V drobných, dnes již neexistujících stavbách (například ben-

zinových pump firmy Shell) Antonín Raymond použil výraz čistého rus-

kého konstruktivismu.

Obr. 1 Hotel Imperial ❚ Fig. 1 Imperial Hotel

Obr. 2 Vila Reinanzaka ❚ Fig. 2 Reinanzaka House

Obr. 3 Tokijská ženská křesťanská univerzita, 1924 ❚ Fig. 3 Tokyo 

Women´s Christian College, 1924
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rodního divadla Adolf Liebscher (1875 až 1919). Tento po-

vinný klasifikovaný seminář absolvoval s  celkovým  hodno-

cením výborný.

Znalosti v oblasti geologie a mineralogie získal od význam-

ného geologa a pedagoga pražské techniky Cyrila Purkyně-

ho (1862 až 1937), jmenovaného v roce 1910 řádným profe-

sorem mineralogie a geologie.

K dokonalému zvládnutí statiky a stavební mechaniky mu po-

mohly základy získané v semináři u profesora stavební mecha-

niky a stereometrie Zdeňka Bažanta (1879 až 1954), ve své do-

bě uznávaného specialisty na mostní a železné konstrukce. 

Neméně významným pedagogem byl i Josef Bertl (1866 

až 1955), profesor pozemního stavitelství a nauky o staveb-

ních hmotách. Posluchačům vštěpoval nejen teoretické vě-

domosti, ale i znalosti nezbytné pro praxi. Josef Bertl před-

nášel posluchačům architektury v prvním a druhém roční-

ku. Patrně právě on stál u zrodu pověstné Raymondovy pre-

ciznosti a perfektnosti při kreslení plánů, kterou vyžadoval 

i od svých zaměstnanců. 

Dokonale zvládnutá technologie betonu dovolila Antoníno-

vi, aby byl tento materiál použitý na jeho stavbách vnímán 

jako ušlechtilý. V  této souvislosti není možné opomenout 

profesora Františka Kloknera (1872 až 1960), významného 

organizátora v  oblasti zkušebnictví, tvorby norem a pora-

denství v oboru technologie a zkoušení betonu. 

S takto dobře zvládnutými základy odešel Antonín do 

USA, kde byl zaměstnancem v ateliéru Casse Gilberta (ten-

to ateliér navrhl první mrakodrap na Manhattanu v N. Y.).

PROVĚŘEN ZEMĚTŘESENÍM

V roce 1916 přichází jako spolupracovník Frank Lloyda Wri-

ghta do jeho ateliéru a společně dokončují první stavbu mo-

derní architektury v Japonsku Imperial hotel (obr. 1), který ja-

ko jeden z mála přežívá děsivé zemětřesení roku 1923. To-

kio padá v plamenech k zemi. Hotel stojí. Ateliér F. L. Wrigh-

ta dostává spoustu zakázek. Wright odjíždí doufaje, že Ray-

mond vše vyřeší v rámci jeho ateliéru.

Antonín Raymond se ale osamostatňuje, začíná erupce 

velkého architekta, který projde obdobím funkcionalismu, 

konstruktivismu, aby se po 2. světové válce doslova bytost-

4a 4b

5a
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ně ztotožnil se svébytným brutalismem, jenž byl ulit ve sko-

řepinách betonových konstrukcí. Raymond po celou dobu 

své kariery pracoval střídavě se dřevem a betonem, někdy 

i s oběma materiály najednou.

ČESKÁ STOPA V   JAPONSKU

Připomeňme si pár jeho betonových zastavení. První skuteč-

ně moderní vilou, ke které bychom bez váhání připojili i leto-

počet kolem roku 2000, je dům Reinanzaka v Tokiu (obr. 2), 

pohledově vyšalovaný již roku 1924. Tato stavba byla bohu-

žel zcela zbytečně stržena právě kolem roku 2000.

Valašská lidová architektura

Antonín Raymond používal v Japonsku přede-

vším u sakrální architektury tvarosloví valašské-

ho lidového stavitelství. V Karuizawě před koste-

lem svatého Pavla máte pocit, že jste se ocitli na 

jiném kontinentu. Japoncům je tento svatostá-

nek blízký již použitím dřeva a současně jej po-

važuji za cosi výjimečného. V oblíbeném letovis-

ku bývá tento kostel místem, kde se konají svat-

by. Jednoduché lidové vzory, jaké nalezneme 

v Karuizawě na celodřevěném schodišti na kůr, 

odléval Antonín Raymond i  z betonu (například 

zábradlí v semináři Božího slova v Nagoji). Anto-

nín Raymond při projektování kostelů mnohdy propojil znalost valašské 

architektury se současným výrazem. Tak vzniklo několik pozoruhod-

ných neokázalých Božích stánků, jimž dominuje krov složený z nahru-

bo tesaných kmenů. Tyto stavby jsou nenásilnou spojkou mezi starým 

a novým.

Japonská tradiční architektura

Antonín Raymond v řadě svých realizací užil tra-

diční prvky japonské architektury, například po-

suvné stěny – šodži, kdy se pouhým posunu-

tím dřevěného segmentu rozplyne fyzická hra-

nice domu a člověk volně nasává okolní přírodu, 

která se bez zábran stává součástí a bohatstvím 

obytných místností. Nikdy se však nejednalo 

o automatickou aplikaci místní tradice. Antonín 

Raymond vždy tvůrčím způsobem spojoval ře-

šení domu obvyklého na  západě s japonským 

pojetím. A tak i v interiérech nebylo pamatová-

no pouze na sezení na tatami, ale i u stolu třeba 

s valašsky dekorovanými opěradly židlí. Nebál se na malé ploše pro-

vázat do jednoho fungujícího celku detaily vzdálené více než přes půl 

zeměkoule.

Funkcionalismus

Antonín Raymond se vždy proplétal mezi sty-

ly a hledal nejpřesnější vyjádření pro právě ře-

šený záměr. A tak na funkcionalistických vilách 

nacházíme drobné, spíše konstruktivistické vý-

čnělky a prvky. Administrativní budově vtiskl mo-

numentální zářivý výraz, neboť to význam insti-

tuce vyžadoval, jako u sídla Rising Sun Petro-

leum Company v Jokohamě. Dnes tento objekt 

již neexistuje. V nové budově, která stojí na mís-

tě petrolejářské firmy, je zachován pouze původ-

ní otočný vchod a dále je zde osazena pamět-

ní deska připomínající dva autory, významné ar-

chitekty – Antonína Raymonda a Bedřicha Feuersteina. U Tokijského 

golfového klubu i u řady vil počátku 30. let užil Antonín Raymond čistý 

funkcionalismus. Na stavbách nacházíme typické znaky tohoto stylu – 

uvolněný půdorys vynesený na sloupech, pásová okna, střídání bílých 

plných ploch a temných stínů.

Dřevěný funkcionalismus

Antonín Raymond sáhl vždy po materiálu, který 

odpovídal danému zadání. Velmi zhruba lze říci, 

že veřejné budovy stavěl spíše z betonu či cihel, 

zatímco pro soukromé domy a rezidence vo-

lil dřevo. Tento záměr nebyl v jeho tvorbě časo-

vě omezen. Soukromé domy ze dřeva navrhoval 

od počátku 20. let až do konce 60. let 20. sto-

letí. Jednou z nejharmoničtějších, a  přitom pů-

dorysně jednoduchých staveb byla (kromě Ray-

mondova letního studia a atelierů) víkendová vi-

la italského velvyslance u jezera Čuzendži z  ro-

ku 1928, nacházející se nedaleko oblíbeného vý-

letního místa Nikko u Tokia. Dům orientovaný a otevřený jednoznačně 

ve směru hlavního pohledu na magickou hladinu v sevření hor je křeh-

kou slupkou jemně ohraničující ideál bydlení a reprezentace. Plášť exte-

riéru i interiéru je oblečen do geometrických kompozic tvořených kon-

trastními dýhami místního stromu kryptomerie.

Obr. 4 Tokijská škola Hoši: a) systém přístupových ramp, b) strop auly 

❚ Fig. 4 Hoshi School in Tokyo: a) access ramps system, b) the 

ceiling of the auditorium

Obr. 5a,b Kostel Rozhněvaného Krista postavený na Filipínách krátce 

po 2. světové válce ❚ Fig. 5a,b Angry Christ Church (St. Joseph 

the Worker Chapel) in the Philippines built shortly after the WWII.

Obr. 6 Kaple v kampusu Nanzan University ❚ Fig. 6 Chapel in the 

Nanzan University campus

5b

6

Pozn.: Jan Vytopil, velvyslanecký rada, Velvyslanectví České republiky 

na Filipínách: „Národní muzeum Filipín vydalo koncem prosince 2015 

prestižní seznam nových „Významných kulturních památek Filipín“. Na 

návrh Velvyslanectví České republiky v Manile je na něj nově zařazena 

i Kaple sv. Josefa dělníka, známá též jako „Kostel Rozhněvaného Krista“ 

(obr. 5), vůbec první dílo moderní sakrální architektury na Filipínách.“
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Elegantní budovou školy Hoshi s  dynamismem protínají-

cích se ramp přivedl Raymond do Japonska i trochu vídeň-

ské geometrické secese (obr.  4). Na  této smělé konstruk-

ci spolupracoval s Raymondem další český emigrant, statik 

Jan Jakub Švagr. Stejně jako rodinné domy, jež jsou někdy 

dřevěné a jindy betonové, obdobně i kostely oscilují mezi va-

lašskou folklorní stavbou a betonovou skulpturou.

Nejprve, zřejmě i pod vlivem dalšího českého spolupracov-

níka Bedřicha Feuersteina, zachází s betonem strukturálně, 

konstruktivisticky, a  to ve školní kapli z  roku 1937, která je 

součástí dívčí křesťanské školy ve čtvrti Suginami-ku v To-

kiu. V tomto Božím příbytku cítíme tvarosloví jednoho z prv-

ních smělých betonových konstruktérů francouzského ar-

chitekta Augusta Perreta, v  jehož ateliéru právě Feuerstein 

před působením u Raymonda pracoval.

Z poválečných staveb chci připomenout vedle úchvatných 

kaplí v  rámci Nanzan University (obr. 6) nebo střední školy 

v městě Rikkyo především kostel Svatého Anselma (obr. 7) 

blízko tokijské stanice Meguro z  roku 1954. Zvenčí strohá 

až fabrická hmota s jemně prohnutou římsou v čelní fasádě 

skrývá ve  svém interiéru gradující, dynamismem elektrizo-

vaný prostor. Uvnitř vše směřuje k neotřelému zlatému bal-

dachýnu nesoucímu a chránícímu zavěšený kříž naší spásy, 

který výtvarně zpracovala Antonínova žena Noemi, jež do-

provázela svého manžela nejen na cestě životem, ale mno-

hokrát se i významně podílela na uměleckém vyznění Ray-

mondových interiérů. Vnitřní napětí je vytvořeno betonový-

mi kýlovitými překlady, které jak těžké mraky každodennos-

ti nad námi varovně visí, iluminovány bočním světlem rytmi-

zovaným vertikálními kónickými sloupy.

Raymond dokázal dřevu, nebo především betonu poru-

čit, aby vytvářely architekturu takovou, jaká se rodila v  je-

8a 8b
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ho fantazii. Na otázku, zda Japonce naučil pracovat s žele-

zobetonem Corbusier nebo Raymond, zatím neexistuje jed-

noznačná odpověď. Už jen tím, že tato otázka vyvstává, je 

jasné, že Antonín Raymond byl architektem mimořádného 

významu. 

Podkladem pro tento příspěvek byl článek „Raymond dokázal dřevu, 

nebo především betonu, poručit“ uveřejněný v magazínu Rezident 02/2015. 

Text je doplněný o biografické údaje ze Státního oblastního archivu v Praze. 

Redakce děkuje všem zúčastněným za spolupráci.

akad. arch. David Vávra

Ateliér Davida Vávry

e-mail: arch.dv@volny.cz

Irena Veverková

Státní oblastní archiv v Praze

e-mail: irena.veverkova

@soapraha.cz

Fotografie: 1 – Wikimedia; 2, 4b, 8b – Irena Veverková; 

3, 7, 8a – Kazuyoshi Miyamoto; 4a, 6 – Michael Míček; 

5a,b – Jan Vytopil; 9 – Jiří Straka.

7X ANTONÍN RAYMOND
Pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR proběhla od 22. října 2015 

v Galerii Jaroslava Fragnera výstava 7x Antonín Raymond. 

Raymondovy realizace na Filipínách, a zejména v Japonsku byly před-

staveny na  fotografiích, videu, plánech a modelech. Spektakulární in-

stalaci doplňovaly též plány, kresby, artefakty a mobiliáře z interiérů Ra-

ymondových staveb podle návrhů obou manželů i architekta Bedřicha 

Feuersteina. O současné podobě a měřítku realizací si mohou návštěv-

níci udělat představu díky projekci několika dílů seriálu Šumné stopy 

Antonína Raymonda, Bedřicha Feuersteina, Jana Josefa Švagra a Ray-

mon dových následovníků.

V  prosinci a lednu byla výstava prezentová-

na také v Galerii Architektury Brno, během roku 

2016 se stane základem stálé expozice v Ray-

mondově rodném Kladně.

V loňském roce vyšel i katalog k výstavě rozší-

řený o několik esejí. Zájemci si jej mohou objed-

nat na http://www.gjf.cz/publikace/antonin-

-raymond-7/

Redakce děkuje Galerii Jaroslava Fragnera za spolu-

práci při přípravě článku a poskytnutí podkladů.

Sochařská architektura

Antonín Raymond, obdobně jako Le Corbu-

sier, dospěl od přísně geometrických pravo-

úhlých tvarů budov k pojímání domů jako je-

dinečných sochařských objektů. Věže kostelů 

po 2. světové válce opustily perretovskou (tech-

nicistní) strukturu a staly se básnickou organic-

kou skořepinou. Kónické zakulacené kužely by-

ly novodobou Raymondovou modlitbou. Do ob-

lých tvarů vstupovaly rytmicky vyřezané otvo-

ry, které měly někdy i  výraz jednoduchých or-

namentů lidové architektury různých kontinentů. 

V interiéru dosahoval měkkosti jemnými nábě-

hy, přisvětlováním prostoru štěrbinami či menšími okny. Duchovní pro-

stor vytvářel rafinovaným křížením nosných konstrukcí, takže dosáhl 

iluze nekonečna, charakteristického pro nepopsatelnou existenci Boží 

jedinečnosti.

Brutalismus

Antonín Raymond byl výrazným a razantním ar-

chitektem jak za rýsovacím prknem, tak i  bě-

hem své dramatické životni dráhy. Navíc ovládal 

již od 20. let práci s betonem, proto mu byl blíz-

ký poválečný brutalismus. S velkou znalostí, co 

tento materiál dovede, dokázal překlenout roz-

sáhlé rozpony, opřel o sebe pootočené desky, 

takže vytvářel ostré zubatice. Jindy fasádu ře-

šil jako pravidelnou čtvercovou strukturu, která 

byla nosnou konstrukcí stavby a současně slu-

nolamem. Napínal beton do maximální dimen-

ze, co unese, ze štíhlých sloupů se větvily kon-

zole jako ptačí křídla. Strukturu rozličných materiálů nechával působit 

ve své přirozené pravdivosti, k čemuž do kontrastu používal různá vý-

tvarná řešení – barevné stěny, kompozice z ocelových prvků nebo roz-

ličné způsoby osvětlení.

Tento text a kresby akad. arch. Davida Vávry doprovází výstavu 

7x Antonín Raymond.

Obr. 7 Kostel sv. Anselma ❚ Fig. 7 St. Anselm’s Church

Obr. 8  Koncertní sál Gunma Music Center v Takasaki, 1961: a) čelní 

pohled, b) schodiště ve vstupní hale ❚ Fig. 8 Concert Hall in the 

Gunma Music Centre in Takasaki, 1961: a) front, b) staircase in the 

entrance hall

Obr. 9 7x Antonín Raymond v Galerii Jaroslava Fragnera: instalace 

výstavy a katalog ❚ Fig. 9 7x Antonín Raymond in the Jaroslav 

Fragner Gallery: installing the exhibition and the catalogue
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