
 - 1 - 

Petr Hasan 

FFUK 

Arch a PVH, His 

2. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier – stavitel Notre Dame du Haut v Ronchampu 



 - 2 - 

 Le Corbusier, bezpochyby jeden z největších moderních architektů a představitel 

avantgardy počátku 20.století, objevil ve svých šedesáti letech dosti odlišný a nový přístup 

k architektuře, objevil novou estetiku architektury a začal navrhovat stavby dle svých nových 

zásad. Zlomovým dílem a zároveň jednou z nejdůležitějších staveb moderní architektury 

vůbec je poutní kaple Notre Dame du Haut v Ronchampu.  

 Ve svém referátu bych se zpočátku věnoval Le Corbusierovu předchozímu dílu, jeho 

funkcionalismu a jeho urbanismu. Pak bych se konkrétněji podíval na kapli v Ronchampu. 

Zcela na úvod je ale třeba říci něco Le Corbusierově původu a dětství.  

 

 Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier je až pozdější pseudonym) se narodil 6. října 

1887 ve švýcarském městě La Chaux de Fonds. Toto město je známé velikou tradicí výroby 

luxusních hodinek. Jeanneretův otec se živil jako výrobce smaltovaných ciferníků a Charles-

Edouard také ve svých třinácti letech nastoupil do místní školy uměleckých řemesel Ecole des 

Arts Décoratifs, kde se měl vyučit rytcem (samozřejmě hodinek).  

Na škole se seznámil s učitelem Charlesem L'Eplattenierem, který Jeannereta přivedl 

k architektuře. L'Eplattenier kolem sebe shromáždil nejnadanější žáky a vytvořil 

uměleckořemeslnou skupinu, která přijímala zakázky z okolí. Jeanneret chtěl vždy být 

malířem, ale pro potřeby této skupiny se začal zabývat architekturou. L'Eplattenier informoval 

své žáky o evropských uměleckých proudech přelomu století, které tak ovlivňovaly práci 

mladých umělců. Jeho žáci se měli inspirovat místní přírodou v pohoří Jura, regionální 

lidovou tradicí a evropskou secesí. V tomto duchu vznikla i Jeanneretova první stavba – Villa 

Fallet. Jedná se o něco úplně jiného, než byly jeho pozdější stavby. Villa Fallet je postavena 

v pozdní secesi s bohatou přírodní ornamentikou a s odkazy na místní lidovou tradici. Le 

Corbusier v pozdějších textech hodnotí tuto stavbu jako přínosnou, a to hlavně z toho důvodu, 

že si při práci na ní uvědomil, že stavba se neskládá z ornamentů, ale z materiálů, půdorysů a 

řezů.  

 Z vydělaných peněz si Charles-Edouard Jeanneret financoval studijní cestu po Evropě. 

Celý život cítil určitý odpor k akademismu a zdůrazňoval, že nikdy nestudoval žádnou 

uměleckou vysokou školu. Zásadní význam pro něj měla ale tato studijní cesta, kdy si kreslil a 

snažil se porozumět tomu, co kolem sebe viděl.  

 Z Itálie, která na Jeannereta velice zapůsobila a přes krátkou epizodu ve Vídni, kde se 

setkal s Josefem Hoffmannem, se dostal do Paříže. Zde začal pracovat v ateliéru bratří 

Perretů, kteří již v této době propagovali užití železobetonu v architektuře. Jeannereta také 

přivedli k matematice a vůbec doplňovali jeho architektonické znalosti. Le Corbusier později 
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tvrdil, že se u Perretů naučil zásadě, že stavět se musí tak, aby vše bylo dokonalé, výzdoba 

obvykle totiž pouze zakrývá chybu v konstrukci.  

 V rámci svého působení u Perretů, byl pak Jeanneret vyslán na svou druhou důležitou 

studijní cestu. Tentokrát měl jet na Balkán. Odtud se Jeanneret vydal studovat antické 

památky do Řecka a do Francie se vracel přes Itálii.  

 Důležitá je zde asi poznámka, že Le Corbusier se sice narodil ve Švýcarsku, ale 

v oblasti u francouzských hranic se silným vlivem francouzské kultury. Celá tato oblast byla 

údajně kolonizována albigenskými uprchlíky z Provance. Le Corbusier vždy zdůrazňoval 

svou náklonnost ke francouzské a především středomořské kultuře. Proto na něj také tak silně 

zapůsobila právě řecká a italská antická architektura. Celá antická, klasická estetika měla 

silný vliv na veškerou pozdější Le Corbusierovu práci.  

 Po této své cestě napsal: „Architektura je promyšlená, přesná a velkolepá souhra 

objemů ve světle. Architektura se neváže na styly. Najdeme ji ve velkém, složitém a 

majestátním díle, které nám zanechaly věky, ale má ji také nejobyčejnější stavení, zeď, každá 

vznešená nebo skromná stavba, v níž je tolik geometrie, aby z ní bylo možno vyvodit 

matematické vztahy.“   

 Cestu za vznikající francouzskou moderní architekturou ještě narušila jedna epizoda. 

Charles-Edouard Jeanneret byl pozván svými bývalými spolužáky, aby učil na nově vzniklé 

umělecké škole v La Chaux de Fonds. Vrátil se tedy do svého rodného města. Představy o 

umění ostatních spolužáků se ovšem od doby, kdy spolu pracovali ve skupině kolem Charlese 

L'Eplatteniera příliš nezměnily. I L'Eplattenier přemlouval Jeannereta, aby se vrátil 

k dekorativnímu umění. Jeanneret byl ale již okouzlen Paříží a železobetonem a po rozchodu 

se svým rodným městem bylo jasné, že se vrátí do Paříže.  

 V Paříži se Jeanneret začal přátelit s malířem Amédé Ozenfantem a básníkem Paulem 

Dermém a začali spolu vydávat časopis L'Esprit nouveau, který měl propagovat a informovat 

o nových moderních myšlenkách, o novém umění, funkcionalistické architektuře nebo 

urbanismu.  

 Pro potřeby publikování v tomto časopise přijal Jeanneret umělecký pseudonym Le 

Corbusier, pseudonym, který měl odkazovat na předka z matčiny strany, který se právě tak 

jmenoval, a také na havrana, jehož kresbou Le Corbusier signoval obrazy i podepisoval 

dopisy.  

 Myšlenky, které Le Corbusier publikoval průběžné v L'Esprit nouveau, dostaly 

uzavřenou podobu v publikaci, která vyšla v češtině pod názvem Za novou architekturu. 

Základní momenty jsou asi tyto: dům je stroj na bydlení (v knize jsou vedle sebe fotografie 
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Parthenonu a moderních automobilů, Le Corbusier oceňoval u obou stejnou přísnou, 

jednoduchou a strojovou estetiku); geometrie, účelnost a jednoduchost; ploché střechy, na 

kterých jsou zahrady, které mají nahrazovat zeleň, která musela být odstraněna kvůli stavbě; 

domy na pilotech pro uvolnění a provzdušnění prostoru; železobetonová nosná kostra, která 

umožní budovat volný půdorys a volné průčelí s pásovými okny a konzolovitě vyvedenými 

stropy.  

 Le Corbusier sám sebe považoval, možná více než za architekta, za urbanistu. 

Urbanismem se zabýval již od dvacátých let. Nikdy se netajil svým odporem k malebným 

nebo bizarním a pitoreskním, zakřiveným uličkám bez řádu a světla. Tvrdil, že města jsou 

nemocná, a že nemá cenu je léčit postupně zdlouhavým podáváním léků, ale že je třeba 

radikálního chirurgického řezu. Tím, podle kdo by se měl řez vést, podle koho by se měla 

města přestavět, byl pochopitelně Le Corbusier.  

 Podle návrhů avantgardního urbanismu se měly zbourat celé čtvrtě a na jejich místě 

měly vzniknout obrovské obytné mrakodrapy pro desítky tisíc lidí. V rámci těchto 

jednotlivých staveb měla fungovat vnitřní síť služeb, obchodů i kultury. Mezi domy pak měly 

probíhat několikaúrovňové ulice s pravidelnými křižovatkami. Mezi tím vším pak měl být i 

otevřený prostor plný parků a míst pro venkovní aktivity.  

 Vše Le Corbusier zastřešoval základním právem každého na slunce a vzduch. 

Jednostranný příklon ke geometrickým tvarům vysvětloval svojí teorií o prvním prapříbytku. 

První manifestací člověka mělo být podle Le Corbusiera první zabrání pozemku pro příbytek. 

Člověk měl přijít a ohradit půdu, vést cestu od vchodu do domu k bráně dle pravidelných os a 

dle geometrických zásad. K tomu ho nemělo vést racionální uvažování ale instinkt. 

Geometrické tvary v architektuře jsou tedy přirozeným odrazem vesmírného řádu. Toto silně 

připomíná i představy manýristické architektury o geometrii makrokosmu a jejího odrazu 

v mikrokosu homo ad quadratum a homo ad circulum.  

 Urbanismus fascinoval Le Corbusiera po celý život, ani jeden z jeho plánů však nebyl 

nikdy uskutečněn. Nevím, jestli si Le Corbusier myslel, že lidská přirozenost tíhne k jeho 

návrhům měst nebo zda se domníval, že sama architektura lidskou socialitu změní. V každém 

případě se ale mýlil.  

 Avantgardě je vlastní přesvědčení, že jen ona reprezentuje moderní, pokrokové, 

umělecké a jediné správné názory. Avantgarda věří v universálnost svých názorů a vývodů a 

avantgardní umělci jsou přesvědčení, že jen oni jsou povolání k tomu, aby měnili a vytvářeli 

svět nový a lepší. Zde nalézají i omluvu a vysvětlení, proč ostatním i násilím vnucují svou 

estetiku. Radikální futuristé by vskutku nejraději zničili celý starý svět a vybudovali vše 
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nanovo. Kupříkladu ruská avantgarda se upínala k revoluci, která měla otevřít cesty novému 

umění. Západní umělci v čele s Miesem van der Rohe a Le Corbusierem věřili, že sama 

účelová racionálnost hospodářství, techniky a umění povede k novému životu založenému na 

střízlivosti a harmonii a nebude tedy třeba žádné revoluce.  

 To co nefungovalo ve velkém, v neuskutečněných plánech na nové metropole, mohlo 

docela dobře fungovat v soukromých stavbách – ve vilách. Pouze zde zmíním jména těch 

nejznámějších a nejzásadnějších domů, jsou to: Vila La Roche – Jeanneret, Vila Stein – de 

Monzie a Vila Savoye.  

 Pro navrhování vil, ale i pro práci na jiných projektech, byla důležitá inspirace 

dopravními prostředky. Dopravní prostředky souvisí s fascinací moderní technikou a zároveň 

jsou účelné, racionální, malé ale také luxusní a pohodlné. Le Corbusier obdivoval hlavně 

cestovní kupé první třídy a luxusní kabiny zaoceánských parníků. V malé a účelně zařízené 

kabině bylo vše, co člověk k životu potřeboval, horní paluba sloužila jako náměstí, kde se lidé 

potkávali, hovořili a procházeli se spolu. Cestující pak také večer trávili ve společných 

prostorách a společně v jídelně. Le Corbusier byl nadšen ze společných jídelen a tvrdil, že je 

to velice ekonomické, protože každý cestující zaměstná pouze jednu čtyřicetinu kuchaře.  

 Toto je jistě zajímavé a pohodlné několik dní dovolené na luxusní zaoceánské lodi.  

Le Corbusier ale takto koncipoval svůj kolektivní dům Unité d habitation v Marseille, který 

stavěl v letech po druhé světové válce a který měl řešit místní bytovou krizi. V Unité  

d habitation je tři sta třicet sedm bytů, v posledních patrech jsou obchody, služby, tělocvična, 

na střeše je bazén a školka a celá střecha je navržena, aby připomínala palubu parníku. 

V tomto kolektivním domě tak měly žít stovky rodin šťastně a v ideálním souladu.  

 Pro přesnost je třeba dodat, že v otázce kolektivního bydlení nebyl Le Corbusier 

ovlivněn pouze zaoceánskými parníky. Touto otázkou se zabýval již déle a byl inspirován 

prvky sovětské konstruktivistické avantgardy ale také společným životem v klášterech (to se 

zvláště projevilo na stavbě kláštera La Tourette).  

 V Unité d habitation jsou použity prvky typické pro funkcionalismus první poloviny 

dvacátého století, zároveň je zde ale již patrný nový pohled Le Corbusiera na architekturu, 

který je pak více rozpracován v dalších stavbách jako je kaple v Ronchampu, klášter La 

Tourette, správní centrum v Čandígarhu v Pandžábu nebo centrum vizuálních umění na 

universitě v Cambridge v Massachusetts.  

 Le Corbusier patřil ve svých šedesáti letech k nejužší špičce světové architektury a byl 

spojován s funkcionalismem, západní avantgardou, klasičností, racionalismem a strojovou 

estetikou. Náhle ovšem přišel se zcela novou estetikou a se zcela novým přístupem ke svým 
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stavbám. Klasičtí avantgardisté Le Corbusiera kritizovali za to, že se staví proti tomu, co sám 

dříve budoval, a označovali ho za dezertéra. Panovala obava z nové iracionální romantiky, 

kterou ti, co kritizovali meziválečný funkcionalismu využili k novému útoku na avantgardu. 

Tvrdili, že když i guru avantgardy – Le Corbusier zradil a odvrátil se od svých starých prací, 

oprávněná byla i veškerá dřívější kritika namířená proti avantgardě.  

 Le Corbusier ale žádný dezertér nebyl. Pouze se ve svém uměleckém vývoji odvrátil 

od absolutního příklonu k technice a strojovosti a od víry, že strojová civilizace vede 

neodvratně k blahobytu. Stále více ho fascinoval beton jako materiál sám o sobě a větší vliv 

měl na Le Corbusiera také malíř Fernand Léger.  

 Nejvíce patrná změna při porovnání Vily Savoye a Unité d habitation nebo kaple 

v Ronchampu je absence strojově hladkých stěn v pozdějších dílech. Místo čistých, bílých a 

hladkých stěn jsou nové stavby budovány z betonu, který je zachováván ve stavu hned po 

odstranění bednění. Této surové kráse přiznaného, pohledového betonu se někdy říká beton 

brut, nebo brutalismus.  

 Kromě pohledového betonu začal Le Corbusier používat ještě jednu zásadní novinku 

na svých stavbách. Se surovou krásou betonu kontrastně působí velké sytě barevné plochy. Na 

Unité d habitation jsou sytě žluté, červené nebo modré stropy balkónů, na jiných stavbách je 

takto kontrastní zábradlí nebo velké barevné smaltované cedule lepené na vstupní dveře.  

 

 Trochu konkrétnější pohled na Notre Dame du Haut bych uvedl dvěma citáty. První je 

část Le Corbusierovy řeči při předávání kaple církvi a druhý je ze článku Jana Kratochvíla, 

který byl publikován na internetových stránkách www.archiweb.cz  

 „Když jsem navrhoval tuto stavbu, chtěl jsem vytvořit prostor ticha, modliteb, míru a 

vnitřního štěstí. Smysl bytí výrazně inspiroval mé snažení. Některé věci jsou úžasné, ať už se 

dotýkají náboženské podstaty nebo ne.“  

 „Mariánská kaple v Ronchamp je klíčovou stavbou v dějinách světové moderní 

architektury, a to z několika důvodů. Pravděpodobně nejnádhernější poválečný 

římskokatolický kostel v Evropě navrhnul protestant, který měl spíše sklony k pantheismu. 

Pokud většina teoretiků architektury chápala Le Corbusiera jako zvěstovatele moderní 

architektury, jenž hodně mluvil a budoval pevná dogmata, která by měla moderní architektura 

ctít, musela po realizaci kaple v Ronchamp přeřadit na další stupeň ve svém myšlení. Le 

Corbusier navrhl navzdory svému dosavadnímu stylu vysoce neočekávanou stavbu. Pásová 

okna, sloupy skeletu, střešní terasu či představěnou fasádu bychom v Ronchamp těžko hledali. 

Všechno je jinak, zapomeňte.“  
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 Když Le Corbusier dokončoval Unité d habtitation, byl požádán komisí pro církevní 

umění v Besanconu, aby přestavěl poutní kapli v Ronchampu. Nacházelo se zde staré poutní 

místo se zázračnou sochou Panny Marie, ke které dvakrát do roka konalo pouť kolem 

dvanácti tisíc věřících. Le Corbusier údajně nejdříve nabídku odmítl. Zde se literatura liší. 

Podle Sophie Daria odmítl, protože se necítil dost připravený a vyzrálý k tak těžkému úkolu. 

Podle jiných odmítl, protože nedůvěřoval katolické církvi a nechtěl se pouštět do stavby 

katolického kostela. Nakonec byl přemluven skupinou kněží a stoupenců zapojení moderního 

umění do sakrální architektury, aby se alespoň přijel podívat na místo, kde měla kaple stát. 

Okouzlený místem začal okamžitě kreslit. Svou roli zde hrál asi i fakt, že Ronchamp se 

nachází nedaleko od švýcarských hranic a i od místa, kde v mládí Le Corbusier navrhoval 

domy ovlivněné kopcovitou krajinou kolem La Chaux de Fonds.  

 Veškerá literatura se shoduje v tom, že poutní kapli v Ronchampu nestačí vidět na 

fotografiích. Le Corbusier zde pracoval s něčím, čemu říkal vizuální akustika. Celá stavba má 

rezonovat s okolní krajinou. Poutník má přicházet a pomalu obcházet stavbu. Při tomto 

pohybu začne každý prvek stavby rezonovat se zbytkem stavby a hlavně s okolní krajinou. 

Veškeré plastické dojmy harmonicky zapadají do kontextu krajiny. Tím Le Corbusier také 

odpovídal na různá nařčení jeho stavby z lartpourlartismu a z toho, že veškeré prvky zde jsou 

nahodilé a samoúčelné.  

 Základní stěny kaple v Ronchampu jsou sice bílé, ale jinak bílé, než byly stroje na 

bydlení dvacátých a třicátých let. Silné a zakřivené stěny v Ronchampu jsou bílé a hrubé ve 

stylu středomořské lidové architektury. Z pohledového betonu je pak celá střecha a detaily 

jako je chrlič, kazatelna a další drobnější prvky v interiéru.  

 Vnitřek kaple díky silným betonovým stěnám a malým různě velikým oknům evokuje 

vnitřek jeskyně. Zde je možná řada interpretací. Může zde jít o odkaz na první obydlí 

primitiva, kterým byl Le Corbusier fascinován, a které souvisí i jeho teorií o první manifestaci 

člověka. Může se zde také odrážet Le Corbusierův panteizmus, protože celá stavba působí, 

jako by měla sloužit jakémukoliv náboženství, jako místo pro jakéhokoliv věřícího. Svou roli 

zde může rovněž hrát fakt, že údajně na místě kaple kdysi stál pohanský chrám slunce. Na něj 

mají navazovat i prosvětlené boční kaple s věžemi, jejichž tvar je zase odvozen z indických 

hvězdáren.  

 Jedna ze tří kaplí a sakristie jsou oproti zbytku stavby kontrastně barevně vymalovány. 

Jasné barvy jsou použity také na smaltovaných cedulích na vstupních vratech. Různě velká a 

v různé vzdálenosti v silné stěně kaple zasazená okna jsou buď čistá, nebo Le Corbusierem 
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pomalovaná. Kresby a nápisy na oknech jsou schválně naivní. Obsahují částečně křesťanské a 

částečně přírodní motivy a mají evokovat naivnost a spontánní zbožnost prvních křesťanů.  

 Celá stavba působí jako součást zdejší přírody, téměř jako architektura bez architekta. 

Rozmístění oken působí až ledabyle a jako by okna byla do zdi proražena pro nějakou 

aktuální potřebu bez zjevného architektonického úmyslu. I když je kaple postavena v první 

polovině padesátých let dvacátého století, působí archaickým dojmem, jako by byla postavena 

v nějaké dávné, ale dějinám se vymykající epoše. Přesto je archetypálně jasné, že jde o 

svatyni.  

 Nejvíce pozornosti vzbuzuje střecha kaple. Střecha po většině obvodu nedosedá na 

stěny a mezerou mezi ní a stěnami vpadá do nitra kaple zvláštní světlo. Obrovská hnědočerná 

skořepina z pohledového betonu byla zřejmě inspirována krunýřem korýšů, který Le 

Corbusier maloval od mládí na svých obrazech. Kromě jiného evokuje také koráb, plachtu, 

letícího ptáka, nebo působí jako vyjádření modlitby, vyjádření rozhovoru člověka s Bohem či 

rozhovoru člověka se svou vírou.   

 Na konec ještě učiním dvě stručné poznámky. Roku 1954 údajně Le Corbusier 

požádal Edgara Varése, aby zkomponoval pro Ronchamp vhodné dílo, ale Varés odmítl.  

 Poslední postřeh je ten, že Ronchamp je známé poutní místo, kam tradičně dvakrát do 

roka mířilo na dvanáct tisíc věřících. V dnešní době do Ronchampu míří mnohem více 

poutníků, ale spíše než kvůli zázračné soše sem jezdí kvůli Le Corbusierově architektuře.  
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