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Anotace 
Bakalá ská práce se zabývá zejména malí skou výzdobou Clam-Gallasova paláce 
v pražské Husov  ulici, jejímž autorem je Carlo Innocenzo Carlone. Zvlášt  velká 
pozornost je v nována malb  na hlavním schodišti, jejímž nám tem je Apollon v 
triumf. V úvodních kapitolách se seznámíme s historií stavby Clam-Gallasova paláce a 
jejími objednavateli. V následující ásti práce se v nuji popisu stavby, jejíž výzdoba je 
spjata s antickou mytologií a o níž se zasloužili mimo jiné Matyáš Bernard Braun i 
Santino Bossi. Hlavní náplní práce je ikonologicko-ikonografický rozbor maleb 
od Carla Innocenza Carloneho a jejich za azení do širšího evropského kontextu. 
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Abstract 
The bachelor thesis deals mainly with the painting decoration of the Clam-Gallas palace 
in Husova street in Prague, painted by Carlo Innocenzo Carlone. Particular attention is 
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introductory chapters, we will learn about the history of the Clam-Gallas Palace and its 
buyers. In the next part I deal with the description of the building, whose decoration is 
connected with ancient mythology and which was made by Matyáš Bernard Braun or 
Santino Bossi. The main work is the iconological and iconographic analysis of the 
paintings by Carl Innocenzo Carlone and their inclusion in the wider European context. 
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Úvod 
 
Clam-Gallas v palác je azen mezi stavební perly barokní Prahy, ve velké mí e tomu 
p ispívají nást nné malby Carla Innocenza Carloneho, které vytvo il ve svém 
vrcholném tv r ím období.  
Do Prahy p išel na pozvání Filipa Josefa Gallase v dob , když m l za sebou bohatou 
um leckou praxi ve Vídni, jak bude pojednáno pozd ji. 

Nemalý podíl nesou objednavatelé paláce – rod Gallas . Tento prastarý rod p vodem 
z Tridentska do ech p išel spolu s Matyášem Gallasem, který nabyl zna ného majetku. 
Ten byl následn  spravován a rozši ován jeho potomky, kte í se v echách natrvalo 
usadili. Gallasové se stali váženým rodem, jehož lenové dasáhli zna ných 
spole enských postavení. Matyáš v syn František Ferdinand se, díky svému majetku 
za adil mezi nejzámožn jší šlechtice své doby, vyšlápl tak cestu zejména svému synu 
Janu Václavovi. Ten se ve službách pro císa e vydal na dráhu diplomacie. Janem 
Václavem se daly v ci do pohybu a za al ohromný projekt p estavby bývalého 
markrab cího domu na skvostný rodový palác Gallas .  Plány nevyprojektoval nikdo 
jiný než jeden z nejslavn jších architekt  své doby, inný p evážn  na víde ském dvo e 
– Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Tento skv lý architekt p ijel roku 1713 do Prahy, 
aby se obeznámil se stavebními podmínkami. Využil p vodního p dorysu p edchozí 
gotické stavby a v husté zástavb  barokní Prahy pak  vyrostl nádherný palác nemající 
v eské architektu e obdoby. Uzdu své fantazie mohl voln  povolit a projevit se na 
hlavním pr elí paláce, jehož fasáda je ešena podle typického víde ského vzoru. 

Hrab  si mohl dovolit využít služeb t ch nejlepších um lc  své doby a tak na jeho 
pozvání p išli do Prahy další mist i, jako byl Santino Bussi, Rochus Bolla a Girolamo 
Fiumberti, kte í v paláci provedli skvostné štukatury. Socha ská výzdoba byla vložena 
do rukou skv lého eského barokního socha e Matyáše Bernarda Brauna. Ten pracoval 
dle návrh  Fischera z Erlachu, který byl p vodním školením socha em. 

Smrtí stavebníka Jana Václava se však práce provád né na paláci zna n  zpomalily. 
Poté co roku 1725 Jan v syn Filip Josef dosáhl plnoletosti a p evzal d dictví, mohlo se 
p istoupit k dozdobení paláce. Celé dílo m lo být korunováno freskovou malbou. Filip 
Josef pro jejich výzdobu zvolil dalšího mistra oboru, také d íve p sobící na víde ském 
dvo e, byl jím Carlo Innocenzo Carlone. Poté, co s ním hrab  uzav el smlouvu, p išel 
roku 1727 s celou svou rodinou do Prahy a strávil zde následující t i roky.  

Carlone v Praze provedl díla adící se mezi nejlepší, která kdy provedl. Odráží se 
v nich jeho p edchozí víde ská tvorba a zárove  dávají pražské stropy sm r jeho 
nadcházejícím díl m. 

 
Následující kapitoly se budou snažit p edstavit Carla Innocenza Carloneho, jehož 

život byl, co se tvorby tý e, velmi plodný. Nejv tší pozornost bude kladena na jeho 
tvorbu v Praze. Doposud totiž nebyla p íliš dopodrobna zmapovaná malí ská výzdoba 
pražského Clam-Gallasova paláce. Má práce si bere za cíl tomu tak u init a porovnat 
s již existující literaturou. Práce se bude snažit osv tlit ikonografický program výzdoby 
paláce s hlavním zam ením na malí skou výzdobu. 
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P ehled pramen  a literatury 
 

Ucelená biografie Carla Innocenza Carloneho v eském jazyce doposud neexistuje. 
Jeho osobnost je zmi ována pouze v p ehledové literatu e zam ené na eské baroko. 

Rozsáhlejší zmínky najdeme v publikacích a odborných láncích Pavla Preisse: 
v knize Italští um lci v Praze,1 v lánku pro asopis Um ní K innosti italských malí  
pozdního baroka v Praze,2 dále v knize Baroko v Itálii – Baroko v echách nalezneme 
Preissovu kapitolu týkající se Carloneho innosti v echách.3 V knize Pražské paláce 
od Emanuela Pocheho a Pavla Preisse, se malí ství v nuje Preiss a op t nás 
ve stru nosti seznamuje s Carloneho dílem v Clam-Gallasov  paláci.4 Carloneho iností 
v pražském paláci se více dopodrobna zabývá Martin Krummholz v kapitole o p sobení 
Santina Bussiho a Carla Innocenza Carloneho v Clam-Gallasov  paláci publikované 
v Baroque Ceiling in Central Europe, dokonce zde porovnal uzav enou smlouvu 
na malí skou výzdobu s  následnou realizací.5 

 
Cizojazi ná literatura je v tomto ohledu bohatší. Ucelený životopis Carloneho je 

zpracován v publikaci Petera O. Krückmanna Carlo Carlone 1686–1775 der Ausbacher 
Auftrag, kde kapitolu o jeho život  chronologicky zpracovala Brigitte Langer.6  

Ze sv tových historik  um ní se Carloneho životu a tvorb  nejvíce v novala Klára 
Garas a Amalia Barigozzi Brini. Spole n  publikovaly Carloneho monografii vydanou v 
Milán  Carlo Innocenzo Carloni.7 V níž se nalézá p ehledn  do ty  kapitol d lená  
Carloneho um lecká innost. 

Ob  histori ky publikovaly i samostatn , již se specifickým zam ením na danou 
problematiku. Klára Garas napsala lánek do asopisu Alte und moderne Kunst: Carlo 
Carlone Linter Deckengemälde, ve kterém pojednává o Carlonov  p sobení v Linci.8 
Spolu s Wilfriedem Hansmannem p ipravila katalog Carlo Innocenzo Carlone (1686–
1775) Ölskizzen v nující se vybraným skicám Carla Carloneho, v úvodní kapitole 
nalezneme od Garas stru ný Carloneho životopis.9 

Amalii Barigozzi Brini vyšel v asopise Arte Lombarda lánek Affreschi profani di 
Carlo Carloni in Lombardia, jak i jeho název napovídá, se zabývá Carloneho profánní 
tvorbou na italském území, která mu byla dle Barigozzi Brini bližší než náboženská 
tématika.10  

Hermann Voss se ve svém lánku Die Frühwerke von Carlo Caroline in Oesterreich 
asopisu Arte Lombarde zam il na Carloneho raná díla provedená na území 

Rakouska.11 V úvodu nás nezapomene seznámit s Carloneho p vodem a školením. 
 

                                                 
1 PREISS 1986, 404–405. 
2 PREISS 1963, 129–132. 
3 PREISS 2003, 577–588.  
4 POCHE / PREISS 1977, 174–177.  
5 KRUMMHOLZ 2007b, 219–231. 
6 LANGER 1990, 47–75. 
7 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967. 
8 GARAS 1965, 46. 
9 GARAS / HANSMANN 1986, 7–8. 
10 BARIGOZZI BRINI 1961, 256–264. 
11 VOSS 1961, 238–255. 



 

Z eských historik  um ní se Carlem Carlonem nejvíce zabýval výše zmín ný Pavel 
Preiss a Old ich Blaží ek, od n hož máme lánek v italském jazyce: Carlo Carlone 
in Boemia, vydaný v Comu 1978.12 Blaží ek nás v n m seznamuje s Carloneho tvorbou 
na eském území, jehož dílo zasazuje do celkového kontextu Carloneho tvorby a 
porovnává n které z fresek v pražském Clam-Gallasov  paláci s malbami ve víde ských 
palácích. Ve svém lánku Contributi lombardi al barocco boeme pro asopis Arte 
Lombarda vydaný, nás Blaží ek stru n  seznamuje s výzdobou Clam-Gallasova paláce, 
a Carloneho následným p sobením ve Smi icích.13 Neopomíjí zde ani na Carloneho 
pomocníky.  
 

Naši historici se ve sm s zabývají Carloneho iností na eském území. Jen okrajov  
jsou zmín ny Carloneho p edchozí práce a jeho následná innost v Ludwigsburgu.  

Nejvíce faktografických informací ke Carloneho životu poskytuje již výše zmín ná 
Krückamnova publikace s kapitolou Brigitte Langer.14 Mimo to se v ní navíc nachází 
Krückamnanovo pojednání a popis skici k pražskému sálu s olympskými bohy uložené 
v Berlín .15 Tuto Carloneho originální skicu zmi uje již p edtím Erich Hubala16 a dále 
Garas s Barigozzi Brini a Blaží ek.17  

 
Na historii paláce je literatura bohatší. Kniha Ji ího arka Palác Clam-Gallasovský 

pojednává o celé historii paláce,18 stejn  jako kniha Dobroslava Líbala Jan Bernhard 
Fischer z Erlachu a Clam-Gallas v paláce v Praze.19 Ob  knihy slouží jako podklad 
dalším publikacím, nap íklad knize Um lecké památky Prahy: Staré M sto–Josefof.20 
O Clam-Galasov  paláci, jeho historii a výzdob  nalezneme zmínky v celé ad  
odborných kompendií, zejména od Emanuela Pocheho.21 Více informací se nachází 
v knize Pražské paláce, publikované Pochem a Preissem, kde se historií paláce zabývá 
Poche.22 Ur ité kapitoly publikace Documenta pragensia XXVIII: Život pražských 
palác  – Šlechtické paláce jako sou ást m stského organismu od st edov ku na práh 
moderní doby, se rovn ž zabírají jednotlivou problematikou týkající se Clam-Gallasova 
paláce.23 Se zam ením na socha skou výzdobu o paláci pojednává také kniha Matyáš 
Bernard Braun, socha  eského baroka a jeho dílna od Emanuela Pocheho a také 
monografie od Ivo Ko ána: Braunové.24 Mezi nejnov jší pat í kniha Barokní 
architektura v echách z roku 2015, nalezneme v ní zmínky o Fischerovi z Erlachu a 
o pražském paláci.25 

 

                                                 
12 BLAŽÍ EK 1978. 
13 BLAŽÍ EK 1974, 162. 
14 LANGER 1990, 47–75. 
15 KRÜCKMANN 1990, 149–150. 
16 HUBALA 1964, 327. 
17 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 58; BLAŽÍ EK 1978, 48. 
18 AREK 1941. 
19 LÍBAL / BEISETZER 1956. 
20 VL EK 1996, 185–188. 
21 POCHE / JANÁ EK 1963, 142; PLICKA / POCHE 1966, 128–129; POCHE / NEUBERT 1973, 44; POCHE / 
EHM 1982, 11, 59; HORYNA 1988, 328; KO ÁN 1988, 497; PREISS 1988, 545–547. 
22 POCHE / PREISS 1977, 58–64. 
23 HINTERKEUSER 2009, 59–75; KONE NÝ 2009, 91–98; KRUMMHOLZ 2009, 77–89; MÁDL 2009, 241–
275; PEŠEK 2009, 11–23; SEEGER 2009, 109–124; WEINBERGER 2009, 99–108. 
24 POCHE 1965, 34–39; KO ÁN 1999, 26–46. 
25 MACEK / BIEGEL / BACHTÍK 2015, 229–232; 622–623. 
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P edním badatelem zabývající se Fischerem z Erlachu je kunsthistorik Hans 
Sedlmayer.26 V neposlední ad  nesmím opomenout Alberta Ilga, Haralda Kellera, 
Andrease Kreula a Hellmuta Lorenze.27 

Ve vztahu ke Clam-Gallasov  paláci v Praze se Fischerem zabýval také Martin 
Krummholz, kterému vd íme za jeho velký p ínos ke šlechtickému rodu Gallas  a 
následných Clam-Gallas .28  

 
Mezi použité publikace k rodu Gallas  zmíním mimo Krummholze, Roberta 

Rebitsche se svou knihou Matyáš Gallas (1588–1647), jejíž eská verze je reedicí 
originální verze z roku 2005 vydané v Münsteru .29  
V knize od Petra Ma i Sv t eské aristokracie (1500–1700) nalezneme rovn ž užite né 
informace k rodu Gallas .30 Stru ný souhrn o rodu Clam-Gallas  poskytuje Petr Mašek 
v knize Modrá krev, minulost a p ítomnost 445 šlechtických rod  v eských zemích.31  
 

                                                 
26 SEDLMAYR 1925, SEDLMAYR 1976. 
27 ILG 1895; KELLER 1978; KREUL 1986, LORENZ 1992. 
28 KRUMMHOLZ 2005a, 273–285; KRUMMHOLZ 2005b, 344–351; KRUMMHOLZ 2007a; KRUMMHOLZ 
2007b, 219–231; KRUMMHOLZ 2008a, 252–253; KRUMMHOLZ 2008b, 46–49; KRUMMHOLZ 2008c, 87–
94; KRUMMHOLZ 2009, 77–89. 
29 REBITSCH 2013. 
30 MA A 2004. 
31 MAŠEK 2003, 38. 



 

1. Rod Gallas  
Rod Gallas  pochází z Tridentska, kde se po staletí adil mezi nižší šlechtu.32 P vodní 
pojmenování rodu bylo odvozeno od názvu hradu Campo, ležícího u tridentského 
Lomasa v Judikárii.33 Gallasso di Castel Campo, který zem el p ed rokem 1495 a 
pocházel z armanovské rodové v tve, se v 15. století trvale usadil p ímo v Tridentu.34 
Jeho potomci se podle n j za ali nazývat ,,Gallasové“. P estože pat ili – spolu s Arco a 
Lodrony – k p edním tridentským rodinám, až do po átku 17. století nep ekro ili 
hranice tohoto nehostinného, strategicky však významného regionu.35 
 17. íjna 1588 byl v tridentském kostele San Pietro pok t n Matyáš Gallas, syn 
Pankráce Gallasse a Annunziaty Mercanti.36 O Matyášových rodi ích toho není moc 
známo. Matyáš v otec Pancrazio Gaspare Graziadeo Galasso pracoval jako nejvyšší 
strážmistr pod arcivévodou Maxmiliánem III. Rakouským. Matyášovo rodné tridentské 
biskupství m lo na j ho pozd jší vývoj silný vliv. Ve svém mládí sloužil jako páže, 
pozd ji se, po vzoru svého otce, rozhodl pro vojenskou kariéru, kterou zahájil jako 
jezdec. Na po átku roku 1621 vstoupil do vojska Katolické ligy Maxmiliána 
Bavorského a postupn  se vypracoval na hodnost plukovníka.37 Albrecht z Valdštejna, 
který neustále vyhledával, pro svou armádu, schopné muže, se obrátil do ad svého 
hlavního spojence. Do Valdštejnových služeb vstoupil Matyáš Gallas na po átku roku 
1629. Poté, co mu generalissimus, v souvislosti se zamýšleným italským tažením, 
nabídl hodnost generála. Samoz ejmostí bylo získání bohaté ko isti V roce 1627, 
po ne ekaném úmrtí Vincenza II. Gonzagy, vypukla válka o mantovské d dictví. 
Reziden ní m sto Gonzag  – Mantova, proslulá po celé Evrop  svým bohatstvím a 
skvostnými sbírkami, které se jí ovšem staly osudnými. Od podzimu 1629 obléhaly 
Mantovu císa ská vojska a 18. ervence 1630 definitivn  padla. Tímto zapo alo 
trnáctim sí ní rabování m sta. Celková hodnota mantovské vále né ko isti inila 

kolem osmnácti milion  scudi. Gallas nebyl o odm nu ochuzen, a jak popisují dobové 

                                                 
32 AREK 1941, nepag.; KUBÍ EK 1947, 126; POCHE 1965, 34; BLAŽÍ EK 1978, 45–46; HORYNA 1988, 
328; POLIŠENSKÝ / KOLLMANN 1995, 204–205, 208, 210; VL EK 1996, 186; KOLLMANN 2001, 68–70, 
77–82, 91–93; MAŠEK 2003, 38; PEŠEK 2004, 142; MA A 2004, 135, 149, 354, 438, 446, 462, 474, 476; 
KRUMMHOLZ 2005a, 273–275; KRUMMHOLZ 2007a; KRUMMHOLZ 2007b, 119–120; KRUMMHOLZ 2008b, 
48–49; KRUMMHOLZ 2008c, 92–94; KRUMMHOLZ 2009, 79–89; SEEGER 2009, 109–114; WENIG 2009, 
96–103; TREGL 2011; KRUMMHOLZ 2013; REBITSCH 2013. 
Alpské Tridentsko je území, které bylo p vodn  knížecím biskupstvím a nejjižn jší vyvýšeninou íše, 
kde se n m ina tradi n  mísila s italštinou. - REBTISCH 2005, 22 p evzato  KRUMMHOLZ 2013, 20. 
Tato nižší zemská šlechta vznikla z takzvaných ministeriál  i služebník  a stala se v pr b hu vrcholného 
st edov ku typickou sv tskou elitou Tridentska, jež p sobila ve službách biskupa. - REBITSCH 2013, 28. 
33 Hrad Campo držela rodina lénem od tam jšího knížete biskupa až do 15. století. 
KRUMMHOLZ 2007a, 11. 
34 T etí syn Gallassa di Castel Campo, Graziadeo Gallaso, byl d de kem Matyá e Gallase. Víme to díky 
tomu, že Matyáš nechal v roce 1646 latinsky sepsat rodové d jiny, které jsou podepsané jeho vlastní 
rukou. Znalost vlastní historie byla samoz ejmostí ke stavovskému v domí vyšší šlechty.  - REBITSCH 
2013, 29. 
35 Luciano PELLICCIONI, Storia della famiglia Gallassi di Castelcampo, Roma, s. d. (1978?); též objemná 
rukopisná historie rodu v majetku Marie Sophie DOBBLHOF p evzato z KRUMMHOLZ, 2013, 20. 
36 KRUMMHOLZ 2013, 20.  
Z d vodu nedostatku informací bývá ve starší literatu e uvád no chybné datum narození Matyáše 
Gallase, a to tedy 16. zá í 1584. Italský historik René Preve Ceccon roku 1990 dokázal v jedné ze svých 
studií Gallasovo správné datum narození a to 17. íjen 1588. Matyáš Gallas m l totiž bratra, který se 
narodil roku 1584 a 16. zá í byl pok t n jménem Matyáš, na ež však záhy zem el. Další dít  narozené 
tedy 17. íjna 1588 dostává jméno zem elého syna. Zápis se nachází v  tridenstské matrice k t , jenž 
p edtím vzalo málo lidí na v domí. REBITSCH 2013, 30–31. 
37 KRUMMHOLZ, 2013, 20. 



 

11 
 

kroniky, do své rezidence v Tridentu si odvezl velké množství cenností, kterými 
p ekypovaly vozy.  Spolu s ním se obohatili i šlechtici, nov  se usazujících na eském 
území. Koncem roku 1627 byl Matyáš povýšen do íšského stavu svobodných pán . 
Navíc za své vojenské a diplomatické zásluhy v b eznu 1632 povýšil do stavu 
hrab cího. Díky d v e a p ízni Albrechta z Valdštejna byl ješt  v íjnu téhož roku 
jmenován polním maršálem a v zá í 1633 generálporu íkem, zastupující samotného 
generalissima. Se svou prozíravostí se Gallas zorientoval v d ní a p ed císa em se 
od Valdštejna v as odvrátil. Gallas se stal jedním ze t í, kte í se podíleli 
na Valdštejnov  chebském odstran ní.38 Pro v rnost císa i Gallasovi p ipadly 
valdštejnská panství Frýdlant a Liberec (1634), pražský starom stský palác a 
malostranská zahrada39. O dva roky pozd ji (1636) navíc získal tr kovské Smi ice a s 
nimi i tr kovský dv r na p edm stí a t i domy na nám stí v Hradci Králové40. 
Gallas si pro svou poslušnost a loajalitu chovanou k Habsburk m, zajistil trvalou p íze  
a d v ru Vídn . V zá í roku 1635 obdržel Matyáš Gallas od špan lského krále Filipa 
IV. d di ný titul vévody z Lucery (v jihoitalské Apulii). Gallas se dostal až na místo 
vrchního velitele císa ské armády. S nár stem jeho vojenské kariéry rostl i jeho vliv 
ve spole nosti. Poté, co byl dne 24. ledna 1636 jmenován tajným radou, za aly nar stat 
jeho majetkové zisky, krom  statk  v echách mu p ibyl majetek i v jeho rodném 
Tridentsku.41 I p es hojnost Matyášových majetk  v eském království, se více doma 
cítil ve svém rodném Tridentu, kde i roku 1642 zakoupil a nechal upravit Fuggerovský 
palác, který si um lecky vybavil.42 V tšina cenností pocházela z mantovské ko isti. 
 Matyáš Gallas se 10. února 1630, b hem obléhání Mantovy, oženil s Isabellou, 
dcerou hrab te Zikmunda Arco. Kv li Isabelin  p ed asné smrti se Matyáš v kv tnu 
1634 žení podruhé s o 30 let mladší, Dorotou Annu Marií (1619–1666), dcerou hrab te 
Filipa Jakuba Lodrona a Viktorie Collato. 
 Od t icátých let trp l Matyáš Gallas záchvaty dny, kterým podlehl v dubnu roku 
1647 ve Vídni. Na svoje p ání byl pochován v kapli sv. Simeona tridentského 
jezuitského kostela San Pietro, kde byl p ed 59 lety pok t n. Mladá vdova z stala sama 
s p ti d tmi a zanedlouho, roku 1650, se podruhé provdala za moravskokrumlovského 
knížete Ferdinanda Liechtensteina (1622–1666). 
 Svými vzájemnými s atky sp ízn ných rod  severoitalského a jihotyrolského 
p vodu pat í Gallasové k etné skupin .43 Díky t mto s atk m splynula v tšina 
Matyášových potomk  s eským prost edím. 
 Matyáš Gallas hovo il dv ma jazyky, velmi neobvyklé bylo, že vedle rodné 
italštiny ovládal také n m inu. Tridentské biskupství bylo nejjižn jším duchovním 
knížectvím v rámci ,,Germania Sacra” a místem st etávajících se n meckých a 
románských vliv . 
 Zatímco Matyášovo první manželství s Isabellou Arco bylo bezd tné, s druhou 
ženou Dorotou Annou Marií z Lodronu m l dev t d tí. Z devíti d tí, z ehož ty i byli 

                                                 
38 Dalšími konspirátory byli: Ottavio Piccolomini a Jan Aldringen. KRUMMHOLZ 2007a, 12. 
39 Palác se zahradou byly ve vlastnictví Viléma Kinského, jenž byl v Chebu spole n  s Valdštejnem 
zavražd n, více se o tom budu zmi ovat v následující kapitole o Stavebním vývoji Clam-Gallasovského 
paláce.  
40 Paradoxem je, že Gallasova severo eská panství byla až do jeho smrti obsazena Švédy. KRUMMHOLZ 
2007a, 12. 
41 Správou svých eských, tridentských i lucemburských majetk  pov il Matyáš Gallas, který trávil 
v tšinu asu u vojska, spolehlivé správce. KRUMMHOLZ 2007a, 12. 
42 V echách Matyáš pobyl pouze dv  zimy - 1638/39 a 1643/44. KRUMMHOLZ 2007a, 12. 
43 Jako nap íklad: Aldringenovém, Collaltové, Thunové, Taxisové, Coloredové, Arco, Londronové a 
další. KRUMMHOLZ 2007a, 14. 



 

chlapci, pouze t i z nich svého otce p ežili. Byli to – nejstarší František Ferdinand Ignác 
Matyáš (1635-1697), Ferdinand a Antonín Pankrác Rudolf (1638-1695). Po smrti 
Matyáše Gallase, se musela vdova Dorota Anna Marie postarat o své d ti sama.44 Svou 
pomoc ji p islíbil samotný císa  Ferdinand III. Již v roce 1634 bylo jednáno o zvolení 
Stephana Rathmüllera z Rathmühlu jako správce Gallasových eských majetk , plnil 
také úlohu regenta. Gallasovým d tem se dostalo vzd lání u pražských jezuit . 
František Ferdinand zde zahájil studium filosofie. Poté, co oba Gallasovi synové dosáhli 
plnoletosti, p evzali správu nad zd d ným majetkem. Jednalo se o panství: Frýdlant, 
Liberec, Smi ice a Ho ín ves. V íjnu 1661 si brat i mezi sebou tato d dictví 
p erozd lili. Františkovi Ferdinandovi p ipadl Liberec a Ho ín ves a Antonínovi 
Pankráci z stal Frýdlant. Za necelých t ináct let, v b eznu 1673 Antonín Pankrác 
odprodal bratrovi sv j podíl, František Ferdinand se tak za adil mezi nejzámožn jší 
šlechtice své doby.45  
Františkovou první ženou byla Barbora Františka, dcera Jaroslava Bo ity z Martinic. 
Z tohoto manželství trvajícího až do Barbo iny p ed asné smrti vzešel pouze jeden syn 
Leopold Arnošt. V ervnu následujícího roku (1668) se oženil s Johanou Emerecií. 
František Ferdinand Gallas zem el v noci kolem jedenácté hodiny 4. ledna 1697 
v Praze. Ze zápis  v matrice tehdejšího kostela Panny Marie na Louži, je z ejmé, že 
zem el v pražském rodovém paláci, sousedící s kostelem.46 Poh ben byl v hejnickém 
kostele a následn  p enesen do rodové hrobky, po jejím dokon ení. 
 Mladší z bratr , Antonín Pankrác pojal za manželku Viktorii Annu, stejn  jako 
první žena jeho otce, z rodu Arco. Než 28. ervence 1695 zem el, zanechal po sob  
jediného potomka, syna Filipa Františka. Filip v život byl hodn  spjat se Slezskem. 
Ze svého manželství s Annou Kate inou z Mansfeldu nezanechal žádného potomka, a 
tak Gallasovká linie dále pokra uje pouze d tmi Františka Ferdinanda. Ten m l se svou 
první ženou Kate inou Barborou ty i d ti. Z druhého manželství s Johanou Emerencií 
mu p ibylo dev t d tí – t i dcery a šest syn . Prvorozený syn Jan Václav byl zárove  
také d dic otcova majetku. Z dívek se dosp losti dožila pouze jedna – Johana Marie 
Beatrix, která pojala za manžela Linharta Samuela Colonnu z Felsu. D ležitým bodem 
se stává, když nejmladší z jejich d tí, dcera Margareta Aloisie, se roku 1746 provdala 
za Jana Kryštofa z rodu Clam . Díky emuž dále pokra ovala linie rodu Gallas , který 
vym el jak po me i, tak po p eslici. Následující generace vystupují pod jménem Clam-
Gallas. 
 Jan Václav Gallas (1669–1719), syn Františka Ferdinanda Gallase a Johany 
Emerecie Gaschin-Rosenberg, se narodil 23. kv tna 1669. Stejn  jako n kte í jeho 
p edci získal vzd lání u jezuit . Vyškolil se v íšské dvorské rad .47 Po svém otci zd dil 
roku 1697 panství ve Frýdlantu a o t i roky pozd ji se oženil ve víde ském Hofburku 
s dcerou p edního dvo ana Filipa Zikmunda z Ditrichštejna Annou Marií. Roku 1708 
získal Jan Václav ú ad nejvyššího maršálka v eském království.48 Ale pro své vlohy se 
vzdal kariéry u armády a v noval se diplomatické dráze. Krom  toho byl proslulý 

                                                 
44 Jelikož byla Dorota Anna Marie z Lordu výrazn  mladší než její zesnulý muž, není div , že se podruhé 
vdala. Jejím druhým manželem se stal Josef z Lichtenštejna. Manželství trvalo od roku 1650 až do 
hrab n iny smrti roku 1666. Josef z Lichtenštejna byl o t icetosm let mladší než Dorotin první manžel. 
REBITSCH 2013, 231. 
45 Do jeho majetku spadaly krom  severo eských a východo eských držav také Kovanice na Nymbursku. 
Krom  toho jeho druhá žena Emerecie rozená Gashin-Rosenberg roku 1685 koupila st edo eský statek 
Radim. 
46 REBITSCH 2013, 232. 
47 MA A 2004, 474. 
48 MA A 2004, 462. 
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pro svou lásku k hudb . Ve svých dvaceti p ti letech byl jmenován císa ským 
komorníkem. Mimo to p sobil jako císa ský vyslanec v Londýn  (1704–1711) a 
u Svatého Stolce v ím  (1714–1718). Tyto dva vyslanecké pobyty byly velice dlouhé 
a nákladné. T etí cestu již nemohl vykonat, nebo  zem el. Krátce p ed svou smrtí byl 
jmenován vicekrálem v Neapoli, ímž dosáhl vrcholu své kariéry.49 Jeho t lo bylo 
pochováno v Neapoli, avšak srdce cestovalo do rodové hrobky v Hejnicích. Jan Václav 
z d vodu velké vytíženosti diplomatickými posláními se v Praze, kde stál jeho rodový 
palác, moc nezdržoval. Palác se stal hlavním sídlem jeho matky Johany Emerecie a jeho 
syna Filipa Josefa. O správu svých rodových panství se též starala jeho matka spolu 
s titulárním inspektorem Kristiánem Platzem z Ehrenthalu. Jan Václav se nem l as 
zat žovat s rozši ováním rodinných statk , protože po v tšinu svého asu trávil 
ve Vídni. Konkrétn  na malém dvo e arcikn žny Marie Alžb ty, kde plnil funkci 
nejvyššího hofmistra. Místo u víde ského dvora bylo velmi žádané a šlechtici pro n j 
byli ochotni podstoupit vyslanecké mise, jež obnášeli nákladné pobyty v cizin  a strasti 
náro ných cest. 
 Z Janova prvního manželství, které trvalo pouhé ty i roky, vzešel syn Filip 
Josef, narozený 24. srpna 1703 v Praze, poslední z rodu Gallas .50 Také on brzy dosáhl 
na d ležité ú ady. Stal se nejvyšším hofmistrem v eském království, avšak chyb la mu 
dynamika svého otce. Nicmén  se v noval tomu, aby znovu vybavil pražský palác. 
Když v roce 1725 dosáhl plnoletosti, mohl p evzít rodinné statky. Po smrti Jana Václava 
ve stavebních úpravách paláce pokra ovala Johana Emerecie. Nicmén  
s nejd ležit jším rozhodnutím – dozdobením paláce freskami, cht la po kat na svého 
vnuka, který byl velkým mecenášem um ní. O rok pozd ji (1726) p ijal za svou cho  
ve víde ském Hofburgu vlastní sest enici z otcovy strany Marii Annu Františku Alžb tu 
Colonnovou z Felsu.51 Díky dobrému hospoda ení Filipova otce a babi ky byla jeho 
finan ní situace více než dobrá. Mohl si dovolit rozší it svá panství, v severních 

echách tak vzniklo ohromný a souvislý velkostatek, skládající se z Liberce, Frýdlantu, 
Gabštejna a Lemberku. Od dob Albrechta z Valdštejna se jednalo o nejucelen jší soubor 
panství v boleslavském kraji. Zanedlouho navíc Gallas ješt  p ikoupil v nedaleké 
blízkosti Prahy statky Klecany a P emyšlení, které mu nepochybn  zajistily chod jeho 
pražského paláce. Na rozdíl od svého otce se, i kv li svému filozoficko-teologickému 
vzd lání, Filip Josef Gallas rád zdržoval v Praze. Jeho schopnosti a zajisté i význam 
jeho rodu mu p inesly adu poct a hodností.52 Mimo jiné byl Filip Josef ilým 
donátorem.53 Po vypuknutí sedmileté války s Prusy se na za átku roku 1757 rozhodl, že 
spolu s manželkou uniknou do Lince. Cestou však v eských Bud jovicích 23. kv tna 
1757 umírá. Poh ben byl rodinné hrobce v Hejnicích. Majitelkou pražského rodového 
paláce se dle záv ti Filipa Josefa stala jeho manželka Marie Anna. Když i ona 6. dubna 
1759 zem ela, d dicem ohromného Gallasovského rodového majetku se stal syn 
Mariiny sestry Margarety Aloisie a Jana Kryštofa Clama – Kristián Filip Clam.54 

                                                 
49 BLAŽÍ EK 1978, 45. 
50 REBITSCH 2013, 242. 
51 Z tohoto manželství p išla na sv t jediná dcera, která však záhy zem ela. 
52 Za vlády Karla VI. získal roku 1732 titul císa ského tajného rady a 1733 se stal skute ným tajným 
radou a královským místodržícím, a v následujícím roce následoval ú ad nejvyššího dvorského ministra. 
Na vrcholu své kariéry ovšem byl až za vlády Marie Terezie, kdy byl 1747 jmenován nejvyšším 
zemským hofmistrem eského království. REBITSCH 2013, 243. 
53 Díky Filipu Josefu Gallasovi byl dokon en hejnický kostel, rozší en liberecký d kanský kostel a 
z ízena fara Raspenava a Bulovka. U papeže Klimenta XII. vymohl práva k ustanovení liberecké zámecké 
kaple jako kaple ve ejné. REBITSCH 2013, 243. 
54 REBITSCH 2013, 243. 



 

Jedinou podmínkou bylo, že Kristián Filip Clam a dále pak i jeho potomci ponesou 
jméno a znak Gallas , což bylo potvrzeno 29. srpna 1768 císa ským schválením.55 Poté 
nic nebránilo Clam-Gallas m v p evzetí panství gallasovských panství, které vlastnili 
po ty i pokolení až do roku 1945. 
 

                                                 
55 MAŠEK 2003, 38; REBITSCH 2013, 243. 
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2. Historie a stavební vývoj paláce 
Rozsah Prahy se v podstat  od st edov ku až do baroka moc nezm nil. Nejstarší paláce 
vznikaly na Hrad anech, Malé Stran  a v menší mí e i na Novém M st . Nejmén  palác  
vzniklo na Starém M st  pražském. V p ípad  Clam-Gallasova paláce se nejedná o barokní 
novostavbu, v jasném slova smyslu, ale o pozoruhodnou p estavbu starší budovy 
markrab cího domu, který byl p edch dcem svého barokního nástupce. 
 
Pražský Clam-Gallas v palác p edstavuje (ve smyslu pražské palácové architektury) stavební 
a um lecké spojení Prahy s Vídní, je tedy jednou z nejvýznamn jších barokních staveb 
st ední Evropy. 56 
Clam-Gallas v palác zaujímá velkou ást domovní zástavby mezi Mariánským nám stím a 
k ižovatkou ulic Husovy a Karlovy. Palác se nachází na Starém M st  v Husov  ulici p. 158. 
Dnešní Husova t ída náleží k nejstarším ulicím Starého M sta. Clam-Gallas v palác je 
situován v jedné z nejd ležit jších ástí Starého M sta, jeho vstupní portál míjí hlavní 
komunikace spojující Starom stské nám stí s Karlovým mostem. Nemálo d ležitá je i ulice, 
do níž se obrací západní fasáda paláce. Vedla zde cesta známá jako Vyšehradská a vedla 
od prvního d ev ného, pozd ji Juditina, mostu sm rem k Vyšehradu, kde sídlili bohatí kupci. 
Není tedy divu, že historie paláce spadá již do doby románské, v jeho sklepích se dosud 
zachovaly fragmenty románského domu.57 Vl ek se zmi uje, že ást románského zdiva 
z stala zachována v jižní partii sklep , dále byly v jihozápadním rohu nádvo í archeology 
odkryty poz statky nejmén  dvouprostorového objektu.58 Stavební vývoj na území dnešního 
paláce byl v dob  románské zna n  komplikovaný. Pod vstupním pr jezdem paláce se 
nachází nález z roku 1930, který dokládá že by se m lo jednat o románský d m.59 Nalezené 
poz statky románského osídlení v Husov  t íd  a jejím okolí, byly p edevším v t chto 
místech velmi husté a bohaté. P i n kdejší Vyšehradské silnici stály t i kostely: sv. Martina, 
pozd ji ve zdi, sv. Jiljí a Panny Marie na Louži. Vedle t chto svatyní se p i Husov  t íd  
nalézají také poz statky n kolika románských kamenných dom  dokumentující bohatství 
zdejšího obyvatelstva.60 Jeden z t chto dom  stával na míst  dnešního Clam-Gallasova 
paláce. Tento d m se nacházel v místech tehdejšího románského dvorce a byl lokalizovaný 

                                                 
56 ILG 1895, 491–495; KUCHYNKA 1914, 23; HERAIN 1915, 134; SEDLMAYR 1925, 56–57; AREK 1941; KUBÍ EK 
1947, 126–130; LÍBAL / BEISETZER 1956; FRANZ 1957, 31; KUBÁTOVÁ 1957, 177–178; BLAŽÍ EK 1958, 139–140, 
158; KOTRBOVÁ 1960, 12; VOSS 1961, 250; POCHE / JANÁ EK 1963, 142; PREISS 1963, 130; POCHE 1965, 34–39; 
PLICKA / POCHE 1966, 128–129; VILÍMKOVÁ 1966, 80-81; BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 55, 57–59; NEUMANN 
1969, 69, 91–92 137–138; BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 14, 28, 82, 87, 103, 104; EHM / POCHE 1973, 30; 
POCHE / NEUBERT 1973, 44; BLAŽÍ EK 1974, 162; SEDLMAYR 1976, 282–284; POCHE / PREISS 1977, 60–63, 174–
177; BLAŽÍ EK 1978, 45–48; KELLER 1978, 109;  POCHE / EHM 1982, 59; POCHE 1983, 78; PREISS 1986, 340, 
365–366, 402–404; HORYNA 1988, 328; KO ÁN 1988, 497; PREISS 1988, 546–547; PREISS 1989, 603; LANGER 
1990, 60; STA KOVÁ / ŠTURSA / VOD RA 1991, 141; LORENZ 1992, 140–145; LÍBAL / MUK 1996, 196–197, 367–
368; VL EK 1996, 185–188; KO ÁN 1999, 26–46; MENDLOVÁ / STÁTNÍKOVÁ 2001, 16, 23; VLNAS 2001, 101, 
160; PREISS 2003, 582; LORENZ 2004, 159; MA A 2004, 474; PEŠEK 2004, 142; KRUMMHOLZ 2005b, 344–351; 
KRUMMHOLZ 2007a; KRUMMHOLZ 2007b, 219–231; VL EK 2007, 174; KRUMMHOLZ 2008b; KRUMMHOLZ 2008c, 
87, 90; HINTERKEUSER 2009,  59–63, 65–66, 71–73; KONE NÝ 2009, 91–98; KRUMMHOLZ 2009, 77–89; MÁDL 
2009, 262; PEŠEK 2009, 11–15, 18–19, 21; SEEGER 2009, 109–124; WEINBERGER 2009, 99–108; WENIG 2009, 
94–103; REBITSCH 2013, 238–241; MACEK / BIEGEL / BACHTÍK 2015, 229–232, 622–624; MÁDL / TIBITANZLOVÁ 
/ ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ / VÁCHA 2016, 91. 
57 LÍBAL / BEISETZER 1965, nepag.; VL EK 1996, 185–186. 
58 VL EK 1996, 185–186. 
59 VL EK 1996, 186. 
60 AREK 1941, nepag. 



 

jako ,,u Panny Marie na Louži”. Ji í arek píše, že tento d m náležel v letech 1351 až 1353 a 
patrn  i dále Janu Jind ichu, mladšímu bratru Karla IV., moravskému markrab ti.61 Dobroslav 
Líbal se zmi uje, že v historických pramenech se nález románského domu objevuje pom rn  
pozd  a to až roku 1351.62 Ke konci 14. století se d m dostal do rukou m š an  a b hem dvou 
století vyst ídal celou adu majitel  m š anského i šlechtického rodu. Roku 1402 byl d m 
v majetku Otlina, bohatého zlatníka, znám pod jménem Otlovský d m.63 Díky takzvanému 
K ižovnickému plánu Starého M sta pražského z doby kolem poloviny 17. století m žeme 
znát podobu st edov kého domu.64 Na tomto plánu je na míst  dnešního Clam-Gallasova 
paláce vykreslen velký d m, vybudovaný z ejm  v gotickém slohu. arek i Líbal se ve svém 
popisu shodují.65 Jednalo se o širokou obdélnou stavbu se dv mi poschodími, jenž m la v ž 
p i Husov  ulici na míst  dnešního vchodu u jižního ryzalitu. V p ízemí stavby jsou na plánu 
zakresleny dva vstupy. T etí vstup tvo í brána v p ízemí v že. Dobroslav Líbal dodává: 
,,V prvním poschodí hled lo 6 a ve druhém dokonce 13 i 14 oken, po dvou sdružených. V ž je 
t íposcho ová s vysokým, štíhlým gotickým arký em a bání. K severní stran  velkého domu se 
p ipojuje malý jednoposcho ový dome ek, kolem n ho se prostíral h bitov až ke kostelu 
Panny Marie na Louži.” Dále se Dobroslav Líbal domnívá, že velká budova s v ží zakreslená 
na K ížovnickém plánu, byla palácem markrab te Jana Jind icha, postaveným n kdy ve t etí 
tvrtin  14. století a svou rozlohou poukazuje na významnost jejího p edch dce.66 Ji í arek 

zmi uje gotický arký  svou formou p ipomínající arký  Starom stské radnice a Karolina.67 
Srovnáváním kupních cen dosp l arek k záv ru, že se d m v pozdní gotice nep estavoval a 
tak mohl být arký  jedin  ze 14. století, o tom sv d í i uvedená podobnost. Dle arka si 
s nejv tší pravd podobností n kdejší d m markrab te Jana udržel stejnou podobu od 14. až 
do 17. století. 
  Z ady dalších majitel  se zapsal do d jin bývalého markrab cího domu v první ad  
bohatý m š an Ji ík Samuel z Hrádku, kterému roku 1499 p ešel palác do majetku a po 
kterém byl d m nazýván Samuelovský.68 Samuelovský d m stál v místech tehdejšího 
st edov kého dvorce markrab te Jana Jind icha a zabíral asi t i tvrtiny hmoty dnešního 
západního palácového k ídla.69 Po átkem 17. století se d m dostal do majetku Kinských 
z Vchynic. 
Císa  Ferdinand daroval 8. srpna 1634 d m na Strarém M st  pražském Matyáši Gallasovi 
odm nou za pomoc p i odstran ní Albrechta z Valdštejna.70 Zkonfiskovaný d m p edtím 
vlastnil Vilém Kinský, zavražd n v Chebu spolu s Albrechtem. Matyášovi Galasovi p ipadla 
rovn ž zahrada, nacházející se v objektu dnešní Kampy.  
 Samuelksý d m byl, v dob  když se stal jeho novým pánem Matyáš Gallas, velmi 
zchátralý a nemožný k obývání. Gallas se tím však nijak zvláš  netrápil, jelikož trávil v tšinu 

                                                 
61 arek píše, že Jan Jind ich je první známý majitel domu, zaznamenaný v m stských knihách Starého m sta 
pražského. Zdá se, že práv  markrab  p estav l d m ke svému pohodlí. Tvárnost, kterou d m tehdy dostal, se 
zachoval až do doby prvních Gallas , tedy do 17. století. K této domn nce nás vede kreslený K ížovnický plán 
ásti Starého M sta ze 17. století. O tomto plánu se zmi uji dále v textu. AREK 1941, nepag. 

62 LÍBAL / BEISETZER 1965, nepag. 
63 LÍBAL / BEISETZER 1965, nepag.; WENIG 2009, 95. 
64 K ižovnický plán je provedený nepochybn  ve druhé polovin  17. století a dodnes je zachovaný v archivu 
kláštera k ižovník  s ervenou hv zdou u sv. Františka na Strarém M st . AREK 1941, nepag. 
65 AREK 1941, nepag.; LÍBAL / BEISETZER 1965, nepag. 
66 LÍBAL / BEISETZER 1965, nepag. 
67 AREK 1941, nepag. 
68 WENIG 2009, 95.  
69 KRUMMHOLZ 2007a, 81. 
70 AREK 1941, nepag.; WENIG 2009, 96. 
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svého asu ve vojsku nebo na svých venkovských statcích. Matyáš v syn František Ferdinand 
Gallas se zde v paláci na as usídlil a shromáždil v n m celkem bohatou  knihovnu, ovšem 
o opravu budovy se nijak zvláš  nestaral. Nechal zde provést pouze nejnutn jší práce, aby tak 
bylo možné budovu obývat. Práce byly provedeny v letech 1685–1693.71 Stavitelem se stal 
Jacopo Antonio Canevale, byl snad štukatér, malí  a kameník.72 Provedené úpravy ovšem 
nezasáhly do vzhledu stavby. 
 Teprve až syn Františka Ferdinanda, Jan Václav Gallas (1671–1719) nebyl 
s úpravami, které sta ily jeho p edk m, spokojen a p istoupil k zásadní p estavb  ve velký 
barokní palác.73 Záhy po p evzetí otcovského majetku, p ikoupil hrab  Jan Václav Gallas dva 
p ilehlé domy – objekt bývalé fary kostela Panny Marie na Louži a sousední d m ,,U erného 
gryfa”.74 Na této stran  vzniklo nové – severní palácové k ídlo (1699–1700), které bylo 
pozd ji zvýšeno o t etí patro a dokon eno v lét  1700.75 Stavbyvedoucím byl Marcantonio 
Canevalle, již d íve inný ve službách Gallas . Kamenické práce provád l Pietro della Torre. 
 Po krátké stavební p edeh e si hrab  v letech 1699–1700 vybral Jana Bernarda 
Fischera z Erlachu, nejvýznamn jšího víde ského architekta své doby, aby mu vytvo il nový 
návrh [1] pro projekt paláce. Roku 1713 p ijel Fischer z Erlachu do Prahy, aby se osobn  
seznámil se stavebními podmínkami.76 Z d vody nedosta ující parcely pro zbudování paláce 
p ikoupil Gallas další t i domy.77  
  Fischer v projekt zrealizovali dva stavitelé, byl jím Tomáš Hafenecker spolu 
s druhým nejmenovaným um lcem, u kterého lze p edpokládat, že jím byl n kdo z rodiny 
Canevall , konkrétn  Giovanni Domenico mladší. Pavel Vl ek se domnívá, že druhým 
stavitelem by mohl být Kryštof Dientzenhofer.78 Architektonické lánky tesal kameník 
Domenico Rappa. Štuky zhotovil Giovanni Fiumberti a Rochus Bolla pod vedením Santina 
Bussiho. Socha ské práce provedl Matyáš Bernard Braun a o malí skou výzdobu se postaral 
Carlo Innocenzo Carlone. 

Hlavní stavební období spadalo do let 1713–1719, avšak záv re ná etapa v etn  
štukatérské a malí ské výzdoby prob hla mezi lety 1727–1729, v t chto letech bylo 
vyzdobeno p edevším schodišt .79 
 Když v roce 1719 stavebník paláce Jan Václav Gallas v Neapoli zem el, palác m l již z ásti 
uvnit  um lecké vybavení. I po smrti stavebníka práce na dovršení um lecké výzdoby 
(interiérové vybavení) stavby paláce, pon kud zpomaleným tempem nadále pokra ovaly, 
do doby než úlohu stavebníka p evzal Filip Josef Gallas. Aniž by byly práce zcela dokon eny, 
roku 1730 utichly.80 
 Clam Gallas v palác z stal, ve své podstat , tak jak vyšel z rukou Fischera z Erlachu a 
jeho spolupracovník  podílejících se na um lecké form  paláce. S výjimkou rozsáhlých 

                                                 
71 AREK 1941, nepag., PREISS 1986, 340 
72 Další z astn ný štukatér a kameník jmenován není. PREISS 1986, 340 
73 AREK 1941, nepag., LÍBAL 1956, nepag; REBITSCH 2013, 238; WENIG 2009, 96.  
Podle zachovaného ná rtu to byla stále budova se t inácti okenními osami s v ží na jižní stran , jejíž renesan ní 
rustika dokazuje, že se zde nic nezm nilo a ani nep estavilo, pouze zajiš ovalo. AREK 1941, nepag. 
74 KRUMMHOLZ 2007a, 81. 
75 VILÍMKOVÁ 1966, 80-81; PREISS 1986, 340; VL EK 1996, 186. 
76 PREISS 1986, 340. 
77 VL EK 1996, 186; VL EK 2007, 174. 
Nákupy všech p ikoupených pozemk  probíhaly od roku 1680 a poslední d m Gallas koupil roku 1715. POCHE / 
PREISS 1977, 60. 
78 VL EK 2007, 174. 
79 POCHE / PREISS 1977, 61. 
80 LÍBAL / BEISETZER 1956, nepag.; VL EK 1996, 186. 



 

zásah  do vybavení interiér  v 19. století. Roku 1800 byl palác rozší en o ohradní ze  
do Mariánského nám stí, kde se d íve nacházel h bitov.81 Do výklenku ve zdi byla umíst na 
(dnes v kopii) alegorická socha Vltavy – takzvaná Terezka, zhotovena Václavem Prachnerem 
roku 1812. V této dob  se také uvažovalo o z ízení divadla v severním k ídle paláce, jeho 
stavba však nebyla nikdy dokon ena a rozestav ná ást byla p ed lána roku 1831 na seník.82 
Od roku 1945 byl v paláci umíst n Archiv hlavního m sta Prahy. V dnešní dob  se palác 
využívá pro r zné výstavy, koncerty i jiné spole enské akce. Do budoucna je zamýšlena 
oprava interiéru s restaurátorskými pracemi. 

 

2.1. Popis Clam-Gallasova paláce 
Jak bylo již p edznamenáno, Clam-Gallas v palác je um leckým spojením Prahy s Vídní a 

tudíž tato stavba nese všechny znaky p edchozího Fischerova víde ského díla. Zejména pak 
ve stejné dob  budovaný palác Trautsonský (1710–1712) je s pražským palácem velmi 
p íbuzný. P tidílné len ní o t ech rizalitech bezprost edn  navazuje na zahradní pr elí 
víde ského Trautsonova paláce. Stísn ný uli ní prostor v Praze však neumož oval tolik 
rozvinout vertikální pr elí, tudíž se pražský paláce jeví jako více plošný. Tento nedostatek, 
byl kompenzován bohatým vertikálním len ním paláce, rozd lené do t í pater završené 
trojhranným štítem, kde pilastrový ád umoc uje st ed dv ma okrajovými m lkými rizality 
nesoucími atiku. Podobn  jako u starších d l Fischera, konkrétn  na paláci Eugena 
Savojského ve Vídni, jsou tyto dva rizality hlavními nositeli, které stavb  dávají její um lecké 
cít ní. Rizality jsou naho e lemovány pouze atikou, jejich fasáda je však rozvinuta složitou 
kombinací plastických a architektonických element , portál  s balkóny i širokých oken piana 
nobile.83 Vn jší podoba, dispozice i p vodn  zamýšlená interiérová výzdoba reflektují jak 
p edchozí Fischerovu tvorbu, tak i recentní zkušenosti a požadavky objednavatele, a to v etn  
inspirací Anglií a ímem.84 Celý komplex budov je situován do nároží Mariánského nám stí 
a Husovy ulice. Hlavní pr elí Clam-Gallasova paláce se obrací do severní ásti Husovy ulice 
a stojí tak v cest  p ímému pr b hu ulice Karlovy. Ob  tyto komunikace tak opticky zužuj  
svým vysokým architektonickým ádem vrcholícím atikou s galerií alegorických soch, svým 
strohým soklem a frontou oken v p ízemí paláce vyvýšenou nad hlavy chodc . Dvoupatrové 
hlavní pr elí je jedenáctiosé. M lký rizalit rámující oba kraje, vystupuje nad pr elí 
polopatrem ukon eným balustrádou.85 V p ízemí po stranách obou rizalit , prolamující 
vjezdy, na sebe poutají pohled dva edikulové portály.86 Portál napravo s p vodními barokními 
vraty, zachovaným kováním a barokní m íží v nadsv tlíku, zdobí znak Clam-Gallas  [5]. Oba 
portály [2]; [3] jsou vymezeny dvojicemi atlant . Atlanti stojí na soklech, na nichž jsou 

                                                 
81 VL EK 1996, 186. 
82 Ibidem. 
83 POCHE / PREISS 1977, 61. 
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geniem. KUBÁTOVÁ 1957, 177–178. 
85 VL EK 1996, 186. 
86 KRUMMHOLZ 2007a, 7; VL EK 1996, 186. 
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reliéfy p edstavující slavné Herkulovy iny[4]. Na svých bedrech nesou loggii zakon enou 
ve druhém pat e balkónem a zdobenou reliéfy, hrab cími erby a dekorativními vázami s putti. 
Na portály navazují dv  etáže plasticky-iluzivn  lemovaných trojdílných oken, zjevn  
inspirovaných ímským barokem, konkrétn  Palazzo Pamphili. 

 Rizalitem jsou také zd razn ny t i st edové osy.  Rizalit vystupuje o polopatro až 
na st echu, kde je ukon en (na rozdíl od bo ních pavilon ) plnou atikou, kterou p erušuje 
trojúhelný štít s prázdným tympanonem.87 Atiku zdobilo t ináct soch p edstavující antické 
božstvo.88 Okolo zbylých ástí obíhá atiková balustráda, která rovn ž p ekrývá zvalbenou 
prejzovou st echu. P ízemí je len no pouze pásovou rustikou, ta se v pat e navíc uplat uje 
pouze na bo ních rizalitech.89 Piano nobile paláce zvýraz ují vysoká okna, která jsou zdobena 
v suprafenestrách kartušemi [8]; [9]; [10]; [11]. Umíst ní piana nobile ve druhém pat e je 
dáno n kolika d vody. Nejenže se jedná o víde ský zp sob umíst ní piana nobile, ale také 
z d vodu dosažení lepšího osv tlení reprezenta ních sál , které by bylo v nižších patrech díky 
úzké ulici nep íznivé.90 Piano nobile je s horním polopatrem propojeno iónskými pilastry 
vysokého ádu vynášející kladí. Suprafenestry s parapety vertikáln  propojují okenní osy. 

Stavbu celého komplexu uzavírá úst ední, tém  tvercový dv r, druhý úzký dv r p i 
vstupu a další dv r, který je p i hospodá ském k ídle.91 

Tento palác není pozoruhodnou stavbou pouze z pohledu koncepce hlavního pr elí, 
obdobn  koncipované prostory obsahuje i ve svém interiéru. P edevším monumentální 
vstupní schodišt , jehož hlavní sou ástí je socha ská výzdoba. Prolamované zábradlí 
schodišt  ur uje rytmus a sm r ch ze krá ejícího, je ozdobeno nejen dekorativními vázami, 
ale také dvojicemi andílk  sv tlonoš  [23]; [24]. Vážnost putt , vytvo ených v ateliéru 
Matyáše Bernarda Brauna, je odrazem tvarosloví samotného zábradlí i dekoru užitého 
v soklovém pásu a v pásu vlysu st ny schodišt . V prostorách hlavního schodišt  p evládá 
slavnostní atmosféra, která je umocn na nejen socha skou výzdobou, ale hlavn  nástropní 
malbou [25]. 

Krom  vliv  z obdobných staveb ležících v Rakousku, byla na Clam-Gallasov  paláci 
analyzována celá ada jiných vliv , které se zde st etávají. Jedná se o propojení díla 
Borrominiho až k francouzskému a anglickému klasicismu a Schlütterovu klasicismu, jež 
jsme mohli spat ovat na dnes již zni eném zámku v Berlín .92 Emanuel Poche míní, že: 
,,Fischerovo dílo je syntézou vliv  vlašského baroku a podn t  francouzského klasicismu 
Mansartova. V tom jeví se pokrokový rys, který p edznamenává i na pražské p d  blížící se 
novou francouzskou orientaci um lecké tvorby st edoevropské.“93  

 
 

                                                 
87 VL EK 1996, 186. 
Z p vodní rozsáhlé výzdoby se zachovala socha, která zdobila vrchol štítu. N které ostatní sochy byly nov  
dopln ny v kopiích. VL EK 1996, 186. 
88 VL EK 1996, 186. 
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zkoumání starých vyobrazení paláce (J. A. Delsenbach, J. G.Ringle - F. B. Werner) a udává, že n které z postav 
nejsou na rytinách patrny, z ejm  jen z d vodu perspektivy. 
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2.2. Osobnost Johanna Fischera z Erlachu 
Johann Bernard Fischer z Erlachu (1656–1723) pat í k p edním osobnostem evropské 

architektury, p sobící p edevším na víde ském dvo e.94 Na území Rakouska m žeme 
obdivovat celou adu Fischerových staveb, jako nap íklad: zámek Schönbrunn a kostel 
Karlskirche, podílel se i na stavb  habsburské rezidence Hofburg, kde navrhl mimo jiné jeho 
pr elí a knihovnu. Podle jeho návrhu bylo postaveno n kolik kostel  v Salcburku, ale i 
u nás.95   Architektura Fischera z Erlachu je zásadním zp sobem ovlivn na jeho 
p vodním socha ským školením a následná léta italské praxe na poli dekoratérské tvorby a 
okázalé architektury. Pro jeho architekturu je typické plasticko-architektonické pojetí, kde se 
v i ploše uplat uje d mysln  komponovaná plasticita. U jeho staveb pak m žeme vid t 
astou protihru konvexních a konkávních prvk . Dále k tomu p istupuje ,,optické” provázání 

jednotlivých partií s dekorem. Fischerovy exteriéry i interiéry nabízejí a vyžadují vícero 
zp sob  nazírání.96 Prostorové rešení interiéru Fischer eší navíc i s jeho pohledovými a 
sv telnými vztahy. Ve Fischerov  projevu se nachází ešení režie sv tla a takzvané 
komunikující dekorativní vázy.97 Jednotlivé složky Fischerova architektonického díla jsou 
natolik provázány, že nelze vyjmout jediný prvek, aniž by nebyl narušen celek, typickým 
p íkladem je práv  Clam-Gallas v palác. 

Fischer z Erlachu byl považován za jednoho z nejlepších a nejv tších architekt  své doby a 
jeho p sobení ve službách eské šlechty poukazuje na to, jaký kladný vztah m la ást 
pob lohorské aristokracie k eskému prost edí.98 Císa  Karel VI., jakožto špan lsky 
orientovaný absolutista a zárove  panovník usilující o víde ský centralismus, ovládal eskou 
šlechtu a vedl ji k preferenci svého domácího prost edí p ed dlouhodobým pobytem 
v sídelním m st  íše, ve Vídni. V echách se Fischer objevil  již v lét  1691.99 Není jisté, 
zda do Prahy zavítal jen kv li studijním ú el m. Zde se Fischer seznámil s tvorbou Jeana 
Baptisty Matheye, zvlášt  pak obdivoval, mimo letohrádku Hv zda a malostranského kostela 
sv. Josefa, kostel sv. Františka na K ížovnickém nám stí, jehož plány si dokonce zkopíroval. 
Jak bylo d íve b žné, pro Fischerovu následující architektonickou innost v echách byly 
rozhodujícími sociální vazby objednavatel . V první ad  to byla rozv tvená rodina Thun .100 
Mimo jiné pracoval Fischer pro hrab te Leopolda Josefa Šlika, pro kterého spolu s Carlem 
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Gustavem Heraeem vytvo il návrh náhrobku hrab te Jana Václava Vratislava z Mitrovic, 
náhrobek vznikl v letech 1714–1715 a z mramoru ho pak vytesal socha  Ferdinand Maxmilián 
Brokoff. Fischerovým dalším podporovatelem byl hrab  Filip Zikmund Dietrichstein (1651-
1716), pro kterého Fischer z ejm  roku 1709 upravil jeho víde ský palác. 

Díky rodinným vazbám m l k Fischerovi z Erlachu blízko další z eských aristokrat -
diplomat , hrab  Jan Václav Gallas. Jan Václav Gallas, jakožto stavebník paláce, m l ve své 
dob  velmi dobré spole enské postavení, jako jeden z nejvyšších státních ú edník  zastával 
funkce císa ského vyslance v Benátkách a Londýn  a do asn  i jako místokrál neapolský.101 
Díky všem t mto aspekt m vzniká také požadovaná náro nost na stavbu paláce a tím spojení 
eského prost edí s víde skými um leckými vymoženostmi a snaha p enést aleaspo  ást 

centra íše do Prahy, a to bohužel i za cenu, že stavební parcela pro vznik paláce byla zcela 
nevyhovující. Jak se již zmi uji v  p edchozí kapitole, z d vodu nevyhovujícího prostoru, 
byly p ikoupeny sousední domy, jejichž místo zaujal asi od roku 1708 rozlehlý objekt nového 
paláce, který p evyšoval své okolí nejen výškou, ale i svou stavební okázalostí. Emanuel 
Poche se zmi uje, že se z ejm  též po ítalo i se zbo ením dom  p ed projektovaným pr elím 
paláce.102 K tomu však již nedošlo a z tohoto d vodu je pr elí paláce tak ka ,,utopeno” 
v m stské zástavb . Poche dodává, že se pr elí bohužel pohledov  neuplat uje tak, jak si to 
p edstavovali jeho tv rci, hlavn  jeho architekt, který jej v celém frontálním nárysu [1] i 
ú inu zobrazil ve svém slavném ,,Entwurf einer historischen Architektur”. 

Za ú elem prohlédnutí si místa pro výstavbu nového paláce navštívil na za átku roku 1713 
Fischer z Erlachu Prahu.103 Pro Fischera, jakožto p edstavitele dynamického baroku, bylo 
zjišt ní podmínek velmi zdrcující.104 Kv li hustot  a p ílišné blízkosti okolních staveb bylo 
monumentální rozvinutí stavby plánovaného paláce tak ka nemožné. Bohuslav Líbal situaci 
popisuje následovn : ,,Na míst  nyn jšího hlavního k ídla stál palác markrab te Jana 
Jind icha s vysokou v ží, k n muž se p ipojovala budova fary kostela Panny Marie na Louži a 
h bitov. Po druhé stran  t sné ulice stál již tedy velký objekt pozd jšího Tratmannsdorfského 
paláce a dvojposcho ový d m šp. 160. Ostatní budovy po jižní stran  Clam-Gallasova paláce 
i v blocích jižn  od Karlovy ulice byly dvou – až t íposcho ové, zevn  nepochybn  
renesan ního charakteru, beze stop barokních. Monumentální uzáv r severního ukon ení 
nyn jší Husovy t ídy vytvá ela v ž kostela Panny Marie na Louži, význa ná architektonická 
dominanta. Druhou dominantou, s ní vážn  sout žící, byla mohutná v ž markrab cího domu.”  

Fischer byl p i stavb  Clam-Gallasova paláce siln  ovlivn n architektonickým ešením 
p edchozí starší gotické stavby. V architektonickém ešení stavby Clam-Gallasova paláce 
ponechal její hloubku i zásadní dvoutraktové d lení, pro nepravidelnou p dorysnou dispozici 
využil dochovaný gotický palác ze 14. století.105 Lehce pozm n na byla pouze hloubka 
p edního traktu sm rem do ulice.106 Obnoven byl také dvojí pr jezd. 

Fischer se mohl voln  projevit na fasád , která má víde ské ešení a je vyrovnaná v uli ní 
á e. Kulisa fasády je sice plošná, zato dekorativn  velmi bohatá. Odstupn ním se tak 

p izp sobila pražským zvyklostem. Iluzivn  provedené motivy nazna ují, že zde nebylo 

                                                 
101 Když hrab  p sobil v Londýn , cestoval Fischer do Anglie, a když pak hrab  p sobil v ím  (1714–1719) 
jako císa ský vyslanec, Fischer v syn Joseph Emanuel, který se zde seznamoval s italskou architekturou, 
pobýval v Gallasov  tamním paláci. 
102 POCHE / PREISS 1977, 60. 
103 LÍBAL / BEISETZER 1956, nepag. 
104 Parcela pro výstavbu paláce byla dána d dictvím Gallasova rodinného domu.  
105 BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 82. 
106 LÍBAL / BEISETZER 1956, nepag. 



 

po ítáno s rozlehlejším prostorem.107 Dekoratéry fasády byli vídenští štukaté i spolu 
s Matyášem Bernardem Braunem, autorem váz, reliéf  a soch. 

Pražský Clam-Gallas v palác pat í mezi Fischerovy nejorigináln jší stavby. Nález 
p vodních Fischerových plán  k paláci je velkým unikátem, a nemá nikde v Evrop  
obdoby.108 Jedná se o návrhy interiérové výzdoby reprezenta ních prostor, které nejsou jen 
pouhými plány, ale i um leckými díly. Další raritou jsou jejich rozm ry, jedná se o nejv tší 
dochované Fischerovy kresby v bec. Jak bylo již zmín no, Fischer byl zárove  
navrhovatelem veškeré plastické exteriérové i interiérové dekorace. Dochované kresby 
alternativ výzdoby velkého schodišt  a prostor parádního apartmánu dokládají, že v oboru 
dekorativní architektury vycházel až do konce svého života z raných ímských zkušeností. 
Do budování paláce svými progresivními požadavky nicmén  zasahoval objednavatel, jenž si 
mimo jiné vyžádal uplatn ní anglických vysutých oken, s nimiž se lze shledat na jednom 
ze zmi ovaných návrh . 

 

                                                 
107 BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 82. 
108 MACEK / BIEGEL / BACHTÍK 2015, 232. 
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3. Výzdoba paláce 
Jak už bylo výše uvedeno, celý palác by m l být jak um leckým tak i stavebním 
propojením Prahy s Vídní, která byla v té dob  významným císa ským centrem. Pražský 
palác je azen mezi nejvýznamn jší barokní stavby st ední Evropy. Gallas v palác pojí 
s víde skými stavbami i etné analogie jednotlivých prvk  výzdoby, a to jak socha ské, 
štukové, ale i malí ské. 

Stavební program paláce byl daný již od samého za átku jeho stavby – návrat 
k antice. Tento trend byl velice populární a to i u nové eské šlechty, která se po bitv  
na Bílé Ho e usazovala na našem území. Znovuzrození antiky nebylo v echách žádnou 
novinkou, již hrabata ernínové si nechala v roce 1650 vyobrazit své portréty 
v kostýmech antických hrdin .109 Dalším takovým p íkladem byl hrab  Václav Vojt ch 
Šternberk, který si již t icet let p ed Gallasem nechal v okolí Prahy vystavit záme ek a 
nechal ho pojmenovat Trója. Bylo obvyklé, že šlechtici na po átku 18. století se 
neustále p evlékali za antické hrdiny a p ejmenovávali i p estavovali své rezidence 
na novou Tróju, Arcadii, Olymp atd.110 V té dob  to bylo velice módním trendem. 
Pražský Gallasovský palác tedy nebyl výjimkou a odpovídal tomuto módnímu trendu – 
návrat k antice – metamorfosi all’antica. 

P vodní dispozice paláce známe díky Antonínu Wachovi, který zaznamenal 
p dorysy jednotlivých podlaží.111 Jedná se o ty i signované plány a jejich vyjíme nost 
spo ívá v tom, že se jde o nejstarší dodnes známou plánovou dokumentaci Clam-
Gallasova paláce. P vodní barokní plány se bohužel nedochovaly, k dispozici jsou 
pouze stavební spisy. Langweil v frýdlantský model z roku 1827 tak z stává nejstarším 
dokladem p vodního stavu paláce. Vnit ní uspo ádání paláce je rozd leno do t í pater 
s p ízemím a podkrovím. P i emž malí ská výzdoba se nachází v p ížemí, pokra uje 
p es první patro a hlavní ást máme v sálech piana nobile.  

P ízemí je v celém svém rozsahu barokní a výzdoba je zde soust ed na do prostoru 
schodišt . St ny zde zdobí štuková dekorace, ve které p evládá motiv pásky. Na klenb  
z placek je celkem deset polí s jednotlivými frekami, z nichž ást je zasazena 
do iluzivn  malované architektury a ást do štukového orámování. V prvním poli 
nástupní sín  je vyobrazen Saturn [13] a ve druhém Jupiter [14], dále Proserpina [15] a 
Céres [16], na mezipodest  jsou pole s Martem [17] a Venuší [18]. Na výstupním 
rameni pak Bakchus [19] a Vulkán [20], na podest  patra pak Merkur [21] a Diana [22]. 
Dvouramenné schodišt  v p ízemí má s kamenné prohýbané zábradlí. Jeho pilí ky zdobí 
na elní ploše medailony s bustami vále ník  a ukon eny jsou postavami andílk  
sv tlonoš . Na mezipodest  je pilí  osazen vázou. Schodišt  nás dovede k hlavnímu 
schodišti v prvním pat e paláce, které vytvá í dvoupatrovou halu. Hlavní schodišt  je 
situováno v samostatném traktu, vysunutém z p dorysu západního k ídla do nitra 
parcely.112 Výjime né jsou sv telné kvality schodišt . Sv tlo dovnit  dopadá ze t í stran 
p es šestimetrová okna.113 Nad schodišt m se nachází nástropní freska s Apollónovým 

                                                 
109 BLAŽÍ EK 1978, 46. 
110 BLAŽÍ EK 1978, 46. 
111 KRUMMHOLZ 2005b, 334. 
112 KRUMMHOLZ 2007a, 93. 
113 Projevuje se zde Fischerova genialita p i práci se sv tlem. Stejný princip byl využit i u paláce prince 
Evžena Savojského ve Vídni, který se rovn ž jako palác Gallas v, nachází v husté zástavb  m stského 
jádra. Z d vodu prostorových limit  byl také v paláci prince Evžena, dnes již neexistující, hlavní sál 
odsunut z prostoru elního palácového k ídla, mimo enfiládu p ijímacích prostor, podobn  jako je tomu 
v pražské rezidenci. V obou p ípadech bylo díky tomu zárove  docíleno prosv tlení sál  velkými okny 
k jihu, kterýmžto sm rem se na protilehlých stranách nádvo í nacházejí terasy. KRUMMHOLZ 2007, 93. 



 

triumfem [25]. Prostory prvního patra mají ploché stropy s fabiony, které jsou áste n  
klasicistního p vodu a áste n  z 2. poloviny 19. století.114 V n kterých místnostech se 
zachovala klasicistní kachlíková kamna z ásti druhorokoková.115 Druhé patro – piano 
nobile [12] zaujímají reprezenta ní prostory, azené kolem centrálního tvercového 
dvora. P vodní dispozici lze rekonstruovat na základ  starších plán .116 Na podest  
hlavního schodišt  se opakuje výzdoba nižšího podlaží. V sousední místnosti (C3) [12] 
sm rem do Husovy ulice se nachází freska zobrazující Shromážd ní olympských boh  
[45] a ve vedlejším sále (C4) [12]  se nachází freska s alegorií V d a Um ní [53], která 
má být spojena s poctou rodu. Dve e v t chto komnatách jsou barokní s intarsií, stejn  
jako ást vykládaných parketových podlah.117 Následující sál je zdoben pouze štukovou 
výzdobou. Na strop  nárožní místnosti (C2) [12] se opakuje téma V d a Um ní 
na freskách ve t ech tondech [63].  Tento sál m l nejspíše d íve sloužit jako knihovna, 
pozd ji upravená na divadelní sál. Ve spojující místnosti k severnímu k ídlu, 
ozna ované jako zrcadlový i ínský kabinet (C11) [12]  se na strop  nachází freska 
s Flórou [68]. V sále je pozoruhodný majolikový lustr.  

 
Zbylé malby se nacházejí ve východním k ídle. Jedná se o stopní fresky ve t ech 

menších sálech, všechny zasazené do štukových polí. V sou asné dob  jsou pro sv j 
špatný stav p ekryté ochrannou fólií, a eká se na jejich rekonstrukci. Z tohoto d vodu 
je momentáln  t žké identifikovat konkrétní figury a detaily. Jednotlivé výjevy lze 
rozeznat pouze v základních obrysech.  

O prvním sále (C20) [12] se literatura tém  nezmi uje a je zde na strop  vyobrazen 
dle Preisse Nanebevzetí Ariadny [69].118 V sále druhém (C21) [12] je výjev ozna ovaný 
za Pád Gigant  [70]. Poslední místnost (C29) [12], která byla p vodn  ložnicí a pozd ji 
za Filipa Josefa Gallase upravena na knihovnu je na strop  vypodobn na scéna 
s Merkurem, Lunou a Hv zdami, ozna ována jako Diana a Endymion [71]. Tato freska 
nebyla sou ástí p vodní smluvy, nýmrž až na p ání objednavatele. 

Z t chto maleb jsou siln  patrné zásahy Carloneho pomocník . Pravd podobn  byly 
provedené dle Carloneho návrh , avšak malbám chybí lehkost, jemnost a sv žest, pro 
Carloneho tolik p ízna ná. 

V paláci se nalézají ješt  další dva sály v piano nobile v k ídle sm ující do Husovy 
ulice, jejich p vodní vzhled byl bohužel ztracen b hem úprav v 19. století.  

 
Po ukon ení provozu zdejšího divadla bylo druhé patro mezi léty 1838–1881 zásadn  
p etvo eno do nám dnes známé podoby. Na míst  ty  sál  vznikl nový mramorový sál 
(C5/C10) [12] a nahradil tak hlavní spole enské prostory. 

 

                                                 
114 VL EK 1996, 187. 
115 VL EK 1996, 187. 
116 Z plán  se dozvídáme, že se z horní podesty velkého schodišt  vstupovalo doleva do malého sálu, 
který m l být první a o n co vyšší z celkem ty  prostorových místností parádního apartmánu Jana 
Václava Gallase. Na tento sál navazovaly dv  další prostory, které m ly charakter antecamer, a m ly 
sloužit k audiencím a oslavám. Mimo sálu ješt  navazovala místnost tvrtá, která byla p í n  situovaná, a 
jednalo se o další parádní ložnici. Pro t i z t chto ty  místností a pro hlavní schodišt  se dochovaly 
p vodní návrhy Fischera z Erlachu, jednalo se o alternativní návrhy, z nichž si mohl stavebník vybrat 
n které z r znách zakreslených motiv  dekor . Pro celé západní k ídlo se navíc dochovaly i Fischerovy 
nákresy p dorys  jednotlivých místností, do jejichž m ížek m la být zakreslena schémata výzdoby 
strop . KRUMMHOLZ 2007, 91. 
117 VL EK 1996, 187. 
118 POCHE / PREISS 1977, 176. 
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3.1. Socha ská výzdoba 
Není pochyb o tom, že si Fischer ne náhodou pro realizaci socha ské výzdoby zvolil 
Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738) adící se mezi p ední mistry eské vrcholn  
barokní plastiky.119 Již b hem první p estávky, kdy se práce zastavily, což bylo v letech 
1714–1716, bylo na atiku umíst no sedmnáct soch antických božstev, pocházející 
z Braunovy dílny. Je tedy p irozené, že Braun na výzdob  pro palác nepracoval sám, 
nýbrž za pomoci své dílny. Nejvýznamn jší roli ur il Fischer socha ství v p ízemí 
stavby, jež je osazeno sochami a reliéfy v množství a zp sobu v té dob  v Praze 
nevídanými a již nikdy nezopakovanými. V roce 1715 dodal Braun spolu se svou dílnou 
na palác dvojice mohutných Atlant  p i vstupu nesoucí balkóny nad ob ma portály[2]; 
[3].120 Socha Tritona na kašn  ve dvo e paláce je z roku 1716 [6]; [7].121 Dále zde byly 
provedeny kolem ost ní portálu a na d ících hranolových pilí  balkón  reliéfy, 
p edstavující slavné Herkulovy iny[4]. Balkóny pak vrcholí dekorativními vázami 
zdobenými op t reliéfy a dopln nými dvojicemi hravých putt . Toto vše bylo 
provedeno mezi léty 1714–1716. Podíl i charakter socha ské výzdoby jsou na této ásti 
pr elí vskutku mimo ádné. 
Pozd ji, n kdy mezi léty 1727–1729, Braun se svou dílnou dodal do interiéru vázy 
s dvojicemi putt , které byly umíst ny p i reprezentativním schodišti, provedeného 
podle Fischerova návrhu [23]; [24]. 

P ítomnost Braunovy dílny je velmi patrná. Socha ská kvalita i zp sob provedení tu 
kolísá od zb žnosti andílk  a váz ve výši pr elí až po ilusivní dokonalost reliéf  
v portálových soklech, na kterých nej ast ji spo inou pohledy kolemjdoucích.122 
V tomto se odráží kus barokního režijního d vtipu a dílenské ekonomie.123 

 Dvojice atlant  u vstupu do paláce, byly jist  provedeny dle Fischerova návrhu. 
Braunovi zde ale p ece p ipadla d ležitá úloha, a to jak vy ešit t la p sobíc živým 
dojmem a to vše ve funkci architektonických lánk . Jedná se o mohutná, svalnatá 
naturalisticky modelovaná t la p epásaná lví k ží [2], jež vzpírají dva balkóny u obou 
portál , z nichž jeden z portál  je pouze fiktivní [3]. 

P ítomnost Braunovy ruky je nejvíce patrná u ty  reliéf  s Herkulovými iny [4]., 
které spo ívají na podstavcích dvojic Atlant  [2]; [3]. Ilusivní reliéf velkého slohu zde 
vystupuje v náznakové m kkosti modelace, v bravu e letmého, skicovitého podání.124 
Výjevy jsou zde voln  rozvedeny v obdélníkových polích. Jsou v nich vyobrazena 
mohutná t la. Reliéf se m ní v obraz tesaný dlátkem, na n mž je patrný um lc v 
energický postup. 

Kontrastem portálových Atlant  jsou sochy umíst né na atice, jež jsou p ízna né 
svou štíhlostí, lehkostí a otev eností svých gest. Mimo to je u soch patrný zásah 
Braunovy ruky a jemnost, se kterou byly vypracovány.  

                                                 
119 ILG 1895, 492; AREK 1941, nepag.; KUBÍ EK 1947, 126–130; BLAŽÍ EK 1948, 11, 12, 14, 15, 47; 
BLAŽÍ EK 1958, 139–140; POCHE / JANÁ EK 1963, 142; POCHE 1965, 34–39; PLICKA / POCHE 1966, 128–
129; NEUMANN 1969, 92; BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 18–19, 82, 87, 103, 104; POCHE / NEUBERT 
1973, 44; POCHE / PREISS 1977, 62; POCHE / EHM 1982, 59; HORYNA 1988, 328; KO ÁN 1988, 497; 
LORENZ 1992, 142; VL EK 1996, 186–187; KO ÁN 1999, 26–46; VLNAS 2001, 160; KRUMMHOLZ 2007a, 
97–98; VL EK 2007, 174; KRUMMHOLZ 2008c, 89, 90; KRUMMHOLZ 2009, 78; WENIG 2009, 97; REBTISCH 
2013, 241; MACEK / BIEGEL / BACHTÍK 2015, 232, 622–623. 
120 NEUMANN 1969, 92 
121 VL EK 1996, 187. 
122 BLAŽÍ EK 1958, 139. 
123 BLAŽÍ EK 1958, 139. 
124 BLAŽÍ EK 1958 , 139. 



 

Z ikonografického hlediska je pr elí paláce len no do p ti zón: Na spodních 
soklech s reliéfy Herkulových in  stojí mocné figury Atlant  (Herkul ).125 Nad nimiž 
se nachází vlys s reliéfními vojenskými motivy. V úrovni parapet  prvního patra 
následují sokly váz s dalšími mytologickými reliéfy, p i emž dominuje merkurovská 
tématika. Na ty ech medailonech suprafenester ve druhém pat e [8]; [9]; [10]; [11] jsou 
vyobrazeny nám ty z Ovidiových Metamorfóz: Fäethon, Apollón a Dafne, 
Gigantomachie a Merkur s Argem. V této zón  se nad okny v osách rizalit  p vodn  
nacházely ješt  t i páry figur.126 Prost ední z postav m ly podobu Fám i Glorií, které 
vynášely hrab cí erb a korunu. Reliéf tympanonu zobrazuje Shromážd ní olympských 
boh , s nimiž se v samostatn  stojících sochách ješt  setkáváme naho e na atice. 
Na atice jsou úst edními postavami sochy Jupitera, Apollóna a Merkura. Herkules a 
Apollón personifukují dva vzájemn  se dopl ující ideály barokního aristokrata – 
udatného a um nímilovného.127  V postavách z antické mytologie se zárove  i promítají 
lenové Gallasova rodu.128 Herkules, jakožto symbol síly spolu s vojenskými motivy 

na pr elí paláce p ipomíná osobnost Matyáše Gallase, generála. astá Merkurovská 
tématika zas p ipomíná stavebníka paláce Jana Václava Gallase. Ten sloužil jako 
císa ský vyslanec, podobn  jako byl Merkur poslem nejvyššího boha Jupitera. 

Braunovi bylo v letech 1713–1718 vyplaceno za odvedenou práci celkem 
3042 zlatých.129 
 

3.2 Štuková výzdoba 
V období baroka p ipadá štuku zcela mimo ádná úloha, která daleko p esahuje jeho 
význam v období renesance, kdy byl štuk v podstat  jen elementem len ní a 
tektonickou dekorací st ny. V baroku se štuk dostává více na povrch, už není pouhou 
p ízdobou architektury, ale stává se samostatným druhem výtvarného projevu a je 
prost edníkem st ídav  mezi architekturou, plastikou a malbou, k nimž se postupn  
p ipíná.130 Štuk se v první ad  stává nedílnou sou ástí architektonického formulování 
hmoty a prostoru. Ve v tší mí e se štuk stává základním živlem plastického utvá ení a 
posléze i initelem ryze barokní iluze, která je utvá ena spolu s malí skými 
prost edky.131 Štuk je ideálním prost edkem pro zrcadlení barokní fantazie, jejíž hmota 
dodává celému prostoru zcela jinou dimenzi a iluzivn  jej prom uje. Proto není divu, 
že ustoupil i anticko-renesan ní název této techniky – ,,opus albarium”, nebo  barokový 
štuk se nevzdává ani barevné povrchové úpravy, a p ichází ozna ení nové, výstižn jší – 
,,opus plasticum”.132 

Na pozvání hrab te Jana Václava Gallase, jehož um lecký vkus byl vyt íbený a který 
si vybíral ty nejp edn jší a zárove  nejdražší um lce, p išel do Prahy také štukatér 
Santino Bussi. Bussi byl p vodem z Bissone Lugana, usazený ve Vídni.133 Samotnou 
štukovou výzdobu v Clam-Gallasov  paláci pak provedli Girolamo Fiumberti (1657–

                                                 
125 KRUMMHOLZ 2007a, 98. 
126 KRUMMHOLZ 2007a, 98. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 KRUMMHOLZ 2007a, 97. 
130 BLAŽÍ EK 1962, 351. 
131 BLAŽÍ EK 1962, 351. 
132 BLAŽÍ EK 1962, 351–352. 
Dle Blaží ka astý údaj dobových záznam  ,,opere plastico exornare” nabývá zajisté velmi r zného 
smyslu v pr b hu barokového vývoje. BLAŽÍ EK 1962, 352. 
133 BLAŽÍ EK 1962, 357. 
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1727) a Rochus Bolla (1688—1721) za vedoucí ú asti Santina de Bussiho (1664–1736), 
jejichž ú ast na výzdob  paláce je p ímo doložena.134 Výzdobu do detail  p edur ily již 
Fischerovy návrhy. Jak se zmi uji výše, bylo to dáno Fischerovým p vodním 
socha ským školením. Fischer za ínal svou um leckou kariéru jako socha  a dekoratér. 
Bussimu lze p ipsat zejména vytvo ení ty  nadokenních medailon  druhého patra [8]; 
[9]; [10]; [11].135 Podíly zbylých dvou štukatér  ovšem nejsou p íliš jasné. 

Štuková výzdoba Glam-Gallasova paláce nás odkazuje na první fázi stavby (1713–
1719) a poukazuje na úzkou spolupráci architekta Fischera z Erlachu se štukatérem 
Santinem Bussim. Fischer byl již seznámem s Bussiho prací ve Vídni. O Bussiho 
školení a raném období toho moc nevíme, nicmén  užití jednotlivých tektonických – 
,,fischerovských” motiv  v jeho tvorb , jsou z ejmé ješt  p ed první spoluprací 
s Fischerem.136 Avšak není jisté, kdy p esn  práce na štucích za aly, protože 
v záznamech o nákladech jsou uvedeny spolu s kamenickými pracemi.137 

Ve štukové výzdob  po roce 1700 nejde už jen o vzdálený a svým zp sobem 
p izp sobený odkaz na ímskou módu. Ko eny um ní štuku se blíže k pozdnímu baroku 
prohlubují a nabývají složit jšího významu. Jedním z faktor , p sobících na štuk, byla 
prom na architektury, ke které v echách a v bec st ední Evrop  došlo již p ed rokem 
1700. Úloha štuku upadá, je to zap í in no pohybem architektury a zavedením k ivek 
do p dorysu, kdy se samotné zdivo m ní v plastickou hmotu. Zbývá tedy jen forma 
pasivní p ízdoby. Štuk bude nadále lenit jen plochu reliéfním náznakem, i pouze 
iluzivní štukovou malbou.138 Zásadní rozd lení mezi malbou v medailonech a štuku 
stále trvá, ale t žké rámování st ídají pouze reliéfní iluze kv tin, listoví a girlandy 
s hravými figurkami amoret . 

Santino Bussi p inesl z Vídn  nový tón štukové výzdoby, jenž byl vysloven  
evropského rázu a vyrostl na palácových stavbách architekt  Fischera z Erlachu a 
Hildebrandta.139 Jedná se op t o štuk, který je výrazn ji plastický a dekorativn  pln jší, 
zárove  citliv  a p esn  respektuje konstruktivní architektonickou myšlenku. Tento štuk 
byl následn  nejvíce rozvinutý v supraportách, ve vlysech zalamovaného plastického 
kladí a poprsnících oken. Touto dobou také p ibývá vázané štukové výzdoby 
na palácových pr elích, jež byla od 17. století rovn ž úlohou italských štukatér . 

                                                 
134 AREK 1941, nepag.; BLAŽÍ EK 1958, 158;  BLAŽÍ EK 1962, 359; POCHE / JANÁ EK 1963, 142; 
NEUMANN 1969, 92; BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 82; BLAŽÍ EK 1974, 162;  POCHE / PREISS 1977, 
62; POCHE / EHM 1982, 59; PREISS 1986, 365–366; STA KOVÁ / ŠTURSA / VOD RA 1991, 141; POLLEROß 
1995, 186–187; VL EK 1996, 186; VL EK 2004, 177; KRUMMHOLZ 2007a, 97; KRUMMHOLZ 2007b, 220–
223; VL EK 2007, 174; KRUMMHOLZ 2008c, 89, 90; KRUMMHOLZ 2009, 80; LOSOS / GAVENDA 2010, 25; 
REBTISCH 2013, 241; MACEK / BIEGEL / BACHTÍK 2015, 232. 
Rochus Bulla je mimojiné autorem štukové výzdoby kostela sv. Václava v Litom icích. V letech 1716–
1721 pobýval v Praze. Je mu p i ítána výzdoba bývalého refektá e benediktinského kláštera na Starém 
M st , na které pracoval v letech 1712–1716. Bulla zem el v dubnu 1721 v pouhých 33 letech. 
Fiumberti byl v Praze usazen v letech 1707–1716. Za jeho dosud jedinou osv d enou práci se považují 
práce z roku 1711 na sala terren  zámecké zahrady valdštejnského panství v Mnichov  Hradišti. Podle 
stylu jakým Fiumberti tvo í (užívání dekorativních motiv ) je jednozna né, že musel již d íve pracovat 
pod Bussim a s nejv tší pravd podobností od n j získal své vzd lání. Z toho je i z ejmé, že Fiumberti 
na pražském paláci nepracoval samostatn , ale pod Bussiho vedením. MÁDL / ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ / 
WÖRGÖTER 2007, 221. 
135 KRUMMHOLZ 2007, 97. 
136 KRUMMHOLZ 2007b, 220. 
137 Štukaté i a kameníci pracovali na paláci od roku 1713 až do léta 1719 a dostali celkem zaplaceno 
14858 zlatých. KRUMMHOLZ 2007b, 220. 
138 BLAŽÍ EK 1962, 357. 
139 BLAŽÍ EK 1962, 358. 



 

Bussimu lze p isoudit, díky stylové analýze, všechny ty i medailony suprafenester 
se scénami z Ovidiových Metamorfóz, nacházející se nad okny piana nobile na fasád . 
Jedná se o: Apollóna a Dafné, Fäethon v pád, Merkur a Argo a Gigantomachie.140 
Na schodišti vytvo il pravd podobn  Bussi maskaronové konzoly pilastr . Podobn  
modelované jsou maskarony supraport pocházející pravd podobn  od Fiumbertiho [36]; 
[37]; [38]; [39]. Rovn ž nem žeme vylou it Bussiho autorství pro horní vlys, jenž se 
nachází tamtéž. Nepochybn  nejzajímav jší ze zachovalé štukové práce jsou ímsy 
pokoj  piana nobile, zhotovené Bussim a jeho dílnou. Jejich detailní provedení, ke které 
neexistuje žádná analogie jak ve Fischerov  tak v Bussiho tvorb , sv d í o vysoké 
kvalit  p vodního projektu pro piano nobile. S podobnou pe livostí je provedeno 
zdobení vlysu oken p eklad  ve víde ském paláci Trautson, kde pracovali Fischer 
s Bussim spole n  v roce 1712. ímsy v pražském paláci byly dokon eny na ja e 1717 
a Bussimu bylo vyplaceno 1418 zlatých. Ze šesti pokoj  m žeme dnes obdivovat 
dochované profilované ímsy [40] a bohaté zdobení pouze ve ty ech ze sál  (C2, C3, 
C4, C11) [12].141 Nalezneme v nich r zné varianty vejcovce, kv tinové motivy a složit  
vytvo ený páskový ornament. Vlys v malém sále, jež býval knihovnou a pozd ji 
upravený na divadelní sál, je bohatý na r zné motivy, jako nap íklad akant, postavi ky 
putt  a r zné ptactvo propletené v pásce, v tšinou jde o ápa požírajícího hada, žábu i 
ješt rku, druhým motivem je úto ící pták, jenž je typickým motivem v Bussiho 
tvorb .142 

 
Bussi v Praze dále nez stal, jak nás informuje stavební zpráva z 27. b ezna 1717, kde 

je psáno, že Santino Bussi se vrací do Vídn  a s ním Prahu opouští i jeho 
spolupracovníci.143 

Když vyjdeme ze sou asných srovnání Bussiho prací, jako byl zámek Slavkov, 
Lichtenštejnský palác v Kolod jích, palác Trautson a Horní Belveder ve Vídni, je 
z ejmé, že každý ze štuk  rámuje centrální strop následné fresky i olejomalby. 

 
 

                                                 
140 Medailony s prvními dv ma scénami jsou však zna n  poni eny. 
141 KRUMMHOLZ 2007b 2007, 221. 
142 S podobnými motivy se setkáváme Lichtenštejnské paláci v Kolod jích u Prahy (1710/1711) i 
v monumentáln jší form  na zámku Slavkov hrab te Kounice (1701/1702), kde tento ikonografický 
motiv ápa, nebo spíš ibise, je narážkou na vít znou ctnost. 
143 KRUMMHOLZ 2007b, 221. 
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4. Malí ská výzdoba 
Barokní malí ství v Praze, na sklonku 20. let 18. století, se mísí t emi p edstaviteli 
z r zných oblastí. Reiner zastupuje domácí p du, Kosma Damián Asam bavorské 
prost edí, p i emž v echách p sobí pouze ve službách benediktin , a kone n  Carlo 
Innocenzo Carlone (1686–1775) ze severoitalské oblasti, který p ichází do Prahy ve 
stejné dob  jako Asam a p ináší s sebou líbivou výtvarnou mluvu severoitalských 
freska ských dekoratér .144 

 
Když od poloviny 20. let 18. století pokra ovala výzdoba paláce za Filipa Gallase, 

který p evzal tuto úlohu po svém otci, pozm nil se p vodní zám r vnit ní výzdoby 
paláce dle dobového vkusu a p edevším dle vkusu jeho nového stavebníka. Interiéry 
piana nobile byly dokon eny podle nové koncepce v souladu s prom n ným dobovým 
trendem. Namísto štuku se m la na stropech sál  uplatnit monumentální fresková 
výmalba s iluzivní architekturou.145 

Od roku 1725 hledal hrab  Filip Josef Gallas vhodného malí e, který by vymaloval 
interiéry rodového paláce Gallas  v Praze.146 Než se dohodl s Carlonem, uvažoval, že 
zvolí Kosmu Damiána Asama, velmistra barokního freska ství, který byl v echách 
inný ve službách benediktin . Nakonec se však dohodl se slavným italským um lcem 

Carlem Innocenzem Carlonem, se kterým dne 15. b ezna 1727 uzav el smlouvu.147 
Carlone se zde zavázal, že za odm nu 6000 zlatých do t í let provede fresky nad 
schodišt m a ve všech (šesti) sálech západního k ídla druhého patra, tedy piana 
nobile.148 Smlouva ovšem nebyla zcela dodržena, pon vadž roku 1730 Carlone dokon il 
pouze stropy dvou sál , schodišt , fresky menších prostor, v salónu a bývalé 
knihovn .149 Tento fakt je zarážející, jelikož se Carlone za ú elem provedení této 
zakázky vypravil do Prahy s celou svou rodinou. Což je doložené díky zápisu 
ve farnosti Panny Marie na Louži, kde se píše, že se mu zde v Praze v lednu 1729 
narodila, nikoli nezem ela, jak bývá asto chybn  uvád no, zd raz uje Blaží ek, 
dcera.150 Mimo jiné s sebou do Prahy p ivedl Carlone i n které své spolupracovníky. 
Jejich jména však vesm s z stávají v anonymit , jak se zmi uje Preiss, známe jméno 
pouze jednoho z nich – Silvestro Fossati, který mimo Prahu s Carlonem dále pracoval 
v Ludwigsburgu, což nám dokládá dopis z poloviny ervna 1730.151 Amalia Barigozzi, 
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jejíž názor interpretuje Blaží ek, se domnívá, že Carlone mohl po ítat, mimo Fossatiho, 
ješt  s jedním svým žákem a to s Pietrem Scottim di Laino, jež byl zárove  i jeho 
p íbuzný.152 

Dnes se již bohužel nedá posoudit Carloneho preciznost se kterou pracoval p i 
malí ské výzdob  paláce, jednak z d vodu stá í a poni ení p i rabování paláce a také 
z d vodu p estavby paláce v 19. století.153 

Blaží ek se domnívá, že b hem Carloneho t íletého p sobení v Praze na výzdob  
Clam-Gallasova paláce, nevymaloval všechny stropy p edních místností druhého patra, 
jak bylo p vodn  dohodnuto, ba ani všechny postranní místnosti a strop v knihovn .154 
Podle Blaží ka se kv li tomu, že nejsou dochovány hlavní ásti, nedá pln  
rekonstruovat vnit ní koncept ikonografie a celé výzdoby paláce. Hlavními ástmi jsou: 
Triumf Apollóna nad hlavním schodišt m a Shromážd ní olympských boh  v blízkém 
sále piana nobile. Domnívám se však, že i p esto, že malby, jež jsou na schodišti a 
v reprezenta ních sálech, bohat  zdobené alla Víde , se i p es ztrátu své sv žesti, 
lehkosti a svižného Carloneho rukopisu, dají ikonograficky zachytit a vysv tlit tak 
výzdobu celého paláce.  

Malí em kvadratur pražského paláce musel být podle všeho n kdo z Carloneho 
p edchozích spolupracovník . Preiss se domnívá, že jím byl Gaetano Fanti, se kterým 
již d íve spolupracoval ve Vídni nap íklad v Horním Belvederu prince Evžena 
Savojského.155 Blaží ek ovšem zase uvádí, že dle názoru Ericha Hubala, byl Carlone 
sám autorem architektonického rámování.156 Já sama se p ikláním k názoru profesora 
Preisse a nemyslím si, že by Carlone navrhoval kvadratury, pro které byli b žn  
p izváváni specializovaní um lci. P irozen  na jeho skicách je patrný jakýsi rám, 
do kterého je malba zasazena, ale myslím si, že jde o b žný postup. 
 

4.1. Popis nást nných maleb a jejich rozbor 
Carloneho um ní fresky za íná ve skicách ukazující jásav  pestré až zá ící barvy. 
Provedené fresky mohou být ozna ovány za pouhý odlesk jeho skic. Malby si totiž 
zachovali svou chladn  p sobící klasicizující um enost bohatou na dekor a smysl pro 
detail. U n kterých fresek v paláci je z ejmá spolupráce s jeho pomocníky pracujících 
podle p edložených skic. Pro svou bohatou tvorbu mohl Carlone svým objednavatel m 
dávat na výb r kompozice z velké ady skic, již d íve jinde zrealizovaných. Ani Praha 
nebyla výjimkou, Carlone zde využije skici, již d íve uplatn né ve víde ských palácích. 
Uvádí se, že pražská verze je však více procít n jší, uvoln n jší a celkov  zda ilejší. 

 
4.2.1. Malí ská výzdoba p ízemí 

Fresky v p ízemí jsou na klenb  z placek rozd leny do deseti polí. St ídá se zde 
po dvojicích iluzivn  malované orámování se štukem. Na n kterých z výjev  lze 
pozorovat skicovitý rukopis a je zde patrná doba stá í. Oproti freskám v reprezenta ních 
sálech piana nobile a na hlavním schodišti nejsou tato vyobrazení tolik propracované. 
Ve sm s se jedná o vyobrazení jednotlivých boh , zasazených do otev eného nebe a 

                                                 
152 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 87; BLAŽÍ EK 1978, 46. 
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sedících na oblakách v doprovodu malých putt . Malby mají jasný ikonografický 
výklad. Zatímco vyobrazení ve štukových polích p edstavují tvero ro ních období 
(jaro, léto, podzim, zima) spolu se svými p edstaviteli – Proserpina jako jaro, Céres 
odkazuje na léto, Bakcus p ipomíná podzim a Vulkán symbolizuje zimu. Malby 
v iluzivn  malovaných orámování mají p ipomínat alegorie planet Slune ní soustavy. 
U vchodu za ínajíc Saturnem, následuje Jupiter, Mars spolu se slune ním bohem 
Héliem v pozadí, dále Venuše, Merkur a poslední Luna.157 Domnívám se, že p ítomnost 
Hélia by nás mohla odkazovat ješt  na jednu personifikaci a to denní doby, které 
reprezentuje spolu s Lunou. 
 První dva výjevy nacházející se v nástupní síni jsou zasazeny do iluzivn  
malovaného orámovaní. V prvním poli se nachází Saturn požírající své d ti [13]. 
Na oblá ku nad ním ok ídlená Fáma se dv ma trubkami p ipomíná nad asovou slávu 
rodu. Saturn byl ímany ztotož ován s eckým Kronem, v ecké mytologii p ipomínaný 
p i vzniku sv ta a prost ednictvím n ho personifikoval as.158 
Ve druhém poli se pišní Jupiter [14] se svým atributem orla a v ruce drží blesky na 
d kaz své moci. Kolem hlavy mu prostupuje zá e a pod sebou má oblá ku hrající si 
putti s v ncem slávy a snítky olivy personifikace Míru a zlatého v ku. 

Následující dv  fresky jsou zasazeny do štukového orámování. V jednom se nachází 
Proserpina [15] obklopena t emi putti, p i emž dva jí sedí u nohou a t etí letí nad ní. 
Jako p ipomínku jara má Proserpina na hlav  kv tinový v nec a druhý drží v ruce.  
V dalším poli personifikuje léto Proserpinina matka Céres [16]. Sv j atributem srpu drží 
ve zdvyžené ruce a je obklopena n kolika putty. Jeden z put  po pravé stran , se opírá 
o snop obilí a na p ipomínku léta p idržuje vedle Céres slune ník. Další putto letí pod ní 
a v rukou drží palmové snítka. 

Následující dv  pole na mezipodest  jsou op t zasazeny do iluzivního orámování. 
V prvním poli nalezneme boha války Marta [17] s p ilbou na hlav , kopím v jedné ruce 
a ve druhé se zapálenou pochodní. Nad Martem ve své plné zá i vystupuje Hélios se 
sluncem v pozadí a velkou hv zdu po boku.  Mars se z oblaku sklání na putta, který je 
pod ním a v rukou p idržuje misky. Další dva putti se nachází v dolní ásti výjevu. 

V poli následujícím se pak ve st edu pyšní Venuše [18] obklopena velkou skupinkou 
putt . Ve Venušin  ervené drapérii, která vlaje okolo ní a vypl uje tak horní ást, se 
vznáší Amor a vyst eluje ze svého luku. Vyst elený šíp pak drží v levé ruce Venuše. 

                                                 
157 O t chto freskách nemáme v literatu e mnoho zmínek. Na jediný popis a vysv tlení jejich 
ikonografického významu jsem narazila u Martina Krummholze. MÁDL / ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ / 
WÖRGÖTER 2007, 225. 
U Pavla Vl ka m žeme naleznout pouze ur ení jednotlivých boh . Poslední výjev p ipodob uje k Dian . 
VL EK 1996, 187 
Diana byla asto zam ována s Lunou, stejn  jako Apollón s Héliem. P ikláním se k názoru Martina 
Krummholze, že se jedná o Lunu, protože se jedná o p ipodobn ní slune ní soustavy a za Merkurem je 
jasn  vyobrazen Hélios. Není však jasné, pro  je v jednom poli s Martem. Z ejm  z d vodu nedostatku 
místa pro další pole. 
158 Na po átku sv ta vzešlo spojením matky – Zem  Gáje a Nebe – Úrana prvních dvanáct Titán . Kronos 
na p ání své matky, pomocí srpu vykleštil Úrana a sám se ujal vlády nad sv tem. Oženil se s vlastní 
sestrou Rheiou, s níž m l šest d tí - Hestii, Déméter, Héru, Poseidona a Dia. Jelikož se obával p edpov di 
své matky, že n které z jeho d tí zopakuje to, co provedl svému otci, rad ji každé hned po narození 
spolkl. Ti však, protože byli bohové, žili v jeho útrobách dál. Rheia na Úrana p ipravila lé ku, a když 
porodila Dia, podala mu namísto dít te kámen. Když pak Zeus vyrostl, osvobodil své sourozence a 
s jejich pomocí uvrhl svého otce do Tartaru, ujal se vlády, která trvala až do konce sv ta ecké mytologie. 
HALL 1991, 397–400; ZAMAROVSKÝ 1970, 224.  



 

Na klenb  výstupního ramene jsou ve štukových polích Bakchus [19] jako podzim 
s vinnou révou sedící na oblaku a pod sebou má sud vína, v doprovodu veselících se 
putt , kte í p idržují vinnou révu. 

V dalším poli se nachází symbol zimy Vulkán [20] s poletujícími putty nad sebou.  
Jeden z putt  si na hlavu nasazuje elenku z per.159 

Na posledních dvou iluzivn  rámovaných polích je posel boh  Merkur [21] se svým 
typickým ok ídleným kloboukem, sandály a berlou se dv ma hady. Merkura rovn ž 
obklopují putti. 
V posledním poli se nachází Luna zasn n  hledící do m síce, který má v pozadí [22]. 
Pod sebou má na oblacích rozmíst ny rozverné putty. 

 
4.2.2. Malí ská výzdoba hlavního schodišt  

Poté, co návšt vník vystoupá po schodišti k nebes m, se p iblíží ke slunci. Nad hlavní 
schodišt m se nalézá freska v literatu e ozna ována jako Apollón v triumf.160 Apollóna 
doprovází dev t Múz na p ipomínku ctností. Celkový program schodišt  má být 
interpretován jako symbol vít zství sv tla p edstavené Apollónem, spolu s harmonií 
kosmického ádu p ipomínanou planetami a ro ními dobami vymalované níže, které 
poráží síly temna, chaosu a nev domosti. 
 Jedná se o malbu z podhledu v otev ené obloze na nebesích, kterou rámuje pás 
iluzivní architektury [25]. Kompozice s touto perspektivou navozuje iluzi v tšího 
otev eného prostoru, kterým je prodloužený obdélník. Ten donutil Carloneho zvolit 
tvercovou kompozici a vytvo it zobrazení ur ené ke dv ma protilehlým pohled m 

s r znými scénami. 
 Celý výjev bychom mohli rozd lit do t í vodorovných pás . Hlavní pohled se 
nabízí p ímo ze schodišt  a odpo ívadel. Druhý pohled lze nejlépe sledovat ze shora 
poté, co návšt vník vystoupá po schodišti nahoru. 
 Hlavní výjev p edstavuje oblíbenou kompozici s oslavným tématem Apollónova 
triumfu. V úst edním páse se nachází hlavní scéna, v centru s usmívající se postavou 
Apollóna v triumfálním voze taženým ty sp ežím [26]. Apollóna obklopuje n kolik 
postav rozd lených na ty i skupiny sestavených z Múz a dalších. Mezi nimi jsou i další 
postavy. Apollón práv  p ijíždí na nebesa a s sebou p ináší nový den. Kolem n j zá í 
slune ní paprsky a p edstavuje tak symbol p íchodu nového dne. Jakožto král Múz, 
bývá Múzami asto obklopován. Múz je celkem dev t (Clio/Kleio, Erató, Euterpé, 
Kalliopé, Melpomené, Polymnia, Terpsichoré, Thalia, Urania). Podle atribut  lze 
na fresce jednotlivé Múzy rozpoznat. 
 V první skupince, která se nachází hned pod Apollónovým vozem, sedí ty i 
ženské postavy [27]. Zpravava,  Kaliopé, múza epického básnictví zobrazena ze t i tvrt  
profilu, listuje v otev ené knize. Její pohled sm uje vzh ru k Apollónovi. Vedle ní se 
nachází v pololeže zády k nám oto ená Kleió múza historie a ve své pravé ruce t ímá 
trubku. Za jejími zády leží zav ená kniha. Takto bývá zobrazována od 17. století, v té 
dob  se totiž um lci v tšinou drželi atribut , které byly uvedeny v Ripov  Ikonologii. 
Kleió hledí na Uránii sedící vedle ní. Uránie k nám sedí elem a ladn  dol  spouští 
své pokr ené nohy. Jakožto astronomie je zobrazena s glóbem a kružidlem, které drží 
ve své levé ruce. Druhou rukou se zdviženým ukazová kem poukazuje na Apollóna.  
Kolem hlavy má korunu z hv zd, s nimiž je zobrazována rovn ž od 17. století. Na kraji 

                                                 
159 U tohoto vyobrazení m  napadá ješt  jedna možnost a to, zda by nemohla n která z polí p ipomínat i 
ty i sv tadíly. Avšak kv li špatnému stavu fresek je velmi obtížné rozpoznat další atributy. 

160 akademické d jiny, 603; PREISS 2003, 584; NEUMANN 1969, 92; POCHE / PREISS 1977, 175–176; 
PREISS 1986, 404; ZAMAROVSKÝ 1970, 56. 
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úpln  vpravo je múza komedie Thálie. Na klín  v pravé ruce drží masku namodralé 
barvy. Druhou rukou se jakoby p idržuje okraje iluzivn  malované ímsy. Její hlava 
vyobrazená z profilu vzhlíží k Apollónovi. S maskami bývá zobrazována od 17. století. 
Mezi Uránií a Thálií vykukuje hlava pat ící Terpsichoré. U této Múzy však není 
viditelný žádný atribut. Terpsichoré hledí rovn ž vzh ru na Apollóna. Celá skupinka 
p ti Múz sedí na oblacích ervánk . 
 Na prot jší stran , ili vpravo je umíst na druhá skupina se zbývajícími ty mi 
Múzami [28]. Múzy zde sedí rovn ž na oblacích a všechny ty i hledí na Apollóna. 
Oblaka, na nichž tyto ty i Múzy sedí, budí dojmem, jakoby pokra ovala z jednoho 
velkého sv tlejšího mraku, do kterého p ijíždí samotný Apollón. Z pravé strany máme 
v jedné rovin  t i Múzy a tvrtá sedí o etáž níže. Na kraji vpravo je Múza hymnického a 
sborového zp vu, Polymnia. Ve své levé ruce drží loutnu, kterou si opírá o svá stehna. 
Její hlavu vidíme z profilu. P iklání se k Múze vedle sebe a to k Euterpé, Múze hudby a 
lyrické poezie. Jejím atributem je flétna, asto dvojitá, to lze sledovat i zde, kdy Euterpé 
v levé ruce drží dv  flétny a druhou ruku má položenou na hrudi. O Euterpé se levou 
rukou opírá Múza tragédie Melpomené, druhou ruku natahuje sm rem k Apollo ovi a 
drží v ní korunu a žezlo p edstavujícíí rekvizity. U Melpomeniných nohou sedí Múza 
Erató, tragická a milostná poezie. Svou pravou ruku natahuje k Apollónovi a t ímá v ní 
tamburínu, která spolu s puttem u její levé pokr ené nohy, p ipomíná její atribut. 
 Je patrné, že skupina nalevo p edstupuje o n co více do pop edí, kdežto ta 
napravo je zasazena o malý kousek hloub ji do pozadí. Tyto dv  skupiny odd luje 
postavi ka malého putta letícího od skupiny s p ti Múzami sm rem k prot jší skupin . 
Nad Erató vylívá z kulaté nádoby ranní rosu. 

Tém  všechny Múzy jsou od ny do volných drapérií p ehozených diagonáln  p es 
trup, ímž jim odhalují jednu polovinu dekoltu. Dalo by se íci, že ve skupin  nalevo 
jsou Múzy více obnažené než v té vpravo, kde jim jejich šat odhaluje maximáln  tak 
hluboký dekolt a ramena. 

Apollón je od n do na ervenalého plášt  zahalujíc bedra a voln  mu vlaje za zády. 
Jeho hlavu zdobí vav ínový v nec, jako jeden z jeho atribut . V rozp ažených rukou 
drží ot že. Nakro ená noha, která je blíže k nám, se mu ohýbá v koleni, kdežto z druhé 
nohy, která je i stojnou, vidíme jen její malou ást.  

Apollón v pohled sm uje vzh ru k letící ženské figu e z jedné ze skupin, která je 
diagonáln  nad ním. S nejv tší pravd podobností se jedná o Jit enku – Auroru/Éós, 
doprovázenou ok ídlenou postavou mladíka, z ejm  Fósforos, její syn [30].161 Aurora je 
též ok ídlena. Hlavu hledící rovn ž vzh ru zdobí kv tinová elenka. Ve své pravé 
vzty ené ruce drží kytici kv tin a ve druhé ruce má také kv tiny a zárove  si p idržuje 
drapérii, která jí spo e halí postavu. Jedná se o kombinaci dvou barevných drapérií, 

                                                 
161 Amalia Barigozzi a Klára Garas uvád jí, že se jedná o Flóru a Zefyra.  BARIGOZZI BRINI / GARAS 
1967, 57. 
Zatímco Blaží ek zde hovo í pouze o Zefyrovi a k Auro e i Fló e se nevyjad uje. BLAŽÍ EK 1978, 47. 
Dle mého mín ní se opravdu jedná o Auroru. Vždy  již na malb  Guida Reniho (1613–1614) m žeme 
vid t Auroru doprovázenou Fosforem, která uvádí Apollóna obklopeného Músami na oblohu. Zda se však 
jedná o Zefyra i Fosfora je sporné. Oba dva jsou synové Aurory, avšak op t se zde p ikláním 
k Fosforovi. Zefyros bývá spíše vypodob ován s Flórou, spolu tvo ili pár. Já si opravdu myslím, že a  
ženská postava na fresce rozhazuje kv tiny, což je typické pro Flóru, ale rovn ž i pro Auroru, a p ijde mi 
i logické, že to Aurora skute n  je. 
V Hallovi je vylí eno, že manželský pár, který tvo í Flóra a Zefyros, jsou vyd ni na lesní sv tlin , p i 
emž ona leží na lehátku a on, mladý b h s motýlými k ídly, rozsypává kv tiny z rohu hojnosti a 

pomáhají mu p i tom amoreti. HALL 1991, 139. 
Mužská postava na fresce má skute n  motýlí k ídla, avšak nedrží roh hojnosti, ale ho ící pochode . 



 

na ervenalé se zlatou. P es její odhalená prsa vede proužek modré stužky. Ve stejné 
barv  má i topánky. Vedle Aurory v pravo je malý potto, který se sklouzává po jejím 
šatu a v rukou nese kv tiny, na které up en  hledí. Vedle n ho letí druhý putto, ten je 
na rozdíl od prvního ok ídlený. V pravé ruce drží také kv tiny a kv ty ve druhé ruce 
poutá pozornost dvou koní ze ty sp eží, umíst ných blíže k nám. Nad tímto letícím 
puttem je postava Fósfora, zobrazena z anfasu v rozmáchlém gestu drží v pravé ruce 
zapálenou pochode . Kolem t la mu poletuje rozevlátá drapérie na ervenalých tón  a 
zahaluje mu intimní partie. Je zobrazen jako mladý chlapec s ku eravými vlasy a hledící 
vzh ru. 

Další skupinku obklopující Apollóna najdeme hned vedle jeho vozu. Jedná se o t i 
ženské postavy [29].162 Postava nejblíže k Apollónovi je zahalena v r žovo modré 
rozevláté drapérii, hledí na Apollóna a ve své pravé ruce, kterou má vzty enou vzh ru 
drží p esýpací hodiny s k idélky, z ejm  jako symbol stále b žícího asu. Druhá postava 
vedle ní je zobrazena z profilu s odhaleným dekoltem, obklopena erveno zlatobílou 
drapérií. Hledí sm rem k Fósforovi a v obou rukách t ímá ko ské ot že. Na nohou má 
stejné topánky jako Aurora. Vedle ní se od vzp ímených koní odvrací t etí postava, 
oto ená zády k nám v bílozlatém rouchu. 

Carlone zde použil stejný motiv, jakým vymaloval jedenáct let p edtím Horní 
Belveder prince Evžena Savojského ve Vídni. Pražská verze je však daleko živ jší a 
výstižn jší. 
 V horním i dolním páse m žeme pozorovat svrhávané postavy zastupující tmu 
(noc). 
 V horním páse nad letícím Fósforem a Aurorou Carlone rozehrál další motiv 
Apollónova triumfu, který již d íve rozvinul na své malb  zámku Hetzendorf ve Vídni 
[44]. Poté co Apollón zvít zil, dopl ující scéna p edstavuje ok ídleného Génia sv tla 
s pochodní v ruce, obklopeného malými putty [32]. Génius probouzí, dle Blaží ka 

                                                 
162 Domnívám se, že tyto t i ženské postavy p edstavují takzvané Hóry i Héliovny. Avšak kv li asté 
zám n , nebo dokonce sjednocení boh  Apollóna s Héliem a Seléne s Aurorou je obtížné ur it jejich 
p vod. 
Dle Jamese Halla bývá v z slune ního boha obklopen skupinou dívek (nebo se tyto dívky vznášejí 
ve vzduchu p ed Aurorou) jedná se o Hóry, podle tradice dcery Hélia, bohyn  t í p íznivých ro ních dob. 
HALL 1991, 67–68. 
Ve slovníku ecko- ímské mytologie jsou Hóry uvedeny jako t i dcery Dia a Themidy. M ly dvojí úlohu. 
Bd ly nad sociálním ádem a nad ádem p írody a ro ních období. ekové je nazývali: Eunomia (Káze ), 
Diké (Spravedlnost) a Eiréné (Mír). Athé ané je nazývali jmény, která vyjad ují úrodnost: Thalló 
(Rozkv t), Karpó (Vznik plod ) a Auxó (R st). 
P vodn  byly spojovány s jarem, létem a zimou. Pozd ji se jejich po et zm nil na dvanáct, což má 
odpovídat dvanácti ástím dne. asto tan ili s Múzami a Charitkami a držely p itom v rukou kv tiny a 
byliny. Na Olympu hlídaly Hóry nebeskou bránu, provázely významn jší bohyn  a bd ly nad nebeskými 
posly. ímané je nazývaly Horae (Hodiny). AUGUSTA-BOULAROT / BUFFARD-MORET/ COLLOGNAT / 
FLAMARION / HADDAD-WOTLING / MONCHÂTRE / MARTIN 1993, 123. 
Ve slovníku antické kultury je výklad shodný s Jamesem Hallem. Hóry jsou dcery Dia a Themidy, 
bohyn  ro ních dob: Eunomia, Diké a Eiréné. Jsou pouze t i, pon vadž ekové rozlišovali pouze t i ro ní 
období. Dále je zde zmín no, že u Hésioda mají Hóry etické hodnoty: Auxó, Thalló a Karpó. BAHNÍK 
1974, 267. 
Vojt ch Zamarovský uvádí, že Héliovny jsou dcery boha slunce Hélia a Ókeanovny Klymeny. Oproti 
tomu zmi uje Hóry, stejn  jako p edchozí dva auto i, jako dcery Dia a Themidy. Mimo to rozvádí jejich 
funkce, krom  toho, že jsou bohyn mi ro ních období, jsou také bohyn mi po ádku v p írod  a 
ve spole nosti. Dále Zamarovský vysv tluje, že o jejich p esném po tu není v mytologii shoda a i jejich 
jména se, dle kraj , r zní. Mimo obdobný výklad, který nalezneme u p edchozích dvou autor , 
Zamarovský dodává, že se Hóry považovaly také za ochránkyn  lidského života a zejména za ochránkyn  
mládeže. Nakonec dodává, že na n kterých novodobých obrazech, zejména barokních splývají Hóry 
s Charitkami (Gráciemi). ZAMAROVSKÝ 1970, 179–180. 
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Múzy, které dote  spaly [33].163 Múzy spo e od né do drapérií na n j hledí a on jim 
prstem ukazuje démona tmy, jehož má za sebou. Démon má velká pta í k ídla šedavých 
tón  stejných jako jeho drapérie, do které je zahalen. Rukama si zakrývá o i, p ed nimiž 
má dva odlétající netopýry. Na Génia s pochodní upozor ují putti rozmíst ni kolem. 
N kte í z nich nesou koše s kv tinami, samotné kv tiny i jen sedí a poutají náš pohled 
na hlavního aktéra výjevu. 

V dolním páse m žeme vid t již svržené postavy zastupující tmu [31]. Mezi nimi je i 
sova, jakožto no ní pták a dudy. Nalevo od nich sedí na oblá ku dva putti a pozorují, co 
se naho e d je. Jeden z nich drží v ruce nádobu a rozlévá ranní rosu. Na prot jší stran , 
pod skupinkou s Múzamu jsou další t i putti. Ti se naopak dívají, dol  na démony. 
Jeden z nich op t drží v ruce nádobu a vylévá z ní ranní rosu. 
 Carlone zde využil velmi dynamické kompozice s mnoha figurami. Celý výjev 
je zasazen do iluzivn  malované architektury, která ho rámuje. Na kvadratu e místy 
spat íme sedící putty, kte í celou scénu sledují a n kte í dokonce spí. 

V iluzivn  malovaných kartuších jsou další alegorické postavy, dle mého názoru 
z ejm  odkazující na Um ní a V dy – tématikou zabývající se další dva následující sály 
piana nobile. Jednu kartuš zdobí sedící ženská postava s lyrou, odkazující k Hudb  a 
ve druhé pak sedí žena u glóbu s kružidlem v ruce p edstavující Geometrie i 
Astronomie [34]; [35].164 

St ny jsou zde len ny pilastry nesoucí kladí s ornamentálním vlysem. Na podešt  
jsou bohat  tvarované portály se supraportami [36]; [37]; [38]; [39], jejichž st ed 
dopl ují medailony s figurálními reliéfy. V celkem ty ech medailonech jsou výjevy: 
Roh hojnosti, jež p ed putta p edkládá ženská figura, snad Céres; dv  kartuše s Venuší a 
Amorem; sedící ženská obnažená postava s rohem hojnosti u nohou a s malým satyrem 
a postavou podávající jí vinné hrozny.  
 
 Apollón, v bájích b h sv tla, jasu, slunce, života i v štby.165 adí se mezi 
dvanáct boh  sídlících na Olympu. Zt les oval klasického eckého ducha a naprosti 
Bakchovi symbolizoval racionální a civilizovanou stránku lidské p irozenosti. Podle 
mytologie je synem Dia a bohyn  Léto, narodil se spole n  se svou sestrou Artemis 
na ostrov  Délu. Na Délos Léto uprchla p ed žárlivým Diem. Již ve tvrtém dnu svého 
života si Apollón p ál luk a šípy, které mu zhotovil b h Héfaistos. Luk, šípy a toulec 
jsou zárove  i jeho atributy a ozna ují tak Apollóna jako patrona lukost elby. Šípy 
mohou být p irovnávány také ke slune ním paprsk m. Pátý den zabil nestv rného 
Pythóna, která sužoval jeho matku. Jelikož byl Pythón p ecejen božská bytost, musel se 
Apollón z jeho vraždy o istit, aby se mohl chopit svých božských funkcí. Na p íkaz Dia 
se odebral do Thessalie, kde sloužil osm let jako prostý pastý  u krále Adméta. Apollón 
byl jedním z nejmocn jších boh , zatla il do pozadí jako b h sv tla i boha slunce Helia, 
který jezdil každý den p es oblouhu ve svém voze a s nímž byl i pozd ji Apollón 
ztotožn n.166 Apollón byl pánem života a smrti, otcem boha léka ství Asképia, kterého 

                                                 
163 BLAŽÍ EK 1978, 47. 
Dle popisu Barigozzi a Brini se jedná poze o t i spící ženské postavy. BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 
57. 
Blaží kova interpretace se mi jeví jako p íhodná a zastávám stejný názor. 
164 Geometrie a Astonomie ze sedmi svobodných um ní, jsou si svými atributy velmi podobné. 
165 OVIDIUS NASO 1942; ZAMAROVSKÝ 1970, 53–56; BAHNÍK 1974, 55–57; HALL 1991, 57–62; 
AUGUSTA-BOULAROT / BUFFARD-MORET/ COLLOGNAT / FLAMARION / HADDAD-WOTLING / MONCHÂTRE 
/ MARTIN 1993, 36–38; GRAVES 2004, 51–53. 
166 Kult slune ního boha Hélia byl více rozší en v ímské íši. Pro eky se vlastnosti a funkce Apollóna a 
Hélia lišily. Podobn  byla zam ována i Apollónova sestra Artemis (Diana) s bohyní m síce Seléné 



 

mu porodila Korónis. Byl bohem všeho sv tlého, proto byl také ozna ován jako Foibos 
- Zá ící. Ozna ení ,,Foibos Apollón” bylo podle n kterých badatel  výsledkem 
pozd jšího vývoje a bylo spojováno zejména s jeho kultem v dobách starého íma. 
Apollón jezdil každý den po obloze ve svém zlatém voze taženým ty mi koni.167 
N kdy m žeme Apollóna také vid t, jak projíždí se sp ežením kruhovou zlatou obru í. 
Zlatá obru  nebo také oblouk mají p ipomínat takzvané zví etníkové pásmo, což je 
oblast nebe, kterou každoro n  procházelo slunce. Od 15. století se kon  ze ty sp eží 
vyobrazují jako b louši, podobn  jako jsou u ímské triumfální quadrigas. V barokním 
um ní jsou asto kolem Apollónova vozu vyobrazovány hrající si charitky a amoreti. 
Dalším p íkladem z doby baroka jsou pak vyobrazení, kdy Apollón ve svém voze 
obklopený slune ní zá í vyhání z oblohy svou sestru Dianu spolu s jejími družkami pry  
do temnoty. Diana se s Apollónem na obloze st ídala a stejn  jako on vlastnila dvoukolý 
v z tažený ko mi. P ijížd la na nebesa, práv  když on na nich kon il. 
 Dále byl Apollón také bohem v štby. Jeho sídlem byla nejslavn jší v štírna 
v Delfách. V zim  odcházel do krajiny Hyperborer , kde podle víry starých bylo v né 
sv tlo. Tuto pou  konal každým rokem, jaro a léto pobýval v Delfách a na podzim a 
zimu se odebral do krajin v né sv žesti. Mimo to sv j as trávil i s ostatními bohy 
na Olympu. Jeho p íchod na Olymp, kam p icházel v ele Múz, s sebou vždy p inášel 
radost a dobrou náladu. Byl mu zasv cen vav ín, ve který se prom nila nymfa Dafné, 
o jejíž lásku siln  usiloval. Ze zví at mu byla zasv cena labu , pro krásný poslední zp v 
p ed smrtí a pro svou krásu jako takovou, delfín, který též miloval hudbu, vlk, myš, 
jest áb a jiná zví ata. Jeho další atribut, lyra, ho p ipomíná jako patrona poezie, hudby a 
jako v dce Múz a jakožto b h slunce má svatozá  (aureolu) a ídí triumfální v z se 
ty sp ežím. Apollón byl zobrazován jako symbol mužné krásy. Stejn  jako byla 

Venuše ženským ideálem, m l Apollón ideální podobu mužské t lesné krásy. asto byl 
znázor ován jako mladík s velmi jemnými (až ženskými) rysy. Typickým p íkladem, 
který dále ovlivnil celou adu um lc  je Apollón Belvedérský s delšími vlasy 
svázanými do uzlu naho e na temeni hlavy. Nahá postava, jež má p es ramena 
p ehozenou dlouhou tuniku a pozvedající jednu ruku vzh ru. 
 Apollón Múságetés – Apollón jako uznávaný v dce Múz, bohy  krásných 
um ní. Músy/Múzy168 jsou dcery boha Dia a Mnémosyny, Pam ti. Byly v rnými 
pr vodkyn mi boha Apollóna, svého pána, který je proto nazýván Múságetés. 
Mnémosyné porodila Múzy v Píerii, bývají proto jmenovány též Píeridkami, m ly své 
sídlo na ho e Pindu, ale i v údolí Tempé a na ho e Helikónu. Múzy byly p vodn  
nymfami, které vládly pramen m, jež m li dodávat inspiraci. Z tohoto také vyplývá, že 
potoky a prameny se nám asto objevují na vyobrazení s Múzami. Múzy p sobily vždy 
blahodárn , p inášely ve zp vu a v tancích sv tu harmonii, pomáhaly najít klid a domov 
novým osadník m. Jejich ušlechtilost vyjad uje jim zasv cený vav ín, v ela a cikáda, 
symbol v ného zp vu. Múzy vystupovaly v tšinou ve sboru. M ly však svou moc 
rozd lenou a chránily všechna um ní. Atributy, podle kterých lze jednotlivé Múzy 
odlišit, se nám však v pr b hu staletí dosti m ní, v 17. a 18. století jsou dokonce n které 
Múzy bez atribut . Nejstálejšími atributy jsou: glóbus s kružidlem, jež má u sebe Uránie 
a flétna pat ící Euterpin . Od 17. století se um lci ídí p íru kou v Ripov  Ikonologii. 

                                                                                                                                               
(Lunou), od níž také p evzala elenku s p lm sícem. Stejn  jako byla Artemis sestrou Apollóna, tak byla 
i Séléne sestrou Hélia. 
167 V z je quadrigou, to znamená, že je ur ený k zap ažení ty  koní jdoucí vedle sebe. 
168 OVIDIUS NASO 1942; ZAMAROVSKÝ 1970, 282–283; BAHNÍK 1974, 395; HALL 1991, 288; AUGUSTA-
BOULAROT / BUFFARD-MORET/ COLLOGNAT / FLAMARION / HADDAD-WOTLING / MONCHÂTRE / MARTIN 
1993, 165. 
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 Aurora neboli Éós,169 Jit enka, bohyn  ranních ervánk  byla dcerou Titána 
Hyperíona a jeho manželky Theie. V rn  doprovázela svého bratra Hélia, kterého každé 
ráno uvád la na nebeskou klenbu. Aurora pak po západu slunce s Héliem vstoupila na 
zázra nou lo  na západním Ókeanu a spole n  dopluli znovu na východní stranu zem . 
Byla krásná jako jit ní úsvit a také milovala všechno krásné, p edevším krásné muže, a 
tak když se jí n jaký zalíbit, unesla si ho. Se svým prvním manželem titánem 
Astraiosem (Astraios) m la hodn  d tí, ve valné v tšin  jsou to tém  všechny hv zdy a 
v try. Své ostatní muže si Éós v tšinou unesla. Tithóna milovala tak moc, že mu u Dia 
vyprosila v ný život, ovšem zapomn la na v né mládí a tak se scvrkl a stal se z n j 
cvr ek (cikáda). S Tithónem m la dva syny Emathióna a Memnón, jež oplýval 
nesmírnou krásou, avšak byl v Trojské válce Achillem zabit. Éós se s jeho smrtí nikdy 
nesmí ila a jak plá e, tak se její slzy každý den objevuje na zemi v podob  rosy. ekové 
si ji p edstavovali jako krásnou ženu v šafránovém rouše, která každé ráno vychází 
z Ókeánu, aby s sebou p inesla sv tlo nového dne. Nazývali ji ,,r žovoprstou”, 
,,krásnovlasou” i ,,ránorodou”. Zobrazovali ji s velkými k ídly a zpravidla ve voze 
taženém bílými nebo r žovými ok ídlenými koni. Zvláštní úcta ji však prokazována 
nebyla. Až pozd ji, konkrétn  v 17. století se stává oblíbenou postavou zdobící barokní 
nástropní malí ství. Zde bývá vyobrazena, jak ídí dvoukolový v z tažený dvousp ežím 
nebo ty sp ežím i jede na Pegasovi a na své cest  rozhazuje kv tiny. N kdy také letí 
p ed Héliovým vozem, v ruce má pochode , no ní oblaka se valí pry , obzor se 
rozjas uje. Okolo Héliova vozu bývá skupina dívek nebo se dívky vznášejí ve vzduchu 
p ed Aurorou. Jedná se o Hóry (Héliovny). Aurora bývá doprovázena svým synem 
Fósforem, kterého m la s Titánem Astraiem. Fósforos byl zosobn ním hv zdy jit enky 
a jejím bohem. Každý den P inášel lidem a celé p írod  sv tlo, avšak jiné další úlohy 
nem l. 

 
Dle mého názoru bylo zvoleno nad hlavní schodišt  toto téma Apollóna jakožto 

aluze na výzdobu víde ských palác . Stejn  jako se nechal oslavit na fresce 
s Apollónovým triumfem princ Evžen Savojský, domnívám se, že i hrab  Filip Josef 
Gallas m l to samé p ání. Jakožto nejvyšší hofmistr v eském království a zárove  
velký mecenáš um ní se cht l na paláci promítnout. Vždy  už jeho p edci jsou 
v alegorickém duchu p ipomenuti v paláci. Konkrétn  na fasád , jak píši v kapitole 
o socha ské výzdob . Apollón má p ipomínat ctnosti typického barokního aristokrata 
tedy um nímilovného. Navíc pro baroko bylo velmi p ízna né, že se šlechtici 
ztotož ovali s antickým božstvem. 

Mou další domn nkou je d vod zvoleného tématu nad hlavní vstupní schodišt  i 
funkce ochranitelská. Když Apollón svrhává démony pry  dol , p íchozí by mohl vzít 
na v domí, že se nachází ve výjime ném paláci, kde zlo nemá šanci. Carlone zde musel 
mít jednozna ný inspira ní zdroj, mimo svá p edchozí víde ská díla, a to Il Gesu 
v ím , kde je na strop  kostela od Giovanniho Battisty Gaulliho vymalována freska 
s nám tem Triumf jména Ježíš. Také zde ohromující namalované sv tlo jakoby proniká 
skrze st nu a oslepuje a odzbrojuje h íšníky i démony. V ím  p sobil Františk v otec 
jako vyslanec, tudíž by freska zárove  mohla sloužit i jako p ipomínka na n j. 
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4.2.3. Malí ská výzdoba piana nobile 
Piano nobile, jak bylo již výše zmín no, je nezvykle umíst no, dle víde ského vzoru, 
do druhého patra paláce. Toto umíst ní je ješt  z jednoho d vodu, a to aby bylo 
dosaženo lepšího osv tlení hlavních reprezenta ních prostor, které by bylo v nižších 
patrech, díky úzké ulici a husté domovní zástavb , velmi nep íznivé. 

V jednom ze sál  (C3) [12] se na strop  nachází freska se shromážd ním 
olympských boh  [45]. M l by tu být zachycen hlavní motiv a to nebeský s atek 
Herkula s Hébe, který byl jakožto polob h povýšen mezi bohy. Takto malbu 
interpretuje Barigozzi Brini s Garas a dle nich i Blaží ek a Preiss.170 Preiss však uznává, 
že na fresce hlavní tematický motiv zaniká, ale dodává, že ho m žeme lépe rozpoznat 
na Carlonov  skice, o které se budu zmi ovat pozd ji. Krückmann a s ním i Krummholz 
tvrdí, že se jedná o výjev s bohyn mi p ed Paridovým soudem.171 Krummholz 
up es uje, že by zde m la být vyobrazena svatební hostina Palea a Thetis, která 
bezprost edn  p edcházela Paridov  soudu. Krückmann navíc vysv tluje, že dle 
Lindemanna se jedná o: ,,Bohyn  u Paridova soudu”. Svá tvrzení obhajují takto: na to, 
aby se jednalo o svatbu Herkula s Hébe, je Herkules dosti upozad ný a jeho postava je 
celkem nevýrazná, sedící v pozadí. Jupiter sedící v centru výjevu se zdá být pon kud 
rozhn vaný, než že by se radoval. Pod ním je zvýrazn ná skupina s Merkurem [49]. 
Z tohoto d vodu by se mohlo jednat o svatební hostinu Palea a Thetis, na níž nebyla 
bohyn  sváru Eris pozvána. Ta ze svého hn vu vhodila mezi t i hodující bohyn  Juno, 
Venuši a Minervu zlaté jablko s nápisem: ,,Té nejkrásn jší!”, ímž se mezi nimi vznítila 
hádka. Na rozkaz Jupitera m l hádající se bohyn  rozsoudit Paris, pro n hož poslal 
Merkura. Tento celý p íb h se stal p vodcem Trojské války. 

Osobn  se p ikláním spíše k názoru první z interpretací, že se jedná o nebeský s atek 
Herkula a Hébe. By  mám pochopení i ke druhému názoru, protože se jeho výklad zdá 
být jasn jší. Avšak z d vodu, že Carlone již d íve provedl podobnou fresku ve Vídni 
v Daunov  paláci, je z ejmé, že v Praze využil této p edchozí zkušenosti a vymaloval 
zde dílo se sejným ikonografickým významem. I na víde ské verzi máme Merkura 
vedoucího Herkulovi jeho budoucí nev stu. 

To pro  však nesouhlasím s Krückmannovou a Krummholzovou interpretací je, že 
pokud by m lo jít skute n  o scénu s Paridovým soudem, byla by Merkurem vedena 
Venuše nikoli Juno. Venuše byla Paridem zvolena za nejkrásn jší, jelikož mu p islíbila 
za manželku nejkrásn jší ženu – Helenu. 

 
Blaží ek se domnívá, že tato freska je tou nejlepší, kterou Carlone v Praze 

vytvo il.172 Dle jeho slov je tato freska v plné dynami nosti a kráse v nejvyšší možné 
mí e a to se tý e i bohatosti a jasnosti barev a i ve zlacení, které p sobí, jako kdyby 
malbou prostupovalo slunce. 

Olymp je zde reprezentován skupinou boh . Op t se jedná o otev ené nebe a 
mnohofigurální kompozici, jež je rozd lena do t í skupin postav. V centru výjevu mezi 
mraky tr ní Jupiter [47], se svým atributem orla u nohou. Jupiter v rozmáchlém gestu 
s vládcovským kolenem se svou levou rukou opírá o pilí  a drží v ní z ejm  pero i 
blesk. Má sta ecký vousatý obli ej s kratšími vlasy a korunou na hlav . Vpravo od n j 
se v nižším páse nachází Chronos, jakožto p ipomínka asu, který stále b ží. Ve stejné 
úrovni, ale na opa né stran  p ichází Hébé, vedená Merkurem a doprovázena Venuší 
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stojící po jejím bohu spolu s Amorem a pod ní se vznáší pár hrdli ek [49].  Nad nimi se 
práv  snáší Minerva ve své plné zbroji. Merkur drží v nap ažené ruce sm rem 
k Jupiterovi zlaté jablko [49], na p ipomínku Paridova soudu. Celkov  by tento výjev 
mohl, p i neznalosti bližšího kontextu, diváka zmást, že se jedná o Parid v soud. Avšak 
Junonu zde nahradila Hébe. Je to velice matoucí, nebo  pod dvojicí Merkura a Hébe letí 
páv, jakožto Junonin atribut. Dalším z aspekt , že se nejedná o Parid v soud, je, že 
Merkur nevedl Juno, ale Venuši, jakožto tu, kterou Paris zvolil za tu ,,nejrásn jší”. Na 
fresce postrádám postavu Junony, která jakožto matka Hébe, je na obraze p ipomn na 
pouze pávem, jenž je zcela v dolní ásti fresky pod Merkurem a jako by slétával pry  z 
výjevu. 

Tato olympská spole nost má jasný motiv, jedná se olympský s atek Hébe a 
Herkula, díky n muž vstupuje Herkules mezi bohy. Herkules [47] jako nový b h sedí 
po boku Jupitera nalevo, zahalený do bílé bederní roušky a p es rameno má kyj. Mezi 
Jupiterem a Herkulem jsou ješt  další dv  postavy, sedící ve zbroji by mohl být 
pravd podobn  Mars – b h války a další postava, které vykukuje pouze hlava starce 
s plnovousem a delšími vlasy. Na opa né stran  u Jupitera ili z našeho pohledu nalevo, 
vidíme p iklekávající postavu, jenž drží v rukou tác. Mohlo by jít o Ganyméda, jenž 
po Hébé p evzal roli íšníka na Olympu p i hostinách. U nohou této postavy m žeme 
vid t malého ok ídleného putta. A za ním další postavu a i ona v rukou cosi p idržuje. 
S ur itostí však nelze íci, zda se jedná o figuru mladíka i ženy. Zcela nalevo v tomto 
páse sedí za jakousi p epážkou dv  mužské postavy, jeden drží trojzubec a druhý h l 
z ejm  se dv ma hroty. Dle mého názoru by mohlo jít o Neptuna s Plutem. 

O etáž níže, ili ve stejné linii jako je skupina s Merkurem, akorát na protilehlé stran  
je skupina s Chronem [48], což je starý ok ídlený muž se srpem v ruce a druhou rukou 
ukazuje na Hébé vedenou Merkurem, ímž nutí diváka, k pohledu na prot jší skupinu. 
Vedle Chrona sedí zleva bohyn  úrody Céres se srpkem v ruce, p ítomnost Bakcha, jenž 
leží vedle ní se džbánem vína a vinnou révou v rukou dopl uje p edstavu hojnosti. 
Za Céres stojí postava Apollóna, jenž má kolem hlavy svatozá , rukou se opírá o lyru a 
na zádech má toulec s šípy.  Za Apollónem stojí jeho sestra Diana s elenkou se srpkem 
na hlav  a v ruce drží luk. Zcela v pravo pak sedí Pan se svou flétnou a nad ním se 
vznáší putto s diskem v ruce. 

Zcela naho e se nad Jupiterem vznášejí t i ok ídlené postavy s kv tinami v rukou. 
Celá scéna je vzdušná a velmi prosv tlená, zasazena do iluzivního orámování, 

ve kterém jsou uplatn ny monochromní motivy zátiší, jako jsou kv ty a obiloviny. 
Freska vystihuje mytologickou lyriku spole ne s alegorií. Je tu znázorn na vzájemná 
protislužba, kdy pozemský heroismus, reprezentovaný Herkulem, se spojuje s v n  
mladým a kvetoucím mládím, jenž je reprezentované bohyní Hébé.173 Freska je 
vzdálená robustní mytologické socha ské výzdob  na fasád , vytesané 15 let p edtím 
Matyášem Bernardem Braunem. Je p ízna né, že se zde Carlone vrací k tématu, jenž 
použil o 10 let d íve ve víde ském Daunov  paláci. ešení pražské verze mali ko 
pozm nil a rozpracoval a obohatil o další motivy. Odklony se týkají hlavn  len ní 
prostoru a seskupení figur. Stejn  jako všechny ostatní práce z tohoto Carlova období je 
i toto dílo vysp lejší, mnohem vzdušn jší a postavy jsou menší. Skupiny olympských 
boh  jsou rozmíst ny v polokruzích a umíst ny v jasn  vy len ných zónách. 

Na kvadratu e vidíme prvky zátiší. Obiloviny, vinnou révu a pnoucí se kv ty. 
V kartuších na svyslých stranách je znázorn ný monogram Filipa Josefa [50]. 
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V Berlín  je uchována originální Carlon ho skica [51], malovaná olejovými barvami, 
na níž je v rn  zachycen pražský strop s Herkulem a Hébe, se stejným figurálním 
rozložením i barevným ešením.174 Podle ní vidíme štíhlé a jemné proporce figur. Jedná 
se o mistroskou, velmi živou malbu olejem, na které podle Ericha Hubala se dá nov  
identifikovat návrh ur itého architektonického rámování.175  

K této fresce se zachovala ješt  jedna skica, tentokrát kresba, dnes uchovaná 
v  St. Louis v Misouri v City Art Museum [52].176 I tato freska znázor uje pražský strop 
se však jednou malou odchylkou. Na této skice se letící páv nachází nad Minervou, 
kdežto u berlínské skici i finálního provedení stropu letí páv pod Merkurem. 

Tento fakt by mohl dokládat, že se opravdu nejedná o Parid v soud, jak se domnívá 
Krückmann a Krummholz, jelikož u sebe Merkurem vedená postava nemá na skice 
ze St. Louis atribut. 

 
Ve vedlejším sále (C4) [12] se pak nachází nástropní freska s jasným alegorickým 

zám rem oslavit slavnou rodovou historii s motivem V d a Um ní, a zárov  tak 
p edstavit i jejího objednavatele jako patrona um ní a v dy [53] [54]. Místnost je 
vyzdobena podle Minervina ádu za p ítomnosti sedmi svobodných um ní.177 Vybrazení 
se rozpíná v úzkém obdelníku a je vymezené kvadraturou. V centru se nachází 
ok ídlená Historie s otev enou knihou, do níž zapisuje slavné iny rodu Gallas . Knihu 
jí p idržuje putto, stojící na levo u jejích nohou. Historie p ekonává as 
personifikovaný spoutaným Chronem [55]. Historie zde má symbolizovat slavné iny 
rodiny, a ímž poráží as. Historie je na p íkaz patronky u enosti Pallas Athény 
vyznamenávána bohyní Moudrostí medailí na zlatém et zu.178 Moudrost sedí 
na oblá ku a ve své pravé ruce drží kopí. Zatímco druhá ženská alegorická postava, 
rovn ž sedící na oblá ku pod Moudrostí, nabízí Historii šperky a perlový náhrdelník, 
které jí na zlaté míse p idržuje putto. Génius s k ídly vážky a malý putto Historii 
p inášejí palmovou ratolest a v nec slávy. Po obou stranách obdelného pole 
architektonického rámování jsou na oblá cích rozsazeny alegorické dív í postavy sedmi 
svobodných um ní, jenž vyvolávají iluzionistický dojem, že se navzájem p ekrývají.179 
Vpravo se nachází personifikace Malí ství, pod níž sedí další dv  postavy 
personifikující Socha ství a Architekturu [56]. Postavy se p íhodn  podobají postavám, 
které p edtím Carlone vytvo il v Zahradním sále Horního Belvederu.  Na druhé stran  – 
vlevo pod ok ídleným Géniem, p ipomínající Geometrii s Astronomií, se nacházejí dv  
dív í postavy s loutnou, notami a trubkou p edstavující Hudbu [57]. 

Na podélných stranách fresky jsou uprost ed v kartuších monogramy Filipa Josefa 
Gallase, stejné jako v p edchozím sále. Nad kartušemi jsou vyobrazené dva rohy 
hojnosti. Po obou stranách sedí postavy, jež mají p ipomínat antické filosofy, kte í 

                                                 
174 Tato skica nebyla, do doby než ji nalezla Klára Garas ve sbírkách Státních muzeí v Berlín , autorsky 
ur ena. PREISS 1963, 130; HUBALA 1964, 327; BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 58; BLAŽÍ EK 1978, 48; 
KRÜCKMANN 1990, 149–150.  
175 O tomto tvrzení se zmi uje Blaží ek a dodává, že to m že znamenat, že Carlone namaloval v Praze 
kvadraturu, ke které byli normáln  p izváváni speciální malí i – kvadraturisté. V záp tí dodává fakt, 
ke kterému se p ikláním i já, a to že skica, tak jak to Carlone asto d lal, velmi komplexn  p edstavuje 
celou kompozici. BLAŽÍ EK 1978, 48. 
176 KRÜCKMANN 1990, 149–150. 
177 Sedmero svobodných um ní gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a 
hudba. T chto sedm bylo odlišeno od filosofie a od technických um ní, jako byla architektura, ili kde 
p sobil emeslník. Minerva je pak patronkou v d a um ní. ZAMAROVSKÝ 1970, 400–402. 
178 Tatáž medaile byla použita ješt  na Carloneho stropní malb  v Ludwigsburgu. BARIGOZZI BRINI / 
GARAS 1967, 58. 
179 Se samým postupem jsme se mohli již setkat v sala terren  v Belvederu ve Vídni. 
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rovn ž odkazují na sedmero svobodných um ní a slouží tak jako jednotlivé 
personifikace samotných um ní. Dole m žeme vid t zprava vousatého muže držícího 
otev enou knihu, do níž se chystá zapisovat [58]. Mohlo by se jednat o Dialektiku se 
svým p edstavitelem Aristotelem, držící sv j exemplá  Etika. Na druhé stran  
p edstavuje alexandrijský astronom Ptolemaios Astronomii [59]. V ruce drží korunu, 
nebo  byl asto zam ován s panovníky z egyptské dynastoe Ptolemaiovc . Postavy 
nacházející se naho e však nedovedu s jistotou ur it, nalevo sedí postava mladého muže 
s otev enou knihou na klín  a pohárem v pravé ruce [60]. Naproti n mu se nachází 
starší vousatý muž se zapálenou pochodní a opírající se o p edm t, který nemohu 
rozpoznat [61]. 

Tuto fresku Preiss porovnává s Reinerovou freskou ve vrtbovské sale terren .180 
Podle n j je Reinerova práce o dost zda ilejší. Reiner prý rozehrává, na rozdíl 
od Carloneho, gestikula ní a fyziognomické uniformy bohatou škálou výrazových 
prost edk . 

 
Následující sál zdobí štuková dekorace, snad rokoková.181  
 
Další ze sál  – Zrcadlový kabinet (C11) [12], který je slohov  soudobý se sálem 

s V dami a Um ním, však prod lal zna né, podle Preisse pseudorokokové, úpravy, 
které se ovšem nevyhly žádnému ze sál .182 Na strop  se nachází freska s Flórou sedící 
na oblá ku s poletujícími putti kolem sebe [68]. Putti nesou kv tinové girlandy, jimiž 
Flóru obklopují. Na paspart  fresky se rozprostírají chinoisérie spolu s groteskními 
motivy. Tato freska se nám zachovala v p vodním stavu, tak jak ji Carlone namaloval, 
bez pozd jších úprav, až dodnes. Mimo jiné je zde uplatn ný op t motiv rodového 
monogramu a dv  iluzivn  malované vázy. Tato místnost m la p vodn  p ipomínat 
ínský porcelánový kabinet, v té dob  velmi módní. 

 
Ostatní fresky paláce jsou, jak se zmi uje Preiss, ale i Blaží ek, postiženy hrubými 

p emalbami, které místy Carloneho podíl zcela zakrývají.183 
 
Za nejzachovalejší fresky ozna uje Preiss t i tonda s putty, které se nacházejí 

v úzkém podlouhlém sále (C2) [12], jenž byl z ejm  p vodn  knihovnou, pozd ji 
p estavenou na divadelní sál.184 Putti v tondech personifikují op t V dy a Um ní [54] a 
tudíž odkazují na p edchozí v tší sál s V dami a Um ním (C4) [12]. Jedná se o t i 
samostatná tonda zasazena do d ev ných rám . Z leva m žeme v prvním tondu 
[64].vid t personifikaci Geometrie a Astronomie, jenž mají velmi podobné atributy. 
Atributy Geometrie je kružidlo, zem koule, trojúhelník a pravítko, kterýmižto nástroji 
je zem koule m ena. Astronomii p ipomínána hv zdným glóbem, který je jako 
u Geometrie m en kružidlem, za p ítomnosti, sextantu a arminlární sféry.  Na výjevu 
nalezneme glóbus, který obklopují ty i putti. Nad glóbem je putto s kyvadlem v ruce, 
pod ním drží putto sextant. Zády knám je oto ený putto, jenž prsem ukazuje na glób. 
Na levé stran  se nachází putto s pravítkem v ruce. 

Prost ední tondo [65] zdobí t i putti, kte í by mohly s nejv tší pravd podobností 
p ipodob ovat samotnou Architekturu, nebo  architektonické prvky vidíme v pozadí, 

                                                 
180 POCHE / PREISS 1977, 176.  
181 VL EK 1996, 187. 
182 POCHE / PREISS 1977, 176.  
183 BLAŽÍ EK 1978, 47, 48; POCHE / PREISS 1977, 176.  
184 POCHE / PREISS 1977, 176.  



 

zatímco u zbylých dvou máme v pozadí oblohu s mraky. Prost ední tondo je i zna n  
menší než tonda postranní. Jedná se o pohled z podhledu, putti ve st edu tonda 
manipulují s lanem, které jednomu z putt  ostatní omotávají kolem p edloktí. Mohlo by 
se jednat o moment vym ování. 

Poslední tondo nás jasn  odkazuje k Malí ství a Socha ství [66]. Ve výjevu se 
nachází celkem ty i putti, z nichž t i jsou zabráni do plátna, jenž je výtvorem putta 
s paletou a št tcem v rukou. Po své levé stran  má putta se skicou v ruce a na druhé 
stran  kreslícího putta. Pod nimi se napravo nachází putto se soškou v ruce. 

Tento sál by m l být velmi unikátní, jelikož ve smlouv  se pojednává, že krom  
výzdoby stropu, by m ly být zdobeny také st ny a to konkrétn  iluzivn  malovanou 
architekturou.185 Do st n byly zavedeny sondy [67] a momentáln  budou p edm tem 
dalšího zkoumání. M žeme vid t rozdíl mezi smlouvou a následnou realizací. Sál m l 
mít pravd podobn  podobnou funkci jako Zahradní sál Horního Belvederu ve Vídni, 
vyzdobený Carlonem spolu s Fantim, který provád l iluzivní malovanou architekturu. 
Víde ský sál nám nabízí p edstavu pravd podobného vzez ení této pražské mistnosti. 

 
Další fresky umíst né v opa ném k ídle paláce, konkrétn  v knihovn  (C29) [12], 

kde se nachází scéna s Merkurem, Lunou a Hv zdami, také ozna ována jako Diana a 
Endymion [70]. V kabinetu p ed knihovnou (C21) [12] se nachází freska ozna ována 
jako Gigantomachie, znázor ující Jupiterovo vít zství nad vzpurnými giganty[70]. 
V posledním sále (C20) [12] je za u asti Minervy nanebevzata Ariadna [69]. Fresky 
t chto sál  byly zna n  poni eny i p etvo eny. Proto je dnes nemožné na malbách 
rozlišit dílo mistra a zásahy jeho pomocník . Tyto t i fresky jsou dnes, pro jejich velmi 
špatný stav, p ekryty suknem a eká se na jejich restauraci. 

 
Na záv r je snad dobré zmínit, že není úpln  jasné, zda v pražském paláci provedl 

iluzivn  malovanou architekturu, která rámuje Carloneho fresky, Gaetano Fanti (1687-
1749), jenž byl nástupem slavného kvadraturisty Marcantonia Chiariniho (1652-1730), 
s nímž Carlone již p edtím spolupracoval. 
  

                                                 
185 KRUMMHOLZ 2007b, 226. 
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5. Carlo Innocenzo Carlone 
Carlo Innocenzo Carlone (1686–1775)186 se narodil v listopadu roku 1686 ve Scarii 
ve Val d’Intelvi (místo nedaleko Milána) do velké, rozv tvené rodiny um lc , jejíž 
lenové jsou doloženi již od 6. do 18. století. Jeho otec byl architekt a štukatér 

Giovanni Battista Carlone a matka Taddea Maddalena de Allio.187 Tato velká rodina 
um lc  se d lí do dvou hlavních v tví. Jedno odv tví m lo sídlo v Rovio a pracovali 
p edevším jako malí i v Itálii, zejména v Janov . Naproti tomu druhá v tev um lecké 
rodiny, p vodem ze Scarie, se v novala architektu  a socha ství a p sobila severn  
od Alp, v N mecku, Rakousku a Švýcarsku. Carlo Innocenzo Carlone tak šel proti 
rodinné tradici a nastartoval dráhu malí e fresek. Máme doloženou astou spolupráci 
s jeho starším bratrem Diegem (1674–1750), ten však p evzal štukatérskou dílnu po 
jejich otci. 

Intelvi-Tel leží mezi m stem Lugano a jezerem Como. Toto místo bylo centrem celé 
ady významných, mezi sebou p íbuzných, um leckých rodin. Mezi nejznám jší pat í: 

Carlone a de Allio ze Scarie, Frisoni, Reti, Quaglio, Corbellini a Scotti z Laino a Lurago 
z Pellio. T mto um lc m bylo neustálé putování Evropou od díla k dílu životním 
úd lem, a jenž se na po átku 18. století, vzájemnou podporou, domohli výsadního 
postavení v celém Záalpí.188 Po kulturním rozpadu, který zap í inila t icetiletá válka, se 
tito um lci (architekti, socha i, štukaté i a malí i) z Intelvi-Tel podíleli na oživení 
um lecké innosti, jak sakrální tak sv tské, na knížecích dvorech severn  od Alp. 
S nár stem moci n meckých knížat po uzav ení Vestfálského míru v roce 1648 a 
vzr stem absolutistických tendencí, rozkvétá kultura na malých i velkých šlechtických 
sídlech. Díky pevn  zakotveným rodinným emeslným tradicím, um lci z Intelvi-Tel 
profitovali na základ  vzájemných vztah  i na doporu ení mezi sebou u významných 
objednavatel , a tak v tšinou najdeme pod vedením jednoho severoitalského architekta, 
n kolik um lc  z Intelvi-Tel zam stnaných v odpovídajících dekora ních úkolech. 

 
O život  Carla Carloneho nás informuje, ty i roky po jeho smti, Johann Caspara 

Füßli ve své biografii ,,Geschichte und Abbildung der besten Künstler in der Schweiz”, 
vydané v roce 1779 v Zurichu.189 

 Füßli zde píše, že Carlone ve svých pouhých dvanácti letech doprovázel svého otce 
do N mecka, kde se m l nau it jak n mecky, tak v souladu s rodinnou tradicí, i 
štukatu e. Jeho otec Giovanni Battista byl v té dob  velmi zaneprázdn n rozsáhlými 
pracemi na štucích, které provád l v katedrále v Pasov . V roce 1697 ho také biskup 

                                                 
186 ILG 1895, 492–493; KUCHYNKA 1914, 23; HERAIN 1915, 32, 134; AREK 1941, nepag.; KUBÍ EK 1947, 
130; BARIGOZZI BRINI 1961, 256–264; VOSS 1961; POCHE / JANÁ EK 1963, 142; PREISS 1963, 129–132; 
HUBALA 1964, 221, 327; LECHI 1965; PLICKA / POCHE 1966, 128; BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967; 
NEUMANN 1969, 92; BLAŽÍ EK / HEJDOVÁ / PREISS 1973, 28–29; EHM / POCHE 1973, 30; BLAŽÍ EK 1974, 
162; POCHE / PREISS 1977, 62, 174–177; BLAŽÍ EK 1978; POCHE / EHM 1982, 59; GARAS / HANSMANN 
1986; PREISS 1986; 404–405; PREISS 1988, 546–547; PREISS 1989, 603; KRÜCKMANN 1990; STA KOVÁ / 
ŠTURSA / VOD RA 1991, 14;  VL EK 1996, 187–188; POLLEROß 1995, 186–187; MENDLOVÁ / 
STÁTNÍKOVÁ 2001, 23; PREISS 2003, 577–588; KRUMMHOLZ 2007a, 98; KRUMMHOLZ 2007b, 223–231; 
VL EK 2007, 174; KRUMMHOLZ 2008c, 89, 90; KRUMMHOLZ 2009, 80; MÁDL 2009, 262; SEEGER 2009, 
123–124; WENIG 2009, 97–98; REBTISCH 2013, 241; MÁDL / TIBITANZLOVÁ / ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ / 
VÁCHA 2016, 91. 
187 d’Intelvi’neboli také Itelvi-Tel je místo v údolí jezera Como na území Lombardie. 
188 PREISS 1963, 129 p evzato z Franco CAVAROCCHI: Die italienische ,,Künstlerinvasion”, 
Familiengeschichtliche Verbindungen, Heimatglocken, Beilage für heimatliche Belehrung und 
Unterhaltung, XIII, 2. Junifolge, Pasov 1960, 1–2. 
189 LANGER 1990, 49. 



 

Josef Clemens povolal do ezna, aby provedl štuky v kupoli katedrály. Tím pádem lze 
p edpokládat, že se mladý Carlone seznámil s otcovou prací už v Pasov  a z ejm  m l 
možnost podílet se na ní i v ezn . Již velmi brzy se zdá, že se mladý Carlone nevydá 
ve šlép jích svého otce, nýbrž nastartuje dráhu freska e. Carloneho p íprava k um lecké 
dráze byla velmi d kladná, po dobu ty  let se školil v Benátkách, kde ho jeho otec dal 
do u ení ke svému krajanovi, freska i Giuliovi Quagliovidi di Laino.190 Je z ejmé, že 
mu Carlone pomáhal na jeho zakázkách a mimo to také sou asn  navšt voval Akademii 
v Benátkách. Dá se íci, že Carlone díky Quagliovi p išel do kontaktu s bolo skou 
školou a jím ovlivn ným um ním. Podle Füßliho strávil Carlone v Benátkách ty i 
roky, p i emž navšt voval Akademii a m l tedy p íležitost studovat díla benátských 
mistr . Jeho pobyt v Benátkách kolem roku 1699–1702 spadá do doby, v n mž nastaly 
rozhodující zm ny v sou asné benátské malb .191 Tyto zm ny m ly mít na Carloneho 
velký vliv. Když v letech 1702–1706 Giulio Quaglio provád l zakázku na výzdobu 
katedrály v Laibachu, p izval si k této velké zakázce svého u edníka Calona, který zde 
již jako jménem uvád ný tovaryš p sobil v letech 1705–1706.192 

Podle Füßliho Carlone po svém pobytu v Benátkách odjíždí na ty i roky do íma, 
aby mohl pozd ji jako vystudovaný um lec odejít do N mecka.193 Tím, že koncem 
ervna 1708 dokon oval svá díla v Innsbruku, je jasné, že v ím  musel pobývat mezi 

lety 1703/4–1707/8 a z Laibachu odešel v zim  1703. V ím  se Carlone obrátil 
na Francesca Trevisaniho (1656–1741), pocházejícího z Benátek, který byl v ím  
vyhledávaným specialistou pro svá zda ilá kabinetní a náboženská díla.194 Není známo, 
zda by mezi Carlonem a Trevisanim vznikl n jaký vztah a i pouze ob as Carlone 
navštívil jeho ateliér, ale jisté je, že Trevisatiho tvorba Carloneho ovlivnila pro jeho 
po áte ní oltá ní obrazy. Mimo to zárove  Carlone pokra oval v akademickém studiu 
na Francouzské Akademii, pod vedením Francoise Poersoma, jež byl specialistou 
na historické obrazy a portréty a od roku 1704 byl editelem Akademie.195 

Pro um lce pocházející z Lanzo d'Intelvi a v bec pro Carloneho rodinu, která 
pracovala v emeslné tradici, je neobvyklé, že Carlone prošel akademickým vzd láním a 
dále pracoval na šlechtických dvorech severn  od Alp. Ihned po ukon ení svých studií 
odešel Carlone do N mecka, kde se nejprve usadil v knížecím a biskupském 
reziden ním m st  – Pasov, kde ho p edcházela sláva jeho rodiny a vydláždila mu cestu 
k jeho prvním zakázkám. Jeho otec Giovanni Battista zde v pasovské katedrále v letech 
1677–1699 provedl významné a rozsáhlé štukatury. P i této zakázce mu pomáhal jeho 
bratr Bartolomeo spolu s Paolem de Allio, jež byl Giovanniho švagrem. Giovanni 
Battista sou asn  pracoval na zakázkách pro jezuitský kostel, na radnici a v kníze í-
biskupské rezidenci záme ku Hacklberg. Carloneho strýc Carlo Antonio byl 
architektem pasovských kostel  sv. Michaela a sv. Pavla a také pracoval v klášte e 
sv. Mikuláše. Není velkým p ekvapením, že mladý malí , po svém p íjezdu do Pasova, 

                                                 
190 Giulio Quaglio di Laino (1668–1751) bel žákem Marca Antonia Franceschinis z Bologni. Díky 
freskám, které provedl v kostelech ve Furlansku, dosáhl renome. Mimo to pracoval v letech 1693–1699 
v kostele Santa Chiara v Udine, v roce 1700 ve farním kostele v Gradiscu a v roce 1702 v katedrále 
v Gorize. 
191 LANGER 1990, 50. 
192 V zim  roku 1703 odjíždí Quaglio spolu s Carlonem zp t do Itálie, aby zde p e kali zimu. Otázkou 
z stává zda Carlone z stal až do dokon ení fresek v roce 1706 v Laibachu, jak se domnívá Amalia 
Barigozzi Brini. 
PREISS 1963, 129; LANGER 1990, 51.  
193 LANGER 1990, 51. 
194 PREISS 1963, 129; LANGER 1990, 51.  
195 PREISS 1963, 129; LANGER 1990, 51. 
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zde dostal nové zakázky. Podle Füßliho jsme ovšem odkázáni na pouhé domn nky, že 
se jedná o Carloneho práce.196 V Pasov  zadával Carlonemu zakázky kardinál Johann 
Phillip von Lamberg, jenž se stal v roce 1689 knížecím biskupem v Pasov  a pat il mezi 
nejd ležit jší objednavatele. Nejprve zde v Pasov  Carlone p sobil jako pomocník p i 
výmalb  poh ební kaple pasovské katedrály. V oranžérii nov  postaveného zámku 
Hacklberg pravd podobn  Carlone provedl n které ze zde provedených prací, které 
dnes již bohužel nejsou dochované, p esto n které m žeme vid t ve staré knížecí-
biskupské rezidenci. Lze uvažovat, že si v Pasov  Carlone otev el n kdy v roce 1710 
vlastní dílnu. Mimo vytvo ených fresek pro knížecí-biskupský dv r, pracoval ješt  
p edtím na n kolika oltá ních obrazech. 

Jeho první takovou velkou státní zakázkou byl oltá ní obraz pro hlavní oltá  kostela 
sv. Michaela v Pasov  na téma pád and l . Tuto zakázku mu zadal p ed svou smrtí 
v roce 1712 knížecí biskup Johann Phillip von Lamberg. Carlone ji dokon il roku 1714. 
Charakteristická je také spole ná spolupráce um lcovi rodiny. P t len  z rodiny 
Carlone, zde v Pasov , pracovalo spole n . Architektem byl Pietro Francesco se svým 
synem Carlem Antoniem a štuky provedl Carl v otec Giovanni Battista.  

Carlonemu se také p ipisuje oltá ní obraz, vytvo ený na p elomu let 1707 a 1708 
s nám tem Smrt sv. Augustina z bývalého augustiánského kostela v Rattenbergu 
v Tirolsku. V Innsbruku v kostele sv. Voršily, dle zápisu do konventní kroniky, byl 
v téže roce dne 30. ervna pov šen oltá ní obraz se sv. Ignácem a sv. Xaveriem.197 Roku 
1711 dodal do tohoto kostela v Innsbruku 3. ledna oltá ní obraz Navštívení Panny 
Marie, který byl v roce 1944 zni en. O rok pozd ji, tedy 1712 dodal do kostela 
sv. Št pána v Kirchbergu ve Wagram hlavní oltá ní obraz s Ukamenováním svatého 
Št pána, který je dokonce signovaný a datovaný. Téhož roku dodal do karmelitánského 
kostela v Linzu oltá ní obraz s nám tem Výchovy Panny Marie sv. Annou a se 
sv. Jáchymem, op t signován i datován. 

Roku 1715 se Carlonemu narodila dcera Antonie. 
Po jeho první innosti v Pasov , díky pomoci své rodiny, p emístil Carlone svou 

dílnu do hlavního m sta íše, císa ské Vídn . Zde žil ve, dnes již zni eném, dom  
v samotném centru m sta – v Graben. Jeho žena Catarina Giovanna, dcera štukatéra 
Giacoma Antonia Corbelliniho di Laino, který s Carlonem pracoval v Ludwigsburgu a 
ve Weingarten, ho vždy doprovázela. Carlon v p íjezd do Vídn  ho zastihl v p íznivé 
situaci. Porážka Turk  Habsburky v roce 1717, m la vliv na zesílení absolutismu a to 
vedlo k plánování nových stavebních projekt . Vznikala celá ada staveb, na jejichž 
projekty byli p izváváni italští mist i. Velký vliv p i ud lování zakázek m l vedoucí 
architekt Johann Lukas von Hildebrandt, což bylo pro Carloneho š astným. Nejv tší a 
nejd ležit jší zakázky zadával princ Evžen Savojský, který byl d ležitým mecenášem 
na víde ském dvo e, jehož proslavilo vít zství nad Turky v B lehradu v roce 1717. 

Nástropní freska z roku 1716 k oslav  prince Evžena v Mramorovém sále Dolního 
Belvederu [41] ; [42], jehož architektem byl Giovanni Luca von Hildebrandt, bývala 
mnohými badateli p isuzována jako dílo Martina Altomonteho.198 Avšak dnes již víme, 

                                                 
196 LANGER 1990, 51. 
197 LANGER 1990, 53. 
198 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 28; LANGER 1990, 55. 
Komplex letního záme ku prince Evžena Savojského, tohoto okázalého barokní architektonického díla, 
m l dva d ležité stavební momenty, v tetech 1714–1716 podle plánu Hildebranta byla z po átku 
vystav na jenom menší budova, která se nachází v dolní ásti zahrady. Okázalá honosná budova, která je 
mnohem reprezentativn jší – horní Belveder, se dv ma patry byl pak vystaven v letech 1721–1723. 
BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 28. 



 

že se jedná nepochybn  o dílo Carla Innocenze Carloneho. Prameny a r zné biografie 
nás jasn  informují o tom, že Carlo Carloni byl zam stnán princem Evženem 
Savojským na výzdob  Belvederu, ale nikde není psáno, kdy se tak stalo a v jaké ásti 
budovy práce za ali. Podle Füsseliho m l princ Evžen povolat Carloneho do Linze, ale 
nevíme p esn , kv li emu tam jel.  Ale již 1715 se Carlone usadil natrvalo a je tedy 
možné, že v souvislosti s tím mu byla zadána n jaká d ležitá zakázka.199 Pro hypotézu, 
že na Belvederu nebyl zam stnán až od roku 1721, sv d í také fakt, že spolupracoval 
s kvadraturistou Marcantoniem Chiarinim. Nicmén  Chiarini, se osobn  podílel pouze 
na výzdob  v Mramorového sále dolního Belvederu. O p t let pozd ji pracoval na jeho 
míst  v horním Belvederu jeho nástupce Gaetano Fanti.200 

Velká nástropní freska v Mramorovém sále Dolního Belvederu, je podle datace 
na fresce z roku 1716 a po dlouhou dobu byla p isuzována Altomontemu. Toto 
p isouzení bylo zakládáno na faktu, že fresky v lunetách p ilehlého sálu jsou signované 
Altomontem.201 Altomontovy fresky v lunetách Žlutého sálu, jenž d íve býval ložnicí, 
vyobrazují mnohem idyli t jší scény umíst né v krajin  a jsou více detailní a 
naturalistické, ale ne tolik dekorativní. Je na nich zachycen Apollón Clizia a Luna a 
Endimion. Avšak stylistická p íbuznost mezi t mito lunetami a freskou v mramorovém 
sále je zde nepatrná. P i d kladném pozorování kompozice, stylu a celkové koncepce 
malby na stop  Mramorového sálu je naprosto jasné, že to nemohl být nikdo jiný než 
Carlone, kdo byl zodpov dný za realizaci této ohromné nástropní fresky. 

Freska má oslavný charakter a znázor uje Apollón v triumf [41] ; [42]. Apollón jako 
vít zný hrdina je obklopen devíti Múzami a je doprovázen Minervou a Merkurem. 
P ed Apollovým vozem je Aurora a rozhazuje kv tiny, které jí p idržují poletující putti. 
Postavy jsou na malb  rozmíst ny v pásech a motivy se pravoúhle potkávají 
s transverzální osou. Jednotlivé skupiny jsou rozmíst ny s jistotou a plasticitou. Je zde 
nesporná p íbuznost s ostatními Carloneho malbami ve Vídni. Nap íklad v Paláci Dauna 
[62] a záme ku Hetzendorf [44]. P ízna ná je také shoda r zných typ  a jednotlivých 
motiv . Vít zný hrdina je v triumfálním gestu na oblá ku a p ímo p ipomíná a odkazuje 
na mladého Foiba vymalovaného již v Hetzendorfu. Minerva, což je figura, která se 
vznáší nad ním (nad Foibem) a také Múzy jsou zde se svými oválnými širokými obli eji 
s ost e ezanými rysy – typické pro Carloneho, což jist  pochytil od Trevisaniho.  Bílí 
kon  ze ty sp eží p ed slune ním vozem a kv tinové girlandy jsou v p ímém vztahu 
s odpovídajícími alegorickými motivy v Hetzendorfu. To samé platí i pro ženské figury 
v rozích pesante balcone, které jsou dekorativn  alegorické a také se jeví velmi podobné 
figurám v Hetzendorfu. V rozích fresky se nachází ty i medailony s vyobrazením: 
Perseus a Andromeda, Iáson zabíjející draka, Iáson a zlaté rouno a boj Thésea 
s Minotaurem. Tyto výjevy nás mohou odkazovat na Carloneho um ní v Horním 
Belvederu. Povolání Carloneho na výzdobu Belvederu, bylo zap í in no tím, že dlouhá 
léta spolupracoval s Chiarinim. 

 Z po áte ní Carlonovi tvorby ve Vídni je t eba vyzvednout také fresky, kterými 
vyzdobil hlavní sál a schodišt  Daunova paláce, bohužel však nejsou známy p esné 
okolnosti a p esné datum této d ležité práce. Malý barokní palác polního maršálka 
Dauna, který byl postaven Giovannim Lucou Hildebrandtem, p i emž Hlavní linie 

                                                 
199 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 28. 
200 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 28–29. 
201 Altomonte pocházel z Neapole a od roku 1700 pracoval ve Vídni. BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 29. 
Z jiných zdroj  víme, že Altomonte m l pracovat na n jaké významné zakázce pro prince Evžena, avšak 
není p esn  uvedeno na jaké. Tudíž se automaticky p edpokládalo, že se jednalo o zakázku v dolním 
Belvederu. 
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stavby byla hotova na ja e roku 1715. Carloneho práce je datovaná do roku 1716 a 
p edpokládá se, že i v tomto p ípad  jeho dobré vztahy s architektem Hildebrandtem mu 
zajistily, že získal tuto zakázku.202 Filip Vav inec Daunn, v té dob  vícekrál v Neapoli, 
se na doporu ení Giovanniho Lucy von Hildebrandta za al zajímat o tohoto mladého 
italského um lce, který ješt  nebyl tak známý. Od té doby se  Carlone ú astnil tém  
na všech d ležitých zakázkách, na kterých se Hildebrandt podílel. V paláci se nachází 
velká freska na strop  nad schodišt m, architektonicky rozd leného na t i ásti. Byla 
v nována nám tu Ctností a Vít zství objednavatele [62]. Nad iluzivn  malovanou 
balustrádou se rozevírá hlavní scéna se slavným triumfálním pr vodem. Mladý hrdina 
vznášející se vy výšce se pravou rukou opírá o maršálskou h l. Obklopují ho majestátní 
ženské postavy a putto mu nad hlavou p idržuje korunu vít zství. V dolní ásti putti 
zabavují Saturnovi jeho kyj. Alegorické skupinky po stranách poukazují na pr vod, 
který skon í poté, co hrdina za pomoci Ctností dosáhne vít zství v bitv  a op t zavládne 
radost Míru. Na podélných stranách je možné vid t zástupce sedmi svobodných um ní, 
vedle nich jsou ne esti a nep átelé spoutáni v et zech.  

Na fresce hlavního sálu je vypodobn n nebeský s atek Herkula a Hébe [46]. Nelze 
s jistotou ur it, zda nás má scéna odkazovat na konkrétní s atky, které se 
ve šlechtických rodinách uskute ovaly.203 Avšak nejspíše se jedná jen o oblíbenou 
scénu své doby. 

Charakteristickým rysem d l vzniklé v této dob , jako byla výzdova Daunova paláce 
i Belvederu prince Evžena, je t žkost maleb a plnost figur zapl ující prostor více, než 

v následujících obdobích. 
Vrcholem z jeho  víde ského pobytu jsou považovány t i nástropní fresky, jenž jsou 

považována i za hlavní díla ve Vídni v bec.  Jedná se o fresky, které vznikly mezi lety 
1721–1723 v Horním Belvederu letní rezidence prince Evžena Savojského. Oslava 
prince v Mramorovém sále, Apollón v triumf v Zahradním sále [43] a Oslava 
sv. Trojice v zámecké kapli. 

 
Mimo této práce zvládne Carlone b hem víde ského pobytu další zakázky, jako 

nástropní fresky pro zámek Heztendorf u Vídn , kde je zam stnán roku 1717 spolu 
s kvadraturistou Fantim, jenž tvo í podle návrhu Chiariniho.204 V hlavním sále je 
vymalován Apollón v triumf [44]. Pro m š anský d m v Linci vytvo il, ve stejném 
roce spolu s kvadraturistou Francescem Messentou, dnes již nedochované fresky. 
Jednalo se o fresky oslavné alegorie Rakouska ( ty i sv tové strany, ty i m stské stavy 
– prelát, rytí , vládce a ob an, ty i hlavní rakouské eky a personifikace vzkvétajících 
inností v zemi. Dále v roce 1718 za al Carlone pracovat na dvo e vévody Eberhaeda 

Ludwiga z Wüttemburgu v Ludwigsburgu. Zde se nachází freska v kupoli dvorní kaple 
s nám tem oslavy svaté Trojice. Vedle toho maloval v kostele sv. Trojice v Pau e a 
v mnoha víde ských kostelech, kam dodal adu oltá ních obraz . Na zimní m síce 
odjížd l do Scarie. Díky všem t mto zmín ným zakázkám se Carlone za al adit mezi 
špi ky ve svém oboru. Když pracoval na freskách v Linzi, za ali ho titulovat ,,pittore 
famoso”. 

Víme, že kolem roku 1718–1719 pracoval v Comu v kostele San Fedele na oltá ních 
obrazech (Kristus v Getsemanech, Bi ování Krista, Korunování trním, Kalvárie). 

                                                 
202 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 30; LANGER 1990, 55, 56. 
203 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 31. 
204 LANGER 1990, 56. 



 

Do Como se Carlone vrací na p elomu let 1725 a 1726. Tím za íná jeho rozsáhlá 
innost v severní Itálii, kam se pozd ji v roce 1737 vrátí. 

V úvodu jeho italského p sobení zahájil celou adou fresek ve vilách a palácích 
italských šlechtic , ke kterým pat í: Palác Agliardi v Bergamu, vila Colleoni v Calusco 
d´Adda, palác Gallarati Scotii v Milán , vily  Lechi v Monirone a Il Gromo in Mapello 
u Bergama, palác Gaifami v Brescia. Vymaloval zde podobná témata z jeho velkých 
zakázek severn  od Alp, bohaté na postavy z antické mytologie, v alegoriích vzdávající 
hold. 

Mimo t chto profánních staveb tvo il také v sakrálních prostorách. Pro p íklad uvedu 
Carloneho p sobení v roce 1725 v comském kostele Santissima Annunziatam 
s mariánskou tématikou, kde v kapli dell’Immaculata tvo il spolu s kvadraturistou 
Giuseppem de Vincenti. V kupoli se pak nachází Neposkvrn né po etí Panny Marie, 
výchova a zasnoubení Panny Marie, spolu se starozákonními proroky. Ve cviklech jsou 
vyobrazeny Ctnosti a na oltá ním obraze je Narození a Uvedení do Chrámu. 

 
Po dokon ení zakázek v italském Comu se, po krátké zastávce ve Vídni Carlone 

dostává na ja e roku 1727 kone n  do Prahy. 15. b ezna 1727 zde Carlone podepsal 
smlouvu s hrab tem Filipem Josefem Gallasem, ve které, se zavazuje, že vyzdobí 
pražský, tehdy ješt  Gallas v palác freskami do t í let.205  

Když Carlone p ijel do Prahy, byl již uznávaným um lcem, jeho jméno nebylo 
v echách neznámé. Už v polovin  17. století pracovali v Praze um lci stejného jména, 
pocházející od údolí Intelvi-Tel.206 Na rozdíl od nich byl však Carlone všeobecn  
známým um lce a do Prahy p ijíždí, když je na vrcholu své kariéry. P ijel, aby vyzdobil 
a tak i dokon il toto úchvatné dílo, kterým Clam-Gallas v palác je. Dekoraci pražského 
paláce mali ko pozm nil a obohatil ji o novou barevnost a ur itý nový koncept stylu. 
Jeho styl se vymyká p vodnímu stylu, který je hodn  robustní a expresivní, v jehož 
duchu byl palác dosud tvo en. Carlone naopak nabízí umírn n jší a ne tak dramatickou 
výzdobu, jež se stává jemnou idylou, avšak stále je dost alegorická a zárove  i trochu 
moralizující. Co se tý e vlastní formy, tak ta je namísto expresivního barokního 
šerosvitu, plná kontrast  a na první pohled nepodstatných detail , což se stává typickým 
pro rané rokoko. Za provedenou práci si Carlone ú toval 6000 zlatých, což byla 
opravdu velká suma a nazna uje na to, jak moc byl Carlone žádaným a ,,módním” 
um lcem své doby.207 

 
V kv tnu i v lét  roku 1729 Carlone ukon il práce v Gallasov  paláci, opustil Prahu 

a odjel spolu se svou rodinou do Ludwigsburgu a do ech se už nikdy nevrátil.208 Palác 
byl vyrabovaný již n kdy v polovin  18. století a n které z fresek byly poni eny. 

                                                 
205 S Fischerem z Erlachu, architektem pražského paláce, se Carlone d íve setkal ve Wroclavi, kde 
spole n  pracovali v katedrále na zakázku knížecího biskupa Franze Ludvíka z Falcu–Neuburgu. LANGER 
1990, 57. 
206 Silvestro Carloni di Scaria byl zmí en už kolem roku 1650 b hem stavby pražské Lorety, kam 
nastoupil po Andreu Allio. 
Jiný Silvestro Carloni, p vodem z Lanzo, v letech 1680–1690 pracoval v Praze na projektu stavby 
Trojského záme ku, dlearchitekta Mattheye. BLAŽÍ EK 1978, 46. 
207 Podle Preisse byl Carlone odm n n až královky. Jeho honorá e p edstavovaly až dvojnásobek cen, 
které mohly za stejné množství odvedené práce požadovat ostatní i ti nejslavn jší um lci, z jeho 
rakouských sou asník . Preiss uvádí podle Garaas nap íkla Paula Trogera i Daniela Grana. Claire 
GARAS: C. I. Carlone, Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux–Arts, 1960, 90; PREISS 1963, 130.  
208 BLAŽÍ EK 1978, 48. 
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Carlone však zanechal v echách ješt  jedno dílo, které vzniklo v sou asné dob , 
kdy pracoval v Praze na Clam-Gallasov  paláci. Jedná se o oltá ní obraz, znázor ující 
Oslavení sv. Jana Nepomuckého v kapli Zjevení Pán  šternberského zámku 
ve Smi icích. Carlone na tomto obraze pracoval v zim , kdy byla omítka v paláci vlhká 
a nedalo se na ní pracovat. Toto rozsáhlé plátno, ukazující Carlon v lehký až k ehký, 
avšak pon kud povrchní styl a mechanického rozvržení tvar  v ploše a barevného jasu, 
který je spíše ímsky než benátsky koloristicky orientovaný, je dokonce datované a 
signované. Avšak jeho datace, zd raz uje Blaží ek, byla po dlouhá léta chybn  tena 
jako rok 1724.209 Blaží ek vysv tluje, že o Carloneho pobytu v echách p ed rokem 
1727 se toho moc neví, respektive se neví nic. Tudíž se nezdá pravd podobné, že by 
obraz vytvo il n kde jinde a následn  ho poslal z Vídn  do Smi ic. Blaží ek se opírá o, 
zdá se, že i nejpravdiv jší, názor Amalie Barigozzi, která klade smi ický obraz na 
po átek Carloneho pobytu v Praze. Konkrétn  kolem první zimy, co v Praze byl a kdy 
nemohl pracovat na freskách v Clam-Gallasov  paláci. 

Obraz Klan ní t í král  na hlavním oltá i této kaple je od Petra Brandla a pochází 
z roku 1727. Plátno s Oslavením sv. Jana Nepomuckého vzniklo pravd podobn  
ve stejné dob , což mohlo dále souviset také s blížícím se rokem 1729, kdy došlo 
ke sv tcov  kanonizaci. I p esto byl kult sv. Jana Nepomuckého velmi živý i p ed jeho 
kanonizací, avšak Carlone se s tímto tématem setkává poprvé a pouze jednou, ímž se 
zapsal do ikonografického kontextu eského baroka. 

Carloneho dílo ve Smi icích se nachází v prostoru, který je atmosférou zcela odlišný 
od Clam-Gallasova paláce, v prostoru eského baroka, ve stylu Kryštofa Dienzenhofera 
a je bližší spíše ke Guarinu Guarini nežli Fischeru z Erlachu.210 Carloneho k ehké 
plátno, ve sladkém sentimentu s jemným tónováním pastelových barev bez užití 
šerosvitu, je v kapli umíst no mezi expresivním Brandlovým plátnem a sochami Ji ího 
Františka Pacáka. Objednavatelkou tohoto plátna byla kontesa Maria Violanta Paarová, 
rozená Šternberková a od Carloneho si nejprve nechala p ipravit skicu, která se dodnes 
nachází v Museum of Art a Provindence ve Spojených státech.211 Finální plátno se 
od skici v zásad  moc neliší. Avšak ná rtek p sobí více dramatickým dojmem, kdežto 
plátno se jeví spíše rokokov , zejména spektrum barev je více pastelové. 

Z Carloneho tvorby na eském území nacházíme ješt  jedno dílo. Jedná se 
o mistrovskou skicu, jež m la sloužit jako p ípravné bozzetto pro obraz ve Vídni. Téma 
je sice lombardské, avšak naprosto p izp sobené eskému kontextu. Jedná se o skicu 
obrazu, který ukazuje sv. Karla Boromejského, jež navšt vuje nemocné morem 
v Milán . Skicu m žeme vid t na zámku v Rychnov  nad Kn žnou.212 Na skice jsou 
patrné velmi živé a odvážné tahy št tcem, podobn  jako ve stylu malí e Magnasca, a 
tvo í kompozici, která je založena na diagonálách.213 Je zde znázorn na scéna, kdy se 
sv tec spolu se svým pomocníkem uklání p ed nemocnými, ležící na zemi. Podle stylu 
je patrné, že dílo muselo být vytvo eno p ed Carloneho pobytem v Praze, datuje se tedy 
n kdy kolem roku 1720.214 Na obraze jsou patrny výrazné barevné tóny a chiaroscuro. 

                                                 
209 BLAŽÍ EK 1978, 48. 
Tuto chybnou informaci, že oltá ní obraz Oslavení sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1724, p ejal i 
Preiss ve svém lánku – PREISS 1963, 130. Preiss tuto informaci p ejal od Rudolfa Kuchynky – 
KUCHYNKA 1914, 23. 
210 BLAŽÍ EK 1978, 48. 
211 BLAŽÍ EK 1978, 49. 
212 BLAŽÍ EK 1978, 49; P vodn  se skica nacházela na zámku v Mnichov  Hradišti a v echách ji máme 
od po átku 19. století. 
213 BLAŽÍ EK 1978, 49. 
214 BLAŽÍ EK 1978, 49. 



 

Plátno je zezadu signováno – C. Carlone pingebat. Blaží ek se zmi uje, že v monografii 
od Amalie Barigozzi je uvedeno, že se jedná o ná rtek k obrazu pro oltá  kaple 
dell’Orfanotrofio in Alsergrund ve Vídni IX.215 

 
Vrchol své kariéry, mimo Prahu, prožil Carlone ješt  v Ludwigsburgu a posléze 

v Ansbachu. Do Ludwigsburgu Carlone odcestoval bezprost edn  po tom, co opustil 
Prahu a p sobil tam ve službách prince Eberharda Ludvíka z Württenbergu, na jehož 
dvo e již d íve pracoval. V srpnu 1730 zde uzav el smlouvu na provedení fresek v nov  
vybudovaném k ídle zámku. Již z Prahy poslal Carlone princi skici, ve kterých 
zopakoval n které kompozi ní motivy z Clam-Gallasova paláce. V Ludwigsburgu se 
potkal s adou um lc  pocházející od údolí Como. Sochy a štuky provádí Carl v bratr 
Diego spolu s Riccardem Rettim, mramorové štuky Carl v tchán Giovanni Antonio 
Corbellini. Samotné fresky provádí Carlo Carlone za pomoci Pietra Scottiho. Již v první 
etap , která probíhala od roku 1716, Carlone vytvo il oltá ní obraz Svaté p ijímání 
apoštol  ve dvorní kapli, dokon ený 1723.216 1718–1720 vznikla freska v kupoli 
s vyobrazením Svaté Trojice. Druhá etapa prob hla v letech 1730–1733 a byly 
vytvo eny fresky pro Neuen Corps de Logis a v galerii p edk . P edpokládá se, že 
v Corps de Logis vytvo il nástropní fresky na schodištích a také v Mramorovém a 
Zahradním sále, ktere bohužel v letech  1800–1806 p emaloval Nicholas Thouret.217 
V 60 metr  dlouhé galerii p edk  z stalo zachováno 9 velkých nástropních obraz , 
vzdávající hold princi Eberhardu Ludvíkovi jako mecenáši um ní a v dy. Podobný 
zp sobem  Carlone pracoval v palácích Daun a Clam-Gallas a také v Horním 
Belvederu. 

Paraleln  s Ludwigsburgem pracoval Carlone v Heimsheimu  na oltá ním obraze 
pro benediktinský klášter Weingarten, a také v Einsiedeln, kde se svým bratrem Diegem 
potkali bratry Cosmu Damiana a Egida Quirina Asamy. 

Po dokon ení prací v Ludwigsburgu, následovala hned spolupráce obou bratr  
Carlonových (Diego a Carlo Carlonovi) v ansbachské rezidenci pro markrab te Carla 
Wilhelma Fiedricha, kam je doporu il místní architekt Leopoldo Retti, bratr 
ludwigskoburského stavbyvedoucího Paolla Rettiho. 

 
Carlo Innocenzo Carlone se roku 1737 vrátil do Itálie.218 V té dob  byl již velmi 

majetným mužem.219 V Itálii si zakoupil dva domy, jeden v Comu a druhý ve Scarii. 
Na d kaz svého dosaženého statusu po jeho velké a úsp sné karié e freska e 
v N mecku, Rakousku a echách, po návratu do rodné zem  vznikl jeho portrét se svou 
ženou a d tmi [72]. 

Když se Carlone vrátil do Itálie bylo mu už p es padesát let. Jeho první d ležitou 
zakázkou, kterou zde získal, byl cyklus fresek v katedrále v Monze, na které pracoval 
v letech 1738–1744.220 

Po tom, co se Carlo Carlone odst hoval do Itálie, se p ece jen ješt  vrátil na krátký 
as do N mecka, kde provedl na výzdob  zámku Augustusburg v Brühle.221 Program 

                                                 
215 BLAŽÍ EK 1978, 49. 
216 LANGER 1990, 64. 
217 LANGER 1990, 64. 
218 LANGER 1990, 66. 
219 Füßli se zmi uje, že si s sebou p ivez majetek, který inil kolem 250000 fiorin , což je i pro naši dobu 
dost pen z. KRÜCKMANN / FISCHER 1990, 66. 
220 LANGER 1990, 66. 
221 Zde pracuje 1747–1750 pro knížecího biskupa Clementa Augusta von Wittelsbach. LANGER 1990, 68. 



51 

fresek v n meckém Brühlu, Carloneho vtáhl naposledy do absolutistických a 
dynastických zájm . 

Po roce 1750 se definitivn  navrátil do Itálie. Preiss se domnívá, že již se necítí dob e 
v souladu s nov  nastupující konkuren ní a velmi ctižádostivou generací jihon meckých 
a zejména rakouských um lc , kte í jsou absolventy víde ské akademie.222 Za všechny 
m žeme jmenovat um lecky výrazného Františka Antonína Maulbertsche. Rozhodn  se 
do rodné Itálie nevrátil z d vodu stá í a ubývajících sil, nebo  v Piemontu pracoval 
Carlone ješt  dlouho na náro ných zakázkách. 

Jedine né postavení m l Carlone v kostele Santa Maria ve Scarii, kde se narodil a 
také žil. Carlo zde spolupracoval se svým bratrem Diegem, kdy Carlo vytvo il obsáhlé 
cykly fresek a po etné oltá ní obrazy a Diego vytvo il veškeré štuky. Oba dva um lci tu 
pracují zadarmo, proto z tohoto období nemáme žádné zprávy a dokumentace. Víme, že 
první práce probíhaly od roku 1726, hlavní innost spadá do padesátých let, a poslední 
obraz Carlo vytvo il mezi lety 1768–1770.223 

Na konci své kariéry provedl s pomocníkem Roccem Comanedim, jako 
osmdesátiletý, fresky v katedrále v Asti. V období mezi Monzou a Asti vzniklo 
nespo et fresek a oltá ních obraz  v kostelech a palácích v okolí Como, Brescie a 
Bergama a v malých m stech severní Itálie. 

Carloneho rané období severn  od Alp je bohaté na sv tské motivy, jež byly 
v pop edí a které mu byly, i dle Kláry Garas a Amalie Barigozzi Brini, obecn  bližsí, 
než nám ty s náboženskou tématikou.224 V Itálii byly zakázky jak sv tské, tak církevní 
v rovnováze.225 

 
17. kv tna 1775 ve Scarii zem el tento velehlasný a uznávaný um lec, kterým Carlo 

Innocenzo Carlone byl.226  V dob  kdy zem el bylo jeho um ní již odmítáno ve smyslu 
nástupu nových klasicistních ideál , které byly v rozporu s Carloneho stylem, který 
hezky vystihl Preiss: ,,Carlon v lehký, viztuózní, myšlenkov  nezat žkaný p ednes 
obratného dekoratéra, jehož kompozi ní a fabula ní schopnost byla nep íliš široce 
vymezena n kolika typovými a pohybovými schématy, které malí  dosazoval jako 
vzpomínkov  hotové ástice do svých velkých nástropních fresek.”227 

Carlo Carlone po sob  zanechal nevídané množství d l, které za sv j dlouhý život 
vytvo il.228 Podle mého názoru, byl Carlo Carlone velmi plodným a pracovn  
vytíženým um lcem. Díla, která po sob  zanechal, žijí dodnes a je velikým št stím, že 
jedno z nich máme i u nás v Praze. 

 
 

 

                                                 
222 PREISS 1963, 130.  
223 LANGER 1990, 67.  
25. ervna 1750 ve Scarii umírá Carl v bratr Diego Carlone. LANGER 1990, 70. 
224 BARIGOZZI BRINI / GARAS 1967, 55. 
225 Vrcholem jeho italské sv tské tvorby byly cykly fresek ve vile Colleoni v Calusco d´Adda, ve vile 
Lechi v Montirone a v paláci Gaifami v Brescii. K nejd ležit jším církevním zakázkám pat í, vedle 
Monzy a Asti, kostely San Pietro v Tagliunu, Santisima Maria e Marco v Bergamu, San Filippo v Lodi, 
Santa Maria degli Angeli, San Afra v San Eufemia v Brescii a Santisimi Pietro e Paolo v Orzivecchi. 
LANGER 1990, 66–67. 
226 LANGER 1990, 75. 
227 PREISS 1963, 130. 
228 V poznámce lánku Preiss uvádí, že dle Füessliho bylo v poz stalosti Carla Innocenza Carloneho 
na 500 skic. PREISS 1963, 134, pozn. 26. 



 

Záv r 
 

V p edložené práci p edkládám popis výzdoby Clam-Gallasova paláce a s hlavním 
zam ením na fresky od Carla Innocenza Carloneho. Carlone v paláci vymaloval 
p ízemí, pokra ující do prvního patra, které nás dovede k hlavnímu schodišti, nad nímž 
se nachází asi nejvelkolep jší z maleb paláce s tématem Apollónova triumfu. 
Následující výzdoba se týká n kolika hlavních i menších sál  piana nobile. 

P i první etap  výzdoby paláce se setkáváme s Matyášem Bernardem Braunem, 
špi kou eských socha . P i porovnání s pozd jší malí skou výzdobou je vid t ur itý 
stylový posun k pozdnímu baroku a p ibližujícímu se rokoku. 

 
Úvodní kapitoly nás seznamují s objednavateli paláce, rodem Gallas . Vyzdvižen je 

p edevším Jan Václav, který p istoupil k p estavb  p edchozího markrab cího domu, 
na jehož míst  vznikl, dle návrhu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu nový rodový 
palác. Filip Josef, kterým rod Gallas  vymírá, p edstavuje velkého mecenáše um ní a 
p edevším objednavatele malí ské výzdoby paláce, na jehož pozvání p išel do Prahy 
Carlo Innocenzo Carlone. Oba dva lenové rodu p sobili v císa ských službách a 
dosáhli na vysoké pozice. Centrum íše nacházející se ve Vídni, bylo tak zna n  
propojeno s Prahou, p edevším um lecky. Do Prahy p išla na pozvání Gallas  ada 
um lc , p edtím p sobící na víde ských šlechtických dvorech. Krom  již zmín ných 
Fischera z Erlachu a Carla Carloneho, z Vídn  p ichází také Santino Bussi, aby v paláci 
provedl štukovou výzdobu. Z eských mistr  se na výzdob  Clam-Gallasova paláce 
podílel Matyáš Bernard Braun, který se svou dílnou dodal do paláce, dle p vodních 
Fischerových návrh  sochy. 

Kapitola pojednávající o historii paláce p edkládá také popis tohoto skvostného díla, 
se zam ením na hlavní pr elí, provedené dle víde ského typu. Piano nobile je 
netradi n , ale rovn ž dle víde ského zp sobu, umíst no do druhého patra. Fischer tím 
vykompenzoval hustou pražskou uli ní zástavbu a vy ešil tím i režii sv tla. Fresková 
výmalba v  reprezenta ních sálech a na hlavním schodišti tak lépe vyniká. Celkový 
program výzdoby paláce je lad n v duchu antiky a má p ipomínat její znovuzrození, což 
bylo ve své dob  velmi módním trendem. 

 
Jak již bylo zmín no v pražském paláci se zrcadlí um lecké propojení Prahy s Vídní. 

Nejlépe mimo fasády paláce, to ukazuje fresková výmalba. Carlo Carlone zde 
na stropech provedl fresky podle svých skic, které vnikly p i jeho víde ském pobytu 
v celé ad  palác . K hlavním p íklad m pat í palác prince Evžena Savojského se svým 
Horním a Dolním Belvederem, dále palác polního maršálka a neapolského vícekrále 
Filipa Vav ince Daunna a dnes zámek Hetzendorf. Carlone v nich opakuje zejména 
motivy Apollónova triumfu. V Daunov  paláci se navíc nachází v hodovním sále motiv, 
jež Carlone dále rozvinul v Praze. Jedná se o svatbu Herkula a Hébe. Pražská verze je 
již promyšlen jší a tak ka dovedena k dokonalosti. V tomto ohledu dochází v literatu e 
k mnoha rozdílným interpretacím, kdy na jedné stran  je pražská freska ozna ována 
za výjev shodující se s jeho víde ským p edch dcem – Svatba Herkula a Hébe, a na 
stran  druhé se objevuje názor, který s tímto tvrzením nesouhlasí a ozna uje fresku za 
výjev s tématem Paridova soudu.  

U n kterých fresek v pražském paláci je velmi obtížné ur it konkrétní výjev. 
Zejména kv li špatnému stavu dochovaných maleb a chyb jícím atribut m, které 
pomáhají daný výjev interpretovat. Je tedy nutností setrvat pouze u popis  d l. 
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P edevším se jedná o n které z fresek nacházející se na vstupním schodišti vedoucí 
z p ízemí do prvního patra. Všech celkem deset jednotlivých výjev  je v literatu e  
ur eno, spolu se svým významem p edstavující planety slune ní soustavy a ro ní 
období. Nap íklad u výjevu ozna ovaného jako Vulkán, není zcela jasné, dle eho se tak 
soudí. 

Prost ední výjev v sále s tondy oslavující Um ní a V dy, je rovn ž obtížné p esn   
ur it, nemá totiž žádné obdobné komparace. Tento sál je v literatu e zmín n pouze 
okrajov .  

V literatu e se nachází ada nejasností pojednávající o nástropních freskách t í 
menších kabinet . Celkov  o nich není mnoho zmínek. Jediný Pavel Preiss zmi uje 
všechny i ur uje všechny t i. První výjev, Preissem ur ený jako Nanebevzetí Ariadny, 
ostatní literatura zcela vypouští. Zmín ny jsou jen následující dva Gigantomachie 
v kabinetu p ed knihovnou a Diana a Endymion v knihov , jež byla d íve ložnicí. 
Fresky t chto sál  jsou momentáln  ve špatném stavu a eká se na jejich rekonstrukci, a 
proto je složité init ucelené záv ry. Ale jak zmi uje literatura a i p i pouhém pohledu 
je patrná Carloneho spolupráce s jeho pomocníky. Malby jsou dosti zjednodušené a 
chybí jim Carloneho lehkost tvorby. Nabízí se proto možnost, že fresky provedli 
Carloneho pomocníci dle mistrových skic. Ty ovšem nejsou doložené.  
 

Kapitola o Carlu Carlonem by nám m la pomoci pochopit jeho um lecké projevy. 
Byl totiž význa ným um lcem sv tové kvality a ze svého um lecky plodného život nám 
zanechal celou adu d l, které m žeme obdivovat až dodnes. Jakým št stím, že se Carlo 
Carlone nevydal po stopách rodinné tradice, šel proti proudu a stal se výborným 
freska em. 

Carlone p išel do Prahy na vrcholu své kariéry již jako mistr svého oboru. Zanechal 
zde jedny z nejzda ilejších d l své tvorby.  Poté, co p sobil ve Vídni, p edevším na 
dvo e významného mecenáše um ní prince Evžena Savojského, kde nasbíral mnoho 
cenných zkušeností, v Praze p sobil již jako ni ím neohrožený um lec. P i tvorb  na 
pražských stropech pak využil nabytých zkušeností a zopakoval zde n kolik svých 
kompozic a výjev , které dovedl k dokonalosti. Dá se íci, že tato pražská zakázka 
ovlivnila to, jakým sm rem se bude jeho následující tvorba odvíjet.  
 

Do budoucna by bylo ur it  zajímavé detailn ji prozkoumat Carloneho skici, které 
jsou v literatu e asto zmi ované, avšak ne ur ené, a porovnat je s jednotlivými 
pražskými freskami. Jelikož jsou dnes skici rozesety po celém sv t , jeví se tento úkol 
jako nelehký. 

P i zkoumání jednotlivých d l lov k naráží na stále nové detaily a poznatky. Téma 
Carlo Innocenzo Carlone a jeho výzdoba pražského Clam-Gallasovského paláce není 
zajisté uzav ené téma a jeví se jako otev ené pro další bádání.
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4. Clam-Gallas v palác, sokl s Herkulovými iny, detail Herkul v boj s Kakem,
druhý, zazd ný, portál, Matyáš Bernard Braun 
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5. Clam-Gallas v palác, detail balkón nad vstupním portálem
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7. Clam-Gallas v palác, Tritonova kašna ve dvo e, detail,
Matyáš Bernard Braun 
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13. Clam-Gallas v palác, malí ská výzdoba p ízemí, Saturn, 
Carlo Innocenzo Carlone 
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15. Clam-Gallas v palác, malí ská výzdoba p ízemí,
Proserpina, Carlo Innocenzo Carlone 
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17. Clam-Gallas v palác, malí ská výzdoba p ízemí, Mars a
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22. Clam-Gallas v palác, malí ská výzdoba p ízemí,
Luna / Diana, Carlo Innocenzo Carlone 
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27. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Múzy po pravé
stran : Terpsichoré, Thália, Uránie, Kleió, Kaliopé, detail, Carlo Innocenzo Carlone 

26. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Apollón
v triumfálním voze, detail, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
 
 
 

28. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Múzy po levé stran :
Erató, Melpoméné, Euteropé, Polymnia, detail, Carlo Innocenzo Carlone 

29. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Hóry, detail, Carlo
Innocenzo Carlone 
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31. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, démoni tmy, detail,
Carlo Innocenzo Carlone 

30. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Aurora a Fosforos,
detail, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 

 

 
  

33. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, probouzející se
ženské postavy, detail, Carlo Innocenzo Carlone 

32. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, Génius sv tla, detail,
Carlo Innocenzo Carlone 
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35. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, iluzivní kartuš,
postava s glóbem, detail, Carlo Innocenzo Carlone 

34. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , Apollónuv triumf, iluzivní kartuš,
postava s lyrou, detail, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
 

 

37. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , medailon supraporta 2, Santino Bussi,
Girolamo Fiumberti 

36. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , medailon supraporta 1, Santino Bussi,
Girolamo Fi umberti 
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39. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , medailon supraporta 4, Santino Bussi,
Girolamo Fiumberti 

38. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , kartuš nade dve mi 3, Santino Bussi 



 

 
 

  

40. Clam-Gallas v palác, hlavní schodišt , štuková výzdoba, detail, Santino Bussi 
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41. Víde , Dolní Belveder, Apollón v triumf, Carlo Innocenzo Carlone 

 

  



 

 

42. Víde , Dolní Belveder, Apollón v triumf, detail, Carlo Innocenzo Carlone 
 

 

43. Víde , Horní Belveder, Triumf Apollóna a Aurory, detai, Carlo Innocenzo 
Carlone  
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45. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
Carlo Innocenzo Carlone 

44. Víde , Zámek Hetzendorf, Apollón v triumf, Carlo Innocenzo
Carlone  



 

 

 
 
 
 
 
  

46. Víde , palác Daun, Svatba Herkula a Hébe, Carlo Innocenzo Carlone 
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48. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
detail: Chronos, Céres, Apollón, Diana, Bakchus, Pan, Carlo Innocenzo Carlone 

47. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
detail: Jupiter, Mars, Herkules, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
  

49. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
detail: Minerva, Venuše, Hébe/Juno (Parid v soud), Carlo Innocenzo Carlone 

50. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
detail: kvadratura a znak Filipa Josefa Gallase v kartuši, Carlo Innocenzo Carlone 
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51. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
skica, skica, Gemäldegalerie, Staatliche Museen Pseuischer, Kulturbesitz, Berlin, Carlo 
Innocenzo Carlone

52. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C3, Sn m boh  na Olympu,
skica, St. Louis, , Missouri, City Art Museum, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
 

  

53. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d a Um ní,
celek, Carlo Innocenzo Carlone 

54. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile nobile, sál C4, Oslava V d a
Um ní, Carlo Innocenzo Carlone 
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55. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d a Um ní,
detail: spoutaný Chronos, Carlo Innocenzo Carlone 

56. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d a Um ní,
detail: Malí ství, Socha ství a Architektura, Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d a Um ní,
detail: Hudba, Carlo Innocenzo Carlone 

58. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4,
Oslava V d a Um ní, detail: filosof 1, Carlo Innocenzo
Carlone 
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59. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d 
a Um ní, detail: filosof 2, Carlo Innocenzo Carlone 

60. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava
V d a Um ní, detail: filosof 3, Carlo Innocenzo Carlone 

 



 

 

61. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C4, Oslava V d a Um ní,
detail: filosof 4, Carlo Innocenzo Carlone 

62. Víde , palác Daun, Oslava Filipa Vav ince hrab te Dauna, Carlo Innocenzo
Carlone 
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63. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C2, tonda, Carlo Innocenzo
Carlone 

64. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C2,
tonda, Carlo Innocenzo Carlone 
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67. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, sál C2, sonda



 

 

68. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, Zrcadlový / ínský kabinet, C11,
Flóra, Carlo Innocenzo Carlone 
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70. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, kabinet C21, Gigantomachie, Carlo 

Innocenzo Carlone 

  

69. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, kabinet C20, Nanebevzetí Ariadny,
Carlo Innocenzo Carlone 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Carlo Innocenzo Carlone, autoportrét malí e s rodinou, Carlo 
Innocenzo Carlone 

71. Clam-Gallas v palác, výzdoba piana nobile, kabinet C29, Diana a Endymion, 
Carlo Innocenzo Carlone 


