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Anotace  

Tato bakalářská práce, „ Kašny a fontány raného novověku v Praze“, je věnována popisu 

kašen vzniklé na území Prahy v době renesance a baroka.  

V úvodní části této práce jsou vysvětleny základní pojmy, význam jednotlivých specifických 

prvků a primární funkce těchto architektonických staveb.  

Práce je také zaměřena na zaniklé kašny v Praze, které vznikli v době raného novověku. 

Především nejvýznamnější nedochovanou Krocínovou kašnou.  Práce také obsahu je 

ikonografický a symbolický popis vybraných kašen.  

Klíčová slova: Renesance, Baroko, Sochařství v době renesance, Sochařství v době baroka, 

Kašny 

 

Abstract  

This thesis, "Fountains in Early Modern Prague" is devoted to describing the fountains 

incurred in Prague during the Renaissance and Baroque periods.  

In the introductory section of this paper explains the basic concepts, the meaning of each 

specific element and the primary function of these architectural structures.  

The work is also focused on the defunct fountain in Prague, which originated in the early 

modern period. Above all, the most unpreserved Krocínova fountain. Work is also content 

iconographic and symbolic description of selected fountains. 

 

Keywords: Renaissance, Baroque, Sculpture in the period of reneissance, sculpture on the 

period baroque, Fountains 
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1. Úvod 

Tato práce pojednává o kašnách, fontánách a některých studnách na území Hlavního 

města Prahy v raném novověku. Konkrétně se zabývá obdobím renesance a raného baroka. 

V zásadě je zaměřena na podrobný popis jednotlivých kašen a fontán.  

V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, význam jednotlivých specifických prvků 

a primární funkce těchto architektonických staveb.  

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé kašny a fontány na území města 

Prahy s ohledem na jejich původ z období renesance nebo baroka. Kašny a fontány se 

v raném novověku stavěly v oblasti Pražského hradu, Hradčan, Malé strany, Starého 

a Nového města Pražského. Dále zde budou představeni nejvýznamnější umělci těchto 

období, kteří se podíleli na výstavbě popisovaných kašen. Zvláště pak u nejvýznamnějších 

jsou popisy z pohledu ikonografie a symboliky zaměřené na mytologické i křesťanské motivy. 

Ty se často objevují na kašnách a fontánách. Je zde také podrobně rozebrána jejich typologie 

a atributy.  

V závěru práce jsou shrnuty veškeré získané informace.  
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2. Zjištění stavu bádání 

Bakalářská práce vychází z několika druhů publikací. Důležitým zdrojem byla kniha 

od pražského archiváře Antonína Ederera (nar. 1942), která byla inspirací k sestavení soupisu 

renesančních a barokních kašen a fontán na území Prahy.  Antonín Ederer ve své knize 

„Pražské kašny a fontány“ vytvořil seznam dochovaných kašen, fontán a pítek na vodu 

na území Prahy. Představuje zde kašny a fontány jako nedílnou součást Prahy hlavně 

s ohledem na jejich okrasnou funkci.1 Dalším velkým inspiračním zdrojem bakalářské práce je 

kniha „Umělecké památky Prahy“ od historika umění Pavla Vlčka. Ten vytvořil stručný popis 

kašen a fontán, které se nacházejí v ulicích, zahradách a náměstích v Praze.2  

I když některé z publikací, které jsem využila při zpracování této práce, jsou starší více 

než 100 let a některé závěry jejich autorů byly již dávno vyvráceny, bylo důležité tyto 

publikace zmínit a čerpat z nich. To hlavně z důvodu pohledu na stav věci v době jejich 

vydání. Předem je třeba říci, že se například Krocínova kašna opravdu těšila velkému zájmu 

historických věd a populárně vědecké veřejnosti. Mezi autory popisující Krocínovu kašnu 

patří například Ferdinand Břetislav Mikovec (1826 - 1962), který o ní píše ve své knize 

„Starožitnosti a památky země České“.3
 Krocínova kašna byla také popsána Václavem 

Teiglem v knize „Staroměstský rynk v Praze díl I.“4
 z roku 1908 a v článku od Václava Sixty 

v časopise Národní politika z roku 1915. Mezi starší publikace se také řadí knihy od Jana 

Heraina. Ten popisuje ve svých knihách dobu renesance a to především Zpívající fontánu 

v královské zahradě, kde se zaměřuje na její vznik a také na jejího tvůrce Tomáš Jaroše 

z Brna. Také v jiné publikaci popisuje studnu na Malém náměstí na Starém městě Pražském 

a to v knize „Mřížová kašna na Malém náměstí v Praze“.5 

Bakalářská práce je současně zaměřena na vývoj jednotlivých zahrad na území Prahy 

a na jejich zahradní umění. O Pražských zahradách pojednává kniha „Pražské zahrady“ 

od historičky Olgy Baštové.6
 Dále mezi publikace, které se zaměřují na zahrady v oblasti 

Prahy, patří knihy od autorky Boženy Pacákové - Hošťálkové. Například její encyklopedie 

                                                           
1
EDERER/ UXA2004 

2
 VLČEK 1996 

3
MIKOVEC 1860 

4
TIEGL 1908 

5
HERAIN 1905 

6
BAŠTOVÁ 1991 
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popisující zámecké a palácové zahrady.7 Dalším zdrojem informací pro bakalářskou práci byla 

publikace od Jarmily Krčálové, která se zde věnuje době renesance a popisuje v ní kašny 

a fontány na území České Republiky.8 Český významný historik umění Karel Chytil věnuje 

svou publikaci Valdštejnské zahradě, kde se soustředí hlavně na vznik fontány 

B. Wurzelbauera, která zobrazuje Venuši s Amorem.9 

Pro symboliku vybraných kašen je použita literatura, která vystihuje umělecké 

náměty. Nezabývá se jednotlivými díly, ale naopak tématy a náměty, které se opakují 

v popisovaných uměleckých dílech. Mnohá umělecká témata mají inspiraci, například 

v biblických příbězích, v antických božstvech a hrdinech. O symbolech se dozvíme v knize 

„Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění“ od Jamese Halla, který čerpá z českých 

zdrojů a popisuje české zemské patrony.10
 Dále pak knihy Jana Royta „Slovník biblické 

ikonografie.“11
 a „Slovník symbolů, kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii“.12

 

Vojtěch Zamarovský se ve své knize „Bohové a hrdinové antických bájí“ věnuje námětům 

antické mytologie, kde popisuje báje božstev, hrdinů, mytických postav a nestvůr.13  

Autor Jaromír Neumann se ve své publikaci „Český barok“ soustředí na vůdčí 

představitele barokního umění v Čechách a na život jednotlivých umělců.14 

Bakalářská práce je také zaměřena na historii paláců a to především v knize „Barokní 

Praha“od Jana Broňka z roku 2012. Zde se dočítáme, že Praha je perlou barokní kultury. Její 

autor se u jednotlivých staveb zabývá životy umělců, kteří se podíleli na jejich výstavbě.15
 

Další publikace se zmiňuje o historii a vývoji pražské architektury. Je jí kniha „Pražské paláce“ 

od Emanuela Poche a Pavla Preisse. Zde se soustředí na počátky palácové architektury, a to 

hlavně na Pražský hrad. Popisuje paláce v Praze, které vznikly v době renesance a baroka.16 

Kniha „Pražské sochy a pomníky“, sepsaná od Evy Hrubešové a Josefa Hrubeše, 

zachycuje problémy nejen při vzniku soch a pomníků, ale hlavně míst, kde jsou či byly 

                                                           
7
PACÁKOVÁ/HOŤÁLKOVÁ 2000 

8
KRČÁLOVÁ 1973 

9
CHYTIL 1902 

10
HALL1991 

11
ROYT 2006 

12
 ROYT 1989 

13
ZÁMAROVSKÝ 1970 

14
 NEUMANN 1969 

15
 BRONĚK 2012 

16
 POCHE/PREISS 
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umístěny a z nichž byly případně odstraněny.17 Zikmund Winter se soustředí na již zaniklou 

Prahu v knize „Zmizelá Praha“ a „Zlatá doba měst Českých“.18 V roce 1998 sepsala Růžena 

Baťková knihu „Umělecké památky Prahy, Nové město - Vyšehrad“. V jejím obsahu se 

dozvídáme o stavebním vývoji Malé Strany a nalézá se zde také soupis památek na území 

Malé Strany.19 V roce 1999 sepsal Zdeněk Míka knihu „Dějiny Prahy v datech“. Zde popisuje 

chronologický přehled dat, charakteristiku daného období a základní údaje o vývoji města 

Prahy. Poskytuje přehled českých panovníků a vývoj znaků pražských měst. Tato 

encyklopedie řadí kulturní dějiny města a architektonický vývoj od prvního osídlení až po 20. 

století.20 

Kniha „Umění na dvoře Rudolfa II.“od Fučíkové a spol. se soustředí na život, umění 

a sběratelství na Rudolfově dvoře. Připomíná životopis císaře Rudolfa II. a sleduje, jak se 

Praha proměnila při transformaci na sídlo panovníka Habsburské monarchie.21 „Praha 

gotická a barokní“ sepsána v roce 2001 Jaroslavou Staňkovou a Svatoplukem Voděrou se 

soustředí na architektonické památky, které ovlivnily podobu Prahy v době gotiky a baroka. 

Kapitoly v ní jsou věnovány palácům, kostelům a měšťanským domům. Kniha je doplněna 

množstvím kreseb, a fotografií.22 

 

                                                           
17

HRUBEŠ/HRUBEŠOVÁ 2002 
18

WINTR 
19

 BAŤKOVÁ 1998 
20

MÍKA 1999 
21

FUČÍKOVÁ 1991 
22

STAŇKOVÁ/VODĚRA 2001 
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3. Základní charakteristika kašen a fontán  

Fontány a kašny s pitnou vodou jsou součástí míst, kde se lidé shromažďovali 

a scházeli. Stavěly se především na náměstích nebo v palácových zahradách. Na těchto 

místech se nacházely například studny opatřené rumpálem. Někdy pak bohatě ozdobené 

kašny s náměty řecké mytologie a v některých případech se vyskytovaly i kašny s křesťanskou 

tématikou. Kašny měly sloužit nejen k potěše oka, ale i sluchu diváka.23 Na veřejných 

prostranstvích se v dřívějších dobách stavěly dřevěné kašny, které po 12. století začínají 

nahrazovat kašny kamenné. Byly tesány buď z jednoho kusu kamene, nebo z více kvádrů 

a desek. Teprve v 16. století se kašny začínají mimo jiné stavět i v soukromých zahradách 

a nádvořích paláců.24 

Kašna je dle odborného slovníku charakterizována jako „umělá nádrž na vodu“. České 

slovo kašna vzniklo ze staročeského kaštna, které vzniklo z německého Wasser-kasten, 

neboli skříňka, nádrž. Kašny byly většinou jediným zdrojem vody pro lidi žijící ve městech 

či obcích. Do kašen byla přiváděna voda z jednoduché trubky, která vedla z veřejného 

vodovodu. Kašny mohly mít také samostatný zdroj vody ze studny či studánky.25 V období 

renesance se kašny stavěly bohatě ozdobené s náměty řecké mytologie, nebo s křesťanskou 

tématikou.  

 Pražské kašny byly dříve používány k praní prádla, k vlastnímu umývání obyvatel 

a mytí kuchyňských potřeb. Hlavním stavebním materiálem pro nádrže na vodu byl kamenec, 

případně dřevo.  Nádrže na vodu se umisťovaly do výklenků měšťanských domů a na 

náměstí. V zimním období se nádrže na vodu nepoužívaly, a proto je vodnáři obkládali 

dřevěným bedněním, aby nedošlo k jejich poškození. V 16. století se začínají kašny používat 

jako umělecká díla, na kterých se podílejí významní stavitelé a sochaři. V Praze nejčastěji 

používaným materiálem byla černá nebo šedá břidlice, bílá opuka a okrajově se používal 

i mramor. Převládajícím materiálem byl ovšem pískovec.  

Fontána je naproti tomu charakterizována jako dekorativně pojatá kašna s tekoucí 

nebo stříkající vodou. Zpravidla s vodotryskem nebo s kaskádami, které byly různě 

                                                           
23

 EDERER/UXA 2004,9-11 
24

KUBIŠTA 1960,220 
25

EDERER/UXA 2004, 204 
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stupňovány, ozdobeny figurálními a mísovitými motivy. Již v antice se budovaly fontány 

a kašny na náměstí či soukromých zahradách. Od dob renesance se dále začaly stavět 

především v palácových zahradách či zámeckých parcích, kde měly dvojí funkci. Za prvé 

dodávat obyvatelstvu pitnou vodu a za druhé zkrášlovat prostory a prostranství, v nichž byly 

umístěny. Zvláště monumentální fontány se v tehdejších dobách nazývaly nymfea. Český 

název fontána pochází z italského slova fontana a z latinského slova fons, což znamená 

pramen. 26 

Počátek okrasných fontán byl v Itálii, kde představovaly značný přepych a zároveň 

technický obdiv. Krásné stavby tohoto druhu architektury nalezneme v Itálii například ve 

Florencii. Jednou z nejznámějších je Neptunova fontána postavena  roku 1560 italským 

sochařem a architektem Bartolomeem Ammanatim, který žil v  období 1511 - 1592. V italské 

Bologni najdeme také fontánu se sochou Neptuna, postavenou v letech 1563 - 1567 

Giovanim da Bolognou, vlámským sochařem, který působil v Itálii a žil v období 1529 - 1608.  

 V období renesance probíhaly na území hlavního města Prahy četné přestavby 

některých významných měšťanských domů, jejichž součástí byly i zahrady, kde byly fontány 

nebo kašny. Jednou z nejvýznamnějších zahrad s fontánou byla Královská zahrada 

na Pražském hradě, kterou nechal vystavět Ferdinand I, římský císař, král německý, český 

a uherský a rakouský arcivévoda (1503 - 1564). V období baroka se zahrady začínají stavět 

především v okolí Malé strany, čehož je v dnešní době živoucím dokladem Valdštejnská 

zahrada, kde najdeme vodní architektonické prvky v podobě například Venušiny fontány.27  

Od 16. století se začaly ve městech zavádět na veřejná prostranství tlakové vodovody 

a to na místech kde stály kašny napájené z vodárenských věží.28 Ústředním motivem těchto 

architektonických skvostů je bezesporu voda. Ta je charakteristickou součástí koloběhu 

života v přírodě. Především tvorba z šestnáctého století byla značně zaměřena 

na zobrazování přírodních scenérií. Voda jakož to ústřední motiv tekla přes členitou 

architekturu, tryskala z chrličů a vytvářela dojem pohybu jinak nehybných soch. Šumění 

protékající vody mělo pomocí jiskření vodních kapek připomínat například lesní potůček. 

To také mnohokrát vedlo ke specifickému pojmenování konkrétních kašen. Například název 

Zpívající fontány v Královské zahradě vychází z faktu, že při přiložení ucha posluchače 

                                                           
26

 EDERER /UXA 2004, 203 
27

 PACÁKOVÁ/HOŠŤÁLKOVÁ, 1999, 270-271 
28

 EDERER/UXA 2004, 1-15 
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k bronzové míse fontány, vytvářejí kapky dopadající z horní části fontány libozvučné tóny na 

jejím povrchu. Dalším příkladem pojmenování vodních děl je Krocínova kašna, která dostala 

jméno podle primátora Krocína z Drahobejle, který nechal tuto kašnu postavit. Kašna je 

pojmenovaná podle zadavatele, název tedy nemá žádnou souvislost s tekoucí vodou ani 

symbolickou tématikou. 

 Umělecká díla jako kašny a fontány nejsou jen řezbářská nebo kamenosochařská díla, 

která jsou vidět na první pohled. Jsou to také složitá technická zařízení. „Mechanismus 

čerpání se vyvíjel od jednoduchých vahadel nebo rumpálů s nádobami na vodu až k čerpacím 

strojům – čerpadlům. Nejdříve byla čerpací zařízení celá ze dřeva, postupně přibývalo 

součástek kovových, bronzových a později i železných. Čerpací zařízení se vyvíjelo od 

jednoduchého vodního kola přes parní stroj a spalovací motor až k elektromotorům.“29 

V Čechách byla tato technická zařízení zaznamenána kolem roku 1574, kdy Maxmilián II. 

udělil Ambrogiovi Bizzozerovi patent na vynálezy, které byly realizované v Římě. Jeden 

z vynálezů umožnil tryskat vodu do libovolné výše. Všechna tato vodní zařízení byla založena 

na momentu překvapení. Byla obdivovaná pro technickou náročnost a nápaditost. To si 

uvědomovali už tvůrci zahrad v době antiky.30 Tomáš Jaroš z Brna (1500 - 1571), slévač, 

kovář, puškař i zvonař, autor Zpívající fontány na Pražském hradě a největšího zvonu ve 

zvoném patře chrámu sv. Víta, zhotovil rovněž originální čerpací zařízení, které se v Praze 

využívalo. „Kašnou voda původně jen protékala, ale od určité doby usilovali tvůrci 

o recirkulaci vody, aby byly ztráty vody co nejmenší, protože téměř vždy šlo o vodu pitnou. 

V průtokové kašně vedl přívod vody nejčastěji středovým dříkem až k vrcholu a odtud voda 

stékala k nižším částem až do vany. Recirkulační systém byl umístěn v šachtě u kašny. Začíná 

čerpadlem, pokračuje výtlakovým potrubím, které vede k chrličům. Do cirkulačního okruhu 

patří odtokové otvory a zpětné potrubí k čerpadlu. Součástí systému je bezpečnostní odtok 

a výpust do kanalizace. V šachtě jsou vedle vodovodní přípojky i elektroinstalace a měřidla. 

K výbavě kašny patří i výtoky, chrliče a zpravidla i kovová mřížka, na kterou se stavěly nádoby 

na vodu.“31 
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4. Renesanční kašny a fontány v Praze 

 Tato kapitola na začátku uvádí vývoj Prahy v době renesance. Nejdříve je popsána 

Krocínova kašna jakožto nejsložitější a největší kašna, která se na našem území v době 

renesance nacházela. Dále představuje nejvýznamnější dochovanou renesanční fontánu, 

nazvanou Zpívající fontána, která se nachází v Královské zahradě před Letohrádkem královny 

Anny. V bakalářské práci jsou také zmíněny některé pražské stále dochované studny, které 

byly v období renesance opatřeny kovovou mříží.  

4.1. Praha v době renesance  

Prahu v první polovině 16. století sužovaly velké požáry, které daly prostor nově 

příchozímu slohu, renesanci. První požár z roku 1503 zpustošil domy na Malé straně. Druhý 

požár vypukl na Malostranském náměstí 2. června 1541 a měl za důsledek zničení mnoha 

domů. Hradčany a domy na Malé straně byly v dezolátním stavu. Postupná výstavba objektů 

byla již prováděna v novém tedy renesančním slohu. Dnes najdeme na Malostranském 

náměstí jedny z nejvýznamnějších renesančních domů. Renesanční přestavba města se 

hlavně týkala paláců, měšťanských domů a zahrad.  

 Velmi významným městem byla Praha v době vlády Rudolfa II. (1552 - 1612) římského 

císaře, krále českého, uherského, chorvatského a rakouského arcivévody, který byl českým 

králem korunován v roce 1575. Po smrti svého otce Maxmiliána II. (1527 - 1576, římského 

císaře, krále českého, uherského a arcivévody rakouského) se v r. 1576 ujal vlády a Praha se 

stala významným sídlem panovníka. V Praze se shromažďovali umělci, vědci a další důležití 

představitelé kulturního života. Za jeho vlády se také v Praze událo mnoho velkých katastrof, 

například morové epidemie, které postihly Prahu v letech 1582 a 1598.32 Význam nového 

slohu renesance můžeme poprvé vidět od počátku stavby Letohrádku královny Anny (1538) 

a založení královské zahrady (1534). Z letohrádku byl krásný výhled jak na město, tak i na 

Pražský hrad. Letohrádek je mnohými považován za projev italského cítění.33  Se stavbou se 
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začalo v roce 1538, kdy ho začal stavět italský stavitel Giovanni Spazio a byl dokončen 

stavitelem Bonifácem Wohlmutem roku 1563.34  

 Na renesančních úpravách Prahy pracovali italští umělci, kteří byli povoláni zejména 

z Florencie a Říma. Byli to především Orazio Fontana, Martino Gambarion a architekt 

Giovanni Maria Filippi (1560 - 1630), kteří přišli do Prahy kolem roku 1602.35
 

4.2. Krocínova kašna  

Jedná se o dílo, které se nedochovalo v původním vzhledu a není vystaveno ani 

na svém původním místě. Umělecké dílo je tak možné obdivovat pouze z literatury 

a z fragmentů vystavených v Lapidáriu Národního muzea. 

Kašnu nechal v období let 1591 - 1596 (přesný termín dokončení není v pramenech 

dochován) postavit Václav Krocín starší z Drahobejle (1532 - 1605), který byl primátorem 

Prahy v letech 1584 - 1605. Podle dochovaných pramenů byl úkolem vybudovat kašnu 

pověřen kameník Jindřich Beránek zvaný Pražák. Jindřich Beránek byl vynikajícím kameníkem 

českým na dvoře císaře Rudolfa II.36 Více se o tomto kameníkovi nepodařilo zjistit. Jeho 

autorství stavby kašny však není zcela jisté. Odborníci se shodují alespoň v názoru, že kašna 

je dílem českého kameníka.37 

Krocínova kašna stávala na Staroměstském náměstí východně od Staroměstské 

radnice. Byla vystavěna z načervenalého sliveneckého mramoru a žehrovického pískovce. 

Kašna byla zabudována do čtyřstupňové podezdívky (čtyři schody). Byla tvořena ze dvou 

nádrží, jedné větší a druhé menší, která samotná byla určena jako zdroj vody 

pro obyvatelstvo. Menší nádrž byla postavena z mramoru na prvním stupni podezdívky 

a zabudovaná do dalších třech stupňů. Měla tvar šestiúhelníku, nárožní sloupky a tesané 

kartuše. Její horní okraj byl ve výšce čtvrtého stupně. Větší nádrž byla postavena na čtvrtém 

stupni. Dna obou nádrží byly ve výšce prvního stupně. Pokud kašna nebyla opatřena nějakým 

technickým zařízením, které by mohlo udržovat rozdílné výšky hladin v obou nádržích, je 

pravděpodobné, že ve větší nádrži voda nikdy nedosahovala horního okraje nádrže a větší 
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nádrž sloužila pouze jako monumentální dekorace. Čerpání vody z této nádrže by tak bylo 

pro obyvatelstvo značně ztíženo, neboť hladina vody by byla hluboko pod horním okrajem 

nádrže, pravděpodobně maximálně ve výšce čtvrtého stupně. O takovém technickém 

zařízení však není v dochované literatuře žádná zmínka. Tato větší, hlavní nádrž byla tvořena 

třinácti deskami ve tvaru třináctiúhelníku. Jedna strana třináctiúhelníku, jenž byla její 

základnou, měřila 1,6 m. Kašna měla tedy obvod asi 21 m a průměr skoro 7 m. Výška horního 

okraje kašny se čtyřmi schody byla 1,8 m. Jednotlivé desky byly členěny pilířky s polosloupy, 

kde stály ženské figury.  Na dvanácti deskách byly reliéfy zvěrokruhu.38 V třinácté, čelní 

desce, která byla umístěna nad menší nádrží, a která byla oproti ostatním dvanácti 

vystouplá, byli po stranách znázorněni dva delfíni, a v jejím středu byl erb primátora Václava 

Krocína z Drahobejle, kterého znázorňoval lev a šafránový květ. Šafrán proto, že se Václav 

Krocín vlastním jménem jmenoval Šafránek. Nad erbem byl nástavec, na jehož přední straně 

byli dva lvi, kteří drží znak Starého města. Na zadní straně nástavku byla socha sv. Václava 

a po jeho levé straně byl umístěn štít s orlicí. Na vrcholu nástavce byli dva delfíni, kteří byli 

zapleteni do sebe. Jeden měl hlavu obrácenou dovnitř větší nádrže kašny a druhý ven nad 

menší nádrž kašny. Oba delfíni sloužili jako chrliče vody. Jeden chrlil vodu do větší nádrže 

kašny a druhý chrlil vodu do menší nádrže kašny. Nad delfíny byl sedící Neptun, který v ruce 

držel Trojzubec. Po stranách tohoto nástavku, na horním okraji desky kašny, byly dva chrliče 

vody v podobě žabích hlav směřujících do větší nádrže fontány. 

 Uprostřed větší nádrže byl sloup, na kterém byly čtyři nahé postavy znázorňující 

antickou mytologii. Neptun, zavlažující půdu proudem vody z nádoby, jehož provází dvojice 

delfínů. Tellus, bohyně země a její plodivá síla. Jupiter třímající ohnivé blesky se opírá 

o delfína, který zastupuje nepřátelský živel ohně. Konečně pak ženská postava ve zbroji, 

zřejmě Minerva, s dvojicí Větrů po boku. Nad nimi byli čtyři menší Tritoni, mezi kterými byly 

čtyři hlavy maskarónů, jejichž ústa sloužila jako chrliče vody. Na vrcholu středového sloupu, 

nad hlavami Tritonů, stála velká socha Tritona, která se však v následujícím století, či během 

válek úplně ztratila. V polovině 18. století byla socha nahrazena plechovým nástavkem 

zobrazující rakouského dvouhlavého orla. Na kašně byl také velký monogram LW.39 Podle 

českého sochaře, malíře a profesora Josefa Maudera (1.12.1854 - 15.11.1920), znamenala 
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písmena LW na Krocínově kašně počáteční písmena jména Václava Lačného, který si v roce 

1570 najal slivenecký mramorový lom, ze kterého se těžil mramor na stavbu této kašny. 

(Obrázek č.1)   

Lidé věřili, že Krocínova kašna stála o jeden groš víc než celá stavba Karlova mostu 

(1357 - 1402). Podle další pověsti byli do kašny máčeni pekaři, kteří šidili své zboží. Tento 

trest zrušil císař Josef II. (1741 - 1790).40 

 Kašna začala v roce 1614 protékat. Dne 19. září roku 1837 vypracoval stavební úřad 

návrh na opravu kašny. Stavebník Dünklemann upozornil, že kašna nemůže stát na svém 

místě. Chtěl ji proto přesunout a opravit z tvrdého kamene a vedle zřídit dvě menší nádrže 

na vodu. Náklady na opravu čítaly 6180 zlatých. Návrh byl schválen, ale po čase pro příliš 

velké náklady bylo od návrhu ustoupeno. V roce 1853 pražský magistrát upozornil, že místo 

kolem kašny se stalo veřejným záchodem. Magistrát chtěl kašnu prodat, ale archeologický 

odbor poukázal, že kašna je velevýznamným dílem a zasluhuje si opravu nebo přesun. Znovu 

bylo navrženo, aby kašna byla přesunuta a to naproti domu Chřenovského. Tento přesun se 

však také neuskutečnil.41 Místo opravy byla kašna rozebrána. Její konec popisuje v roce 1868 

K.V. Zap takto: „Stranou blíž vojenské hlavní strážnice stávala až do roku 1862 stará 

mramorová kašna ve velkolepém renesančním slohu vystavěná v létech 1590 - 1593. Krásné 

rozměry tohoto díla, řezby figur a rozličných symbolických zvířat byly zcela dobře pojaty 

a vyvedeny, poskytujíce vespolek velmi skvostné podívání a sloužíce Velkému rynku 

(Staroměstské náměstí) za důstojnou ozdobu. Již více než 40 let vydávala městská správa 

toto krásné umělecké dílo neomluvitelným způsobem ve zkázu živlům a lůze, která ničeho 

neušetří. Vandalským způsobem zachovala se však městská rada roku 1862, davší tuto 

památku od obyčejných dělníků rozebrati a třikrát na jiné a jiné místo převážeti. Lid ten 

s takovou věcí zacházeti neumějící dotloukl, co ještě celé bylo, a nyní leží rozházené kusy 

kašny této na nádvoří obecné plynárny za Novou branou.“42  

Části Krocínovy kašny byly použity na stavbu Žižkovské plynárny (1865 - 1867). 

Ta byla zbourána (1926 - 1932) a části Krocínovy kašny, které se dochovaly, byly převezeny 

do Lapidária Národního muzea v Praze.  

                                                           
40

MIKOVEC 1860 , 61-62 
41

 TEIGLE 1908, 230 
42

FIALA 2012 



 

17 

 

Krocínova kašna byla největší kašnou, která byla postavena na našem území. Václava 

Krocína připomínala erbem. Podobný erb můžeme vidět i na zdi v domě U Halánků, 

kde Václav Krocín žil.43 Tento dům se nachází na Betlémském náměstí na Starém Městě 

pražském, kde je v současnosti sídlo Náprstkova muzea. Tato pozoruhodná kašna se řadila 

podle rozvrhu ústřední části (středový sloup) k schématu fontán toskánských (špičkový 

umělecký směr v období renesance), jejichž téma našlo ohlas i v Záalpí, kde v Norimberku 

bylo postaveno jedno z nejvýznamnějších děl této doby -  kašna Ctností (1589) od sochaře 

a kovolitce Benedikta Wurzelbauera (1548 - 1620). Pražská kašna se dvěma nádržemi 

a dvěma nástavci se však z běžného typu toskánských vymykala. Měla bohatší 

architektonické a reliéfní vybavení roubení, než bylo obvyklé. Patrně proto, že byla 

postavena dřív. Čeští umělci nemohli v 16. století soutěžit s mistry v Itálii a v Záalpí, jimiž byli 

čeští umělci inspirováni. To proto, že nezvládali tak bravurně lidskou figuru v drapérii 

či v aktu, v pohybu i kontrapostu. Obohatili však naše země v tomto výtvarném duchu o práci 

monumentální, jež časově dokonce nezaostávala za významnými městskými kašnami 

například v Norimberku či Ausgbursku.44 

 Spisovatel Zdeněk Wintr (1846 - 1912) ve svém díle „Zlatá doba měst českých“ 

zmiňuje, že podobná kašna stála v Prachaticích. Tu postavil český kameník Vincenc Strašryba 

(zemř. 1590) v roce 1572. Byla z pískovce a zdobilo ji dvanáct polí s biblickou tématikou, 

která byla spojena s vodou například jako Tobiáš s rybou, Petr na moři, svatba v Káni, Jonáš 

s velrybou atd.45   

 K závěru této kapitoly přiblížím symboliku Krocínovy kašny. Tato kašna se sice 

nedochovala, ale pro Prahu měla velký význam. Krocínova kašna byla bohatě zdobena. 

Na kašně vyobrazený zvěrokruh je nezbytnou součástí života, vyjadřující tisíciletou tradici 

studia konstelace hvězd a planet. Starověcí astronomové vytvořili dvanáct znamení 

zvěrokruhu a ke každému znamení přiřadili část lidského těla, znamení Berana - hlavu, Býk - 

šíji a vlasy, Blíženci - ramena a ruce, Raka znázorňují - prsa, Lev - srdce, Panna - útroby, Váhy 

- ledviny, Štír - pohlavní orgány. Dolní části těla znázorňují další znamení, Střelec - stehna, 

Kozoroh - kolena, Vodnář - holeně a Ryby - chodidla.46 Mezi jednotlivými znameními 
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Zvěrokruhu byly pilířky, na kterých stály ženské postavy jako alegorie ctností. Dříve v antice 

byly čtyři alegorie ctnosti, které zejména filozof starého Řecka Platon považoval za základní. 

Byly to Umírněnost, Moudrost, Statečnost a Spravedlnost. Křesťané převzali tzv. teologické 

ctnosti - Víru, Naději a Lásku. Křesťané také přidali dalších sedm ctností, které přirovnávali 

k sedmi darům Ducha svatého. Ve středověku se počet ctností rozšířil na dvanáct či patnáct. 

Další ctnosti jsou Laskavost, Čistota, Pokora, Mírnost, Milosrdenství, Poslušnost, Trpělivost, 

Chudoba a Vytrvalost. Umírněnost představovala ženskou postavu, která drží v ruce rýsovací 

předměty a někdy k jejím atributům patří meč, brýle či ostruhy. U nohou má lva, slona 

či beránka.  Moudrost je často zobrazena jako žena se třemi tvářemi a atributy jsou zrcadlo 

a kniha. Statečnost je také znázorněna ženskou postavou ve zbroji. V ruce má štít a pod 

nohama lví kůži. Poslední základní ctnost je Spravedlnost, ženská postava, která má na hlavě 

korunku a zavázané oči.  V ruce drží meč, váhy a u nohou má různá zvířata. Víra patří 

k teologickým ctnostem. Znázorněna ženskou postavou s korunou na hlavě. U sebe má kříž, 

knihu, hořící knížku či kostel. Další teologická ctnost je Naděje. Ženská postava se 

vztyčenýma rukama, ve kterých drží kotvu nebo různé živočichy. Poslední teologická ctnost 

je Láska. Žena, která má někdy křídla a v rukou drží kalich, kopí či pelikána s mláďaty. 

Poslušnost byla v podobě ženské postavy s velbloudem. Chudobu představovala postava 

ženy v prostém oblečení. Trpělivost – ženská postava s korunou na hlavě. U sebe mívá jelena 

nebo fénixe. Ctnost Milosrdenství je znázorňována jako žena, která vykonává skutky 

milosrdenství. Příkladem může být moment, kdy společně s láskou přibijí Krista na kříž.47
 

  Čelo kašny zdobil sloupek se znakem sv. Václava. Ten je patronem Prahy a České 

země.48 Uprostřed kašny byl sloup se sochami čtyř živlů. Živly znázorňovali antičtí bohové 

a bohyně. Zemi pak znázorňuje Tellus Mater jako postavu ženy. Matka země je často 

představena jak zalévá rostliny nebo očesává ovoce.  Vzduch prezentuje Minerva, která je 

zpodobňována jako žena, která má u nohou závaží, které jí dal Zeus. Někdy ji můžou 

obklopovat ptáci, kteří představují symbol vzduchu. Oheň znázorňuje Jupiter s blesky. 

Nebo jako ženu, která má kolem hlavy plameny a blesky. Také postava Jupiter (někdy 

nazýván Vulkán) může představovat oheň. Jupiter drží v ruce kladivo a vytváří brnění pro 
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Aena (bůh války). Neptun představuje vodu a je často doprovázen delfíny, mořskými koníky 

a mořskými kentaury.49  

4.3. Královská zahrada 

Královská zahrada leží v areálu Pražského hradu mezi Dolním a Jelením příkopem. 

Zahradu založil německý král, římský císař, český a uherský král a rakouský arcivévoda 

Ferdinand I. Habsburský (1503-1564), který začal se stavbou mostu přes Jelení příkop v roce 

1534. Stavitelem zahrady byl italský architekt, štukatér Giovanni Spazio, který rovněž v roce 

1538 začal s výstavbou královského letohrádku. Výstavbu však přerušil v roce 1541 velký 

požár Prahy. Na letohrádku se začalo znovu pracovat v roce 1548. Po dostavbě prvního patra 

letohrádku začala stavba Královské zahrady.50 Do zahrady byla plánována i nádherná 

fontána, skleník, sochy i bazének s rybami. 

V roce 1562 Ferdinand I. oslovil dvorního malíře Francesca Terzovu z Bergama, 

aby vytvořil nákres fontány, která měla být chloubou zahrady. Dřevěný model vytvořil 

pomocný zvonař Vavřinec Kříž (zemřel 1570) jinak známý pod jménem Vavřinec Křička 

z Bítyšky.51 „V rukopise Vavřince Křičky z Bítyšky můžeme číst: „Tato kašna jesti na zámku 

v Praze dělaná na začátku léta 1554 až do léta devátého a jest dělaná od mistra Tomáše 

puškaře a vode mne Vavřince Křičky z Bítyšky tu jsem já sám všecky figury vypravil a Wolff 

puškař ten formoval a spolu jsme ji lili.“52 Arcivévoda Ferdinand píše dopis 9. prosince 1562 

královskému puškaři a dělolijci Tomáši Jarošovi z Brna (1500 - 1571), který byl pražský zvonař 

a kovolitec, aby se jel podívat do Prahy na návrh kašny a udělal rozpočet na ulití fontány a 

spotřeby materiálu hlavně bronzu. O dřevěný model se měl postarat dvorský řezbář Hanuš 

Peisser. Ten měl dodat rozpočet, kolik bude potřebovat lipového dříví a množství vosku. 

Už v únoru příštího roku Jaroš předložil rozpočet, že bude potřebovat 50 centů mědi 

a 12 centů cínu za 1400 zlatých. Jaroš dostane zálohu 400 zlatých a začne hned slévat 

fontány. Tomáš Jaroš chce zálohu 700 zlatých na svou práci a práci svých pomocníků. Záloha 

má zahrnovat výdaje a modelaci. Král Ferdinand I. nechal přezkoumat Jarošův návrh 
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Řehořem Löfflerem, který byl v té době v Innsbrucku. Löffler píše 5. dubna 1563, aby Jaroš 

přijal nabídku 22 zlatých za cent. Tím teda bude záloha 400 zlatých. Tomáš Jaroš práci přijal.  

Časem se ukázalo, že je nedostatek cínu a slévání fontány se protáhlo. Dne 24. července 

1564 král Ferdinand I. ve Vídni umírá a práce na kašně se nadále zdržují.  Po smrti Ferdinanda 

I. se vlády ujímá jeho syn Maximilian II (1526 - 1576), který se v Praze zdržuje zřídka. V roce 

1568 je Tomáš Jaroš hotov se sléváním fontány a žádá zaplacení své práce.53 Polovina 

fontány byla hotova v roce 1565, úplně byla dokončena až v prosinci 1568. Na fontáně se 

podílel italský kameník a sochař  Antonio Brocco, který vytvořil dudáka na vrcholu fontány. 

Fontána byla na královskou zahradu postavena až následující rok.54 Celkový náklad byl 

3323 zlatých 5 krejcarů a 2 haléře. Tomáš Jaroš z toho vyplatil řezbáře Hanuše Peissera  

100 kopami grošů. Antonio Brocco de Campion dostal za své sochařské práce 130 kop grošů. 

Vytvořil za ně horní mísy a dudáka na vrcholu fontány. Fontána byla hotova v roce 1568. 

Tomáš Jaroš umírá v roce 1570. Vdova Barbora předložila účet komoře na 1170 kop 

a 11 bílých grošů. Na místo Tomáše Jaroše nastupuje jeho tovaryš Volf Hofprucker. 

Ten dostal za úkol zkoušku fontány na Hradě.  Až v roce 1571 bylo císařem Maximilianem II. 

nařízeno, aby Volf Hofprucker (dříve uvedený Wolff puškař) zhotovil vodovodní potrubí 

v královské zahradě.  Ještě než byla fontána instalovaná do královské zahrady, proběhla 

zkouška vodotrysků před zraky císaře Maximiliana II. Zkouška proběhla dobře a fontána 

mohla být umístěna před Letohrádek královny Anny. Z jiných zdrojů (z účtů) se dozvídáme, 

že v královské zahradě měly být ještě čtyři mramorové bazénky na vzácné ryby.55 

Bronzová fontána se skládá ze dvou mís. Dolní část dříku má čtyři bájné figury. Spodní 

mísa má mušlovitý tvar, na kterém můžeme vidět mužské a ženské masky s palmetovými 

listy. Střední část dříku je zdobena vysokými reliéfy s figurálními motivy představujícími 

klečícího Pána s jelenem na ramenou, z jehož úst teče voda. Dále pak postavy stojících 

pasáčků. Nad nimi hlavy beranů, z nichž vytéká voda do spodní mísy. Horní mísa je také 

mušlovitého tvaru a je menší než spodní mísa. Na míse se střídají květinové vzory, lidské 

masky, z jejichž úst je chrlena voda a dětské postavičky chlapců čůrajících vodu. Na vrcholu 

fontány je dudák, od jeho nohou tryská voda vzhůru. (Obrázek č. 2) 
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V perokresbě Vavřince Kříčky jsou dále jako chrliče vody znázorněny zadní píšťala 

(huk) dudákových dud a zobáky dvouhlavého rakouského orla, jehož hlavy jsou spojené 

korunou a který stojí na hlavě dudáka. Z uvedené perokresby je patrný rozdíl postavy dudáka 

a jeho dud od skutečného stavu.  Zadní píšťala dudáka je na kresbě znázorněna vzhůru, 

ale ve skutečnosti vede od měchu dolů. Levá ruka dudáka na kresbě vede před tělo dudáka 

k měchu dud a ve skutečnosti je vlevo vedle těla, kde drží píšťalu dud. Nohy dudáka 

na perokresbě jsou jakoby do stran obkročmo, zatím co ve skutečnosti má dudák levou nohu 

pokrčenou před tělo a na této noze má opřený měch dud. O tom, zda se v perokresbě jedná 

o nerealizovaný návrh, případně zda došlo k výměně sochy dudáka, nebyla v dochované 

literatuře zjištěna žádná zmínka. Dle literatury se pouze dozvídáme, že dvouhlavý orel byl 

z kašny pravděpodobně odstraněn.  

4.4. Studny 

 Studny, které se nacházely v Praze už z dob gotiky, měly pouze zásobovací funkci. 

V době renesance byly studny často opatřeny kovanou mříží. Mříže se na studny kovaly 

pravděpodobně z okrasného důvodu a nejčastěji se používaly různé ornamenty. 

4.4.1. Studna na Malém náměstí 

 Nejstarší dochovanou studnu v Praze z roku 1560 nalezneme na Malém náměstí na 

Starém Městě. Letopočet najdeme na jižní straně mříže.56 Malé náměstí dostalo název podle 

toho, že je opravdu malé. Náměstí má renesanční podobu, z té doby má i svůj název Malý 

rynk. Ve středověku se však náměstí říkalo Ovocný trh nebo Věnečnický trh. Prodávalo se zde 

ovoce, a věnečníci prodávali ozdoby do ženských účesů.57  

Mramorový sokl této studny je kulatý a nese kovanou černou mříži z propletených 

kruhů a ornamentů. Mříž je šestiúhelníková, v každém poli můžeme najít jiné dekorace 

a spirály, nejčastěji se objevuje motiv listoví, který je typický pro renesanční styl. Na vrcholu 

je makovice, na které stojí pozlacený lev. Na hranách můžeme naleznout anděla, který je 

prací zámečníka Jindřicha Dufée z let 1876 - 1878. Studna byla postupem času upravována, 
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až do dnešní podoby. Studna byla opravena také v roce 1978 za peníze J.V. Rotta. Generální 

oprava byla provedena v letech 1994 - 1996, kterou prováděl Josef Muck a dvě restaurátorky 

Eva Procházková a Helena Mucková.58 „Bylo zřejmé, že původní mříž nebyla v černé, 

dochované barvě, i když částečně dochované mladší zlacení některých částí se dalo 

předpokládat i u původní úpravy. V sedmdesátých letech minulého století došlo 

k necitelnému odstranění všech zbytků původní barvy a celek byl barevně sjednocen 

do černošedého grafitového tónu se zlacenými doplňky. Z terénního výzkumu bylo zřejmé, 

že polychromie mříže z kašny by byla žádoucí a nakonec toto řešení převládlo nad 

zvažováním černého nebo jednobarevného provedení se zlacenými detaily. Restaurování 

mříže skončilo v květnu v roce 1997.“59 (Obrázek č. 3)  

4.4.2. Studna na Anenském náměstí 

 Další studnu s kovovou mříží najdeme na Anenském náměstí na Starém Městě. 

Anenské náměstí dostalo jméno podle kláštera sv. Anny. Dříve se náměstí říkalo jinak, 

ve středověku U svaté Anny později Anenský plácek. V 18. století dostalo jméno Náměstí 

u Sv. Anny.60 Dříve však studna stávala před bývalým kostelem a klášterem sv. Anny 

na Starém Městě. Samotná studna je kruhovitého tvaru a je tvořena pískovcem. Kovaná 

konstrukce s drátěnou mříží tvoří na vrcholu obloukovité spirály, nad nimiž je figura 

pozlaceného lva.61 Studna vznikla kolem roku 1700 a autor této studny je neznámý. 

První původní místo studny je u Újezdských kasáren. V roce 1932 byla přemístěna na 

Anenské náměstí. Zde ale nebyla napojena na vodu. K studni se vázala pověst, že voda ze 

studny měla chránit vojáky v boji. Pověst se však tradovala na místě Újezdských kasáren.62 

(Obrázek č. 4) 
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4.4.3. Studna na II. nádvoří Pražského hradu 

 Na II. nádvoří Pražského hradu se nachází studna, která má v renesančním stylu 

kovanou mříž ze 17. století. Když byla Praha obléhána v roce 1757 Prusy, byla tato studna 

jediným zdrojem pitné vody na Pražském hradě. Je hluboká čtrnáct metrů a voda ze studny 

byla ještě využívána v roce 1905.63 Na studni je osmiboká drátěná mříž, na jejímž vrcholu je 

zdobena ornamenty. (Obrázek č. 5) 
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5. Barokní kašny a fontány v Praze 

 Následující kapitola představuje vývoj Prahy v období baroka a stručně představuje 

jeho významná díla, stavitele a sochaře. Důležité události v době baroka začaly pražskou 

defenestrací 23. května 1618. Po ní následovalo sesazení Ferdinanda II (1578 – 1637) 

z českého trůnu a bitva na Bílé hoře 8. listopadu roku 1620, v níž zvítězili Habsburkové. Praha 

se v té době stává okrajovým městem habsburské monarchie a hlavním sídlem pro 

Habsburky je Vídeň. Další tragická rána je uštědřena Praze v roce 1648, kdy po jejím 

vyplenění Švédy zmizel z Prahy velký počet uměleckých děl. Například z Valdštejnské zahrady 

byly odvezeny sochy a Venušina fontána.64 Na změně Prahy se nejvíce podílela šlechta 

a katolická církev. V druhé polovině 17. století Praha prochází svým raným obdobím. 

Na konci 17. století je baroko ve své vrcholné fázi. Do přestaveb se v té době začali kromě 

šlechty zapojovat i zámožní měšťané. Velký vliv na vývoj kultury měla katolická církev, 

především jezuitský řád.65  

 Velký vývoj kašen a fontán probíhal hlavně v barokních zahradách a to především 

v zahradě Valdštejnské a Černínské v Praze. Setkáváme se zde s barokními principy 

i s individuálním osobitým cítěním umělců. Mezi nejvýznamnější představitele barokní 

architektury, kteří stavěli barokní zahrady, patřili Jan Blažej Santini Aichl (1677 – 4723), 

Giovani Baptisa Alliprandi (1665 – 1720), František Maxmiliána Kaňka (1674 – 1766), Jean 

Baptista Mathey (1630 – 1696) a Ignác Dienzenhofer (1689 – 1751). Významní sochaři pak 

byli Adrien de Vries (1545 – 1626) a Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738).66 Ovšem klíčovým 

sochařem byl Jeroným Kohl (1632-1709), který pochází z Horního Slavkova. Studoval v přímo 

v Praze u Arnošta Jana Heidelbergera. Velmi obdivoval sochařskou tvorbu Jana Jiřího Bendla 

(1610 – 1680).67 Jeroným Kohl měl neobyčejný smysl pro monumentálně dekorativní účinek 

plastiky a pro souhru sochařského díla s architektonickým tvarem. Krásným příkladem 

je právě Kohlova kašna na Pražském hradě a druhá kašna s medvědy, která dříve stávala 
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ve Slavatovské zahradě, která je dnes k vidění na Smíchově.68 Na dvoře Rudolfa II. pracoval 

velký počet sochařů. Velmi významným sochařem byl Adriena de Vries. Ten se v Praze usadil 

v roce 1601 a žil zde až do své smrti v roce 1626.69 Andrien de Vries vytvořil v Augsburgu dvě 

velké kašny a to Merkurovu a Herkulovu.70 V Praze tvořil ve Valdštejnské zahradě a pracoval 

zde až do své smrti na bronzové fontáně s Neptunem. Všechny jeho sochy se staly válečnou 

kořistí švédské armády. „V soše Herkula z let 1625 - 1626, která se nám z té doby zachovala 

(dnes v Obrazárně Pražského hradu), je patrno, že se Vries v posledním období přiblížil 

baroknímu názoru svým pojetím pohybu, dramatickými kontrasty, proporčními nadsázkami 

a také bohatě členitou modelací citlivou ke světlu.“ 71  

5.1. Valdštejnská zahrada 

Valdštejnská zahrada vznikla v letech 1623 - 1630. Zahrada přiléhá k Valdštejnskému 

paláci. Tento palác byl jeden z významných šlechtických sídel. Proslulý český šlechtic 

a vojevůdce Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) nechal palác postavit v roce 1623. Albrecht 

z Valdštejna na výstavbu svého paláce povolal italského architekta Andrea Spezzu (1580 -

 1628), který po pěti letech stavby umírá a jeho nástupcem je se stává Giovanni Pieroni 

da Galiono.72 Sochařskou výzdobu v zahradě vytvořil Adrien de Vries. Originální sochy odvezli 

Švédové v roce 1648 jako svoji válečnou kořist.73 „Kompozice zahrady determinují dvě osy. 

Jedna je společnou páteří parteru před salou terrenou a na něj navazujícího vyvýšeného 

parteru před hospodářskou a provozní budovou. Druhá osa běží od jízdárny ke grottě. Osy se 

tečují v místě kašny, která plní úlohu kompozičního kloubu.“74 Dalším umělcem, který přispěl 

k okrášlení Valdštejnské zahrady je Benedikt Wurzelbauer (1548 – 1620) na přelomu 

16. a 17. století a který tvoří ve své dílně nádherná díla. Benedikt Wurzelbauer pochází 

z kovolitecké rodiny. Jeho matka Barbora pocházela z rodiny kovolitců. Jeho první dílo 

pochází z Norimberka a jedná se o kašnu ctností dokončenou v roce 1589. Wurzelbauer 

zemřel 2. října 1620.  
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Benedikt Wurzelbauer tvoří pod vlivem Nizozemců. Jeho první dílo - kašnu ctností - 

najdeme v Norinberku na náměstí sv. Vavřince. Další jeho díla najdeme v zámku Durlach. 

V Praze vytvořil další obdivuhodnou sochu Venušinu fontánu. Venuši s Amorem zhotovil 

pro Prahu ještě před svou smrtí. Z Venuše nechal tříštit vodu, jako tomu bylo i u kašny 

ctností. Venuše byla však během švédského rabování odcizena švédským generálem 

Konigsmarkem. Venuše s Amorem se dostala do majetku královny Kristiny. V roce 1889 byly 

v Berlíně vystaveny čtyři bronzové sochy, jedna z nich byla Venuše s Amorem 

od Wurzelbauera. Následně byla socha poslána do Prahy, o což se zasloužil Jan II. 

z Liechtenstejnu.75  (Obrázek č. 6) 

V zahradě také stojí množství bronzových soch seřazené do dvou řad podél hlavní osy 

zahrady. Představují antické bohy, které zhotovil Adrien de Vries v letech 1623 – 1627. 

Ve východní části zahrady je zřízen umělý rybník, ve kterém je posazena socha Herkula jak 

přemáhá saň. Tato socha je také dílem A. de Vries. Tyto všechny sochy byly také odvezeny 

Švédy v roce 1648, dnes zde stojí bronzové kopie vytvořené v letech 1914 - 1915.76 

5.2. Herkulova kašna od Jana Jiřího Bendla 

 Jan Jiří Bendl (1610 - 1680) je nejvýznamnější český sochař raného baroka. Vyučil 

se u svého otce Jiřího Bendla, dále studoval v jižním Německu. První zmínky o jeho působení 

v Praze pochází z roku 1630. Jeho tvorba byla ovlivněna nizozemským severským pojetím.  

V dílech se mísí motivy tradičních gotických prvků s novějším pojetím v gestech rukou 

či rotačním oživením a spádem drapérie. 77 K jeho nejvýznamnějším dílům patří Mariánský 

sloup z roku 1650. Stával na Staroměstském náměstí. Dnes můžeme fragmenty Mariánského 

sloupu vidět v Lapidáriu hlavního města Prahy. Pro kostel sv. Salvátora vytvořil v letech 1655 

- 1660 soubor soch, které stojí na průčelí kostela a v interiéru. Zde je soubor řezeb apoštolů 

z lipového dřeva, na kterých pracoval v letech 1673 - 1675.78   

 Dalším jeho významným dílem je Kašna se sochou Herkula stojící v královské zahradě 

od roku 1670. Fontánu tvoří dvě mísy a socha antického hrdiny. Z větší mísy, která stojí 
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ve spodní části, vystupuje sloupek, na kterém je posazena menší mísa, ze které vybíhá sokl, 

na kterém je umístěna socha Herkula zápasící s trojhlavým psem.  Herkul stojí na vrcholu 

fontány a v pravé ruce drží kyj. Pod ním je trojhlavý Kerberus. Z každé hlavy  Kerberuse 

tryská voda do horní nádrže zdobené po stranách maskami. Z úst masek, které jsou po celém 

obvodu mísy, pak vytéká voda do nižší nádrže molovitého tvaru. Za fontánou je vytvořena 

nika se štukovou výzdobou, kterou údajně vybudoval Giovanni Bartolommeo Cometa. 

V horní části niky je habsburský rodový znak – dvouhlavá orlice, která má na hrudi písmeno 

L. Toto písmeno představuje císaře Leopolda I., který byl na trůnu v době, kdy byla kašna 

vytvořena.79 

 Kašna je vytvořena antickou tématikou. Herkules zabil své vlastní děti a kvůli tomu 

dostal pokání, od řeckého krále Eurysthea dostal dvanáct úkolů, které měl splnit. Jedním 

z nich bylo přivést Kerberose z podsvětí. Kerberos hlídal vstup do Hádovy říše. Je zobrazován 

jako trojhlavý pes a místo ocasu má hada. Podle bájí však Herkules mohl Kerberose odvést 

z podsvětí jen tehdy, pokud ho přemůže bez zbraní. Herkules však bývá často zobrazován 

s kyjem v ruce, nebo jak upevňuje Kerberosovi na krk řetěz.80 (Obrázek č. 7)  

 Jan Jiří Bendl se nejspíše inspiroval sochou Herkula zápasícího s Hydrou od Andra de 

Vrierse.  Socha se nachází ve Valdštejnské zahradě, kde je uprostřed jezírka. Herkules má 

také kyj v pravé ruce a pod nohama má Hydru. Kompozice obou kašen je velmi podobná. 

(Obrázek č. 8) 

5.3. Kašny od Jeronýma Kohla  

 Tato kapitola připomene život našeho významného sochaře Jeronýma Kohla. Jsou zde 

představena jeho díla jako tzv. Kohlova kašna a Medvědí kašna. Úvodem zmiňme krátký 

popis jeho života. Jeroným Kohl psaný také jako Hieronymus Kohl žil v letech 1632 - 1709, 

stal se dvorním sochařem za vlády Leopolda I. Pochází z Horního Slavkova a jeho tvorbu 

ovlivnil Jan Jiří Bendl.  Roku 1652 studoval u sochaře Arnošta Jana Heidelbergera, který žil 

v Praze od roku 1650 - 1686. Kohl měl mimořádný cit pro monumentálně dekorativní účinek 

plastik a pro souhru sochařského díla s architektonickým tvarem. Jeho díla můžeme 
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obdivovat v kostele sv. Voršily na Novém městě (1677), sochu sv. Tomáše na kostele 

sv. Tomáše na Malé Straně (1684). 

 Kohlova kašna se nachází na druhém nádvoří Pražského hradu. Nejprve zde stála 

dřevěná kašna. Tu v době raného baroka nahradila pískovcová kašna z roku 1686.81 Byla 

postavena za vlády Leopolda I. (1657 - 1705) a říká se jí proto také někdy Leopoldova kašna. 

Kašna je také známá pod názvem Lví a to podle plastik na sloupu. Kašnu postavil  italský 

dvorní kameník Francesco Bartolomeo della Torre (zemřel 1687). Sochařskou výzdobu 

vytvořil malostranský sochař Jeroným Kohl, který získal v Praze v roce 1663 staroměstské 

měšťanské právo.82  

 Barokní kašna je postavena na půdorysu kvádru a skládá se ze tří kamenných stupňů, 

které nesou dolní nádrž. Spodní nádrž je zdobena různými festony a lvími hlavami. Císařský 

monogram L můžeme vidět na spodní nádrži. Střední noha rozděluje dvě nádrže zdobené 

postavičkami andělíčků. Na spodní nádrži jsou vidět antické postavy Merkura, který podpírá 

horní nádrž oběma rukama a jako jediný ze čtyř antických postav je bez vousů, další postava 

znázorňuje Vulkána, který podpírá horní nádrž levou rukou, kterou kříží tělo, pravou rukou se 

opírá o sokl, Neptun má zdviženou pravou ruku a podpírá horní nádrž a Herkul podobně jako 

Vulkán podpírá horní nádrž oběma rukama. Horní nádrž nesou dva Tritoni, kteří také nádrž 

nad sebou drží oběma rukama. Na vrcholu kašny je koule, kterou podpírají tři lvi. Na kouli 

byla ještě habsburská orlice, ale ta byla roku 1918 odstraněna. Kašna je také signována 

iniciály HK jako Hieronymus Kohl. Voda byla napájena ze starého vodního vodovodu, který 

čerpal vodu z potoka Brusnice a z rybníka pod letohrádkem Hvězda.83 „Kohl, který vyšel 

z řezbářství (tzv. Akantové dekorativní motivy), ostře modeloval povrch těl a po italském 

způsobu nadsazoval muskulaturu i zdůrazňoval reliéf vystouplých žil, aby dal sochám barokní 

vzruch a nutnou věrohodnost. Jeho těžká těla jsou dosti blízká postavám Bendlovým, liší se 

od nich však větší hybností, pohybovou pádností a také dekorativním smyslem, patrným 

ve zpracování celku i v zaostřené modelaci jednotlivosti.„84 

 Ve spodní části můžeme vidět čtyři sochy s antickou tématikou. Prvním z nich je 

Merkur, římský bůh obchodu a zisku. V Římě mu byl zasvěcen pramen a vodu z pramene 
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obchodníci nabírali a kropili s ní sebe i své zboží a tím smyli vinu, které se dopustili 

podvodem.85 Vedle Merkura můžeme vidět Vulkána, jakož to boha ohně.  Římané po bitvách 

na jeho počest spalovali nepřátelské zbraně a jeho sochy měly zachránit lid před blesky. 

Podle římských pověstí žil Vulkán na Sicílii pod sopkou Etnou.86 Další socha znázorňuje 

římského boha moří Neptuna. Lidé mu přinášeli nejrůznější oběti, aby zabraňoval vysychání 

řek. Jeho bývalou manželkou byla bohyně pramenů Salaco. Od 5. století byl uctíván jako 

stvořitel koně a měl novu manželku Amfitritu.87 Poslední socha znázorňuje Herakla, 

nejvýznamnějšího hrdinu antických bájí. Syna boha Dia a královny Alkmény, který znázorňuje 

sílu.88 Tyto čtyři sochy slouží jako opora pro dolní nádrž. Horní nádrž drží dva Tritoni. Symbol 

Tritona začal být oblíbený v 17. století a je často znázorňován právě na fontánách. Triton byl 

synem boha Poseidóna a jeho manželky Amfitrity. Bydlel v podmořském paláci a lidé si ho 

představovali buď jako obrovského člověka nebo jako napůl člověka a napůl rybu. Po moři 

jezdil ve zlatém kočáře, který dostal od svého otce. Jeho zbraní byl trojzubec, který byl však 

menší než Poseidónův, ale přesto dost silný, aby rozbil jakoukoli skálu. Měl obrovskou 

zakřivenou mušli, na kterou když prudce zatroubil, tak rozbouřil moře. V případě, že na ni 

zatroubil tlumeně, utišil i nejprudší bouři. Můžeme se setkat i s dalšími Tritony. Ti byli synové 

Tritona.89 V nejvyšší části kašny, jsou k vidění tři lvi, kteří drží kouli. Lev znázorňuje sílu 

a odvahu. Je to král zvířat na zemi a můžeme ho vidět jak v Heraldice, tak i v křesťanské 

ikonografii.90 (Obrázek č.9)  

 Medvědí fontána se nachází v Praze na Smíchově. Říkalo se jí také fontána 

Slavatovská, protože dříve stávala ve Slavatovské zahradě. Byla přestěhovaná v roce 1894 

před Albrechtovy kasárny, dnes nazývané Justiční palác. Smíchov kašnu získal darem 

od bohatého továrníka. V roce 1998 byla fontána rekonstruovaná a je plně funkční. Fontánu 

vytvořil sochař Jeroným Kohl v roce 1689. Kompozičně připomíná Kohlovu kašnu 

na II. nádvoří Pražského hradu.91 V dolní části kašny jsou tři medvědi, kteří se vzájemně drží, 

ti nesou spodní mísu, která je bohatě zdobena reliéfem. Sloupek mezi mísami je zdoben 
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listovými ornamenty. Na horní míse je socha Neptuna, který stojí na rybách. Hlavy ryb jsou 

použity jako chrliče, ze kterých teče voda do spodní mísy.92 (Obrázek č. 10)  

5.4. Nádvoří Pražského hradu 

 Na přelomu 15. a 16. století je dostaven starý palác a katedrála na Pražském hradě 

a uvolňuje se tím plocha nádvoří a bylo možné zaplnit nádvoří novými prvky. Podél jižní 

a západní strany nádvoří jsou vystavěny nové budovy paláce. V první polovině 17. století je 

pak proražen průjezd na druhé nádvoří. Poté již nedochází k žádným významným úpravám 

až do doby architekta Josefa Plečníka. Na tomto nádvoří se nachází kašna sv. Jiří. Jejím 

ústředním motivem je jezdecká socha sv. Jiřího, která byla již několikrát zničena a zase 

opravena. Dříve zde stávala pouze dřevěná nádrž, ale již v roce 1373 byla na III. nádvoří 

Pražského hradu u Královského paláce kašna se sochou sv. Jiří. Poprvé byla socha značně 

poničena při velkém požáru v roce 1541. Sochu tehdy opravil roku 1562 známý puškař 

azvonař Tomáš Jaroš z Brna. Především přelitím koně a draka. Socha stávala dříve 

předkostelem sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1662 byl Francesco Carratti (1615 - 1677) 

pověřen Leopoldem I., aby vytvořil návrh nádrže na ryby, na kterou byla pak tato socha 

přemístěna. Kameník Giovanni Battista Spenitti kašnu s nádrží vytvořil a v roce 1663. Socha 

sv. Jiří byla umístěna na soklu nádrže. Na zadní nádrži vyrůstal sloup ozdoben delfíny, 

kteří byli prací sochaře Ernsta Heidelgergera. V roce 1761 probíhaly velké přestavby na Hradě, 

a aby nedošlo k poškození sochy, přesunuli ji stavitel Anselm Lurago (1701 – 1765)a kameník 

Franzen M. Lauermanne na III. nádvoří Pražského hradu. Zadní nádrž na ryby však nebyla 

obnovena.93 (Obrázek č. 11) 

 Kašna je tvořena oválným bazénkem, do kterého je zapuštěn podstavec sochy. Sochu 

jezdce tvoří postava sv. Jiří, který je v brnění a v pravé ruce svírá kopí. sv. Jiří jede na koni 

a pod koněm se plazí drak, kterého Jiří právě zabijí svým kopím. Celá scéna se odehrává 

na skalnatém terénu. V roce 1928 navrhl novou nádrž a podstavec Josef Plečník. Dnešní 

faksimile z roku 1967 nahrazuje poškozený originál, který je dnes v Národní Galerii.94 

(Obrázek č. 12) 
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 V průběhu staletí se na Pražském hradě postavilo asi dvacet kašen, některé se 

dochovaly, jiné se přesunuly a některé zanikly. Orlí kašna patří k těm, které se v průběhu let 

přesouvaly. Je umístěna před vstupem do Vladislavského sálu a nachází se pod úrovní 

terénu. Kašna je vyrobena z žehrovického pískovce a tvoří ji nádrž na ryby s festony 

a bronzovým sloupem s korintskou hlavicí. Na hlavici byli umístěni delfíni, ale ti byli časem 

nahrazeni orlicí. Dnes je na sloupku koule od Josefa Plečnika. Nádržka byla původně součástí 

Caratiiho kašny z roku 1662, na níž byla původně socha sv. Jiřího.95 (Orázek č. 13) 

5.5. Kašna od Matěje Václava Jäckela 

 Matěj Václav Jäckel (1655 - 1738) pochází z Horních Lužic a vyučil se mimo v cizině, 

ale v Čechách strávil celý svůj tvůrčí život. Do Prahy přišel před rokem 1684. V letech 1700 -

 1701 pracoval v kostele sv. Josefa na Malé Straně. Zde vytvořil oltářní nástavec. Mezi dalšími 

jeho vynikajícími díly můžeme obdivovat sochu sv. Anny na Karlově mostě (1707) a v Českém 

Krumlově vytvořil Mariánský sloup.96   

 Na dnešním Karlově náměstí najdeme kašnu s morovým sloupem (Kašna se sochou 

sv. Josefa). Ta stojí před Novoměstskou radnicí a byla vytvořena v letech 1697 - 1698 

barokním sochařem Matějem Václavem Jäckem. Karlovo náměstí bylo tehdy největší 

náměstí v Praze a obchodovalo se zde hlavně s dobytkem.  Právě proto se až do roku 1848 

používal název Dobytčí trh. Kašna byla postavena jako poděkování za to, že odezněla morová 

epidemie, kterou byla Praha postižena v roce 1680.97  Je to tedy nejstarší plastika na Karlově 

náměstí. Uprostřed nádrže na vodu je vztyčen sloup, kde jsou čtyři sdružené polosloupy 

na soklu se čtyřmi hlavami lvů, ze kterých teče voda. Jsou přizpůsobeny jako chrliče. 

Navrcholu sloupu je sousoší, které zobrazuje sv. Josefa s Ježíškem v náruči. Sv. Josef drží 

v levé ruce zlatou lilii a kolem nohou má čtyři andílky.98
 Na čelní straně pod sousoším je 

zobrazený znak Nového Města, které si kašnu objednalo. Pod ním je habsburský orel 

s monogramem císaře Leopolda. Kromě habsburského a císařského znaku je na hlavici sloupu 

také český a uherský znak. (Obrázek č. 14) Kašna je postavena v duchu křesťanské tématiky 
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s hlavním představitelem sv. Josefem manželem Panny Marie. Ten je z rodu Davidova a je 

nevlastním otcem Krista. Často je zobrazován jako starý muž s Kristem v ruce. K jeho 

atributům patří tesařské náčiní, lilie (symbol čistoty) a rozkvetlá hůl s holubicí.99
 

5.6. Kašny od Matyáše Bernarda Brauna 

 Tento sochař se narodil v roce 1684 jako páté dítě Jakuba Brauna. Jeho otec byl 

vyučeným kovářem. V rodině Braunů, nalezneme další významné umělce, kromě Matyáše 

Bernarda Brauna také jeho o čtyři roky mladšího bratra Dominika. Ten byl vyučeným 

malířem a jeho synovec Antonín vyučeným sochařem. 

 Matyáš Bernard Braun založil v Praze vlastní dílnu. O dílně se dozvídáme ještě před 

rokem 1710. Matyášovým prvním důležitým dílem bylo Sousoší sv. Luitgardy, které bylo 

vytvořeno pro Karlův most v roce 1710. Právě kvůli tomuto mistrovskému dílu získal velké 

množství zakázek. V příštích pár let se stala jeho sochařská dílna v Praze největší. Mimo 

Prahu můžeme obdivovat jeho díla na zámku v Kuksu, kde pracoval pro hraběte Františka 

Antonína Šporka. V Kuksu dochází k postupné proměně Matyášovy tvorby. Nejen kvůli 

neobvyklým požadavkům objednavatele.  V právě v Kuksu můžeme obdivovat jeho tvorbu, 

jak se rozvíjela.  Matyáš Bernard Braun byl však hodně nemocný, sochařskou práci vykonávali 

jeho učedníci a on sám se soustředil na návrhy a tvorbu modelů.100 

V ulici na Slupi najdeme kruhový bazének, kde je uprostřed soška klečícího putta 

držícího v rukou chrlič, ze kterého tryská voda. Putto má oči upřené k nebi. Jedná se patrně 

o práce z dílny Matyáše Bernarda Brauna101(Obrázek č.15) 

 Matyáš Bernard Braun vytvořil sochařskou výzdobu v Clam-Gallasův palác stojící 

v Husově ulici, která je na Starém městě. Palác nechal postavit Jan Václav Gallas a výstavbu 

paláce provedl Johann Bernhard Fischera z Erlachu. Sochařskou výzdobu vytvořil Matyáš 

Bernard Braun. Palác pak v letech 1713 - 1729 přestavěli dle plánů Marcantonia Canevallea 

a Tomáše Haffeneckera.102  Jedná se o palác barokní, kde se kašna s Tritonem nachází ve zdi 

prvního dvora. Kašna je přímo naproti hlavního vchodu. Triton - Bůh moří zde svírá v rukou 

                                                           
99

 ROYT 2006, 101-102 
100

 NEUMAN ,60-63 
101

 EDERER/UXA 2004, 117 
102

STAŇKOVÁ /VODĚRA2001, 129 



 

33 

 

mušli, ze které teče voda. Edikulu kašny nesou toskánské sloupy. Kašna je dílem sochaře 

Matyáše Bernarda Brauna z roku 1716.103 Před kašnou je barokní mříž s monogramen Clam-

Gallasova paláce. (Obrázek č. 16) Další jeho sochařskou tvorbu můžeme vidět ve Vrtbovské 

zahradě kde stojí palác. Palác včetně zahrady patřil hraběti Janu Josefu z Vrtby. Jedná se 

o barokní zahradu italského typu. Vrtbovská zahrada se nachází v Karmelitánské ulici na Malé 

straně. V dřívější době zde stály dva domy. V roce 1715 - 1720 začala přestavba pod vedením 

barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Bylo zapotřebí rozšíření zahrady, která 

měla nepravidelný tvar.104 Ve Vrtbovské zahradě je zachováno velmi mnoho soch od Matyaše 

Bernarda Brauna. Sochy zpodobňují antické bohy a hrdiny. Antická božstva představuje 

Merkur, Jupiter, Minerva, Apollon a Vulkán. Dále zde měly být čtyři sochy reprezentující čtyři 

roční období. Dochovaly se ovšem jen dvě, Cerera symbol léta a Bakcha symbol Podzimu. 

Ve Vrtbovské zahradě je také bazének, který má uprostřed plastiku puttiho s drakem.105 

(Obrázek č. 17)  

Na nádvoří Coloredo – Mansfeldského paláce v Karlově ulici se nachází kašna 

s Neptunem. „Kašnu v nádvoří paláce zdobí pískovcová socha Neptuna z doby kolem roku 

1736. Autoři publikace Pražské paláce (2000) přisuzují autorství kvalitní sochy ateliéru 

sochaře Antonína Bruna, synovce slavného Matyáše Bernarda Brauna.“106 (Obrázek č. 18)  

5.7. Kašny od Ignáce Františka Platznera 

 Velmi význam sochařem byl Ignác František Platzner. Byl to sochař pozdního baroka 

a jeho tvorbu můžeme obdivovat například v Dobříši. V Praze vytvořil také velmi významná 

díla a to kašnu na veřejném prostranství. S kašnou se setkáme na Malostranském náměstí, 

kde se nachází Morový sloup s kašnou, který byl postaven jako poděkování, že pominula 

morová epidemie, která sužovala Prahu v roce 1713. Původní plán byl však jiný. Před 

kostelem sv. Mikuláše měla být postavena socha sv. Václava. Karel VI. se ale rozhodl, 

že nechá postavit sousoší Nejsvětější trojice. Kašnu s Nejsvětější Trojicí navrhl architekt 

Giovanni Battista Allipradi (1665 - 1620) a kamenickou práci měli na starosti Franz Wolfgang 
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Herstofer a sochaři Jan Oldřich Mayere a Ferdinand Giegerer. Vybudování tohoto dvaceti 

metrového sousoší trvalo od roku 1713 do roku 1715, kdy bylo 16. června 1715 

vysvěceno.107 Sousoší tvoří dvacet metrů vysoký sloup z pískovce. Sloup stojí na trojbokém 

dvoustupňovém podstavci z mramoru. Na sloupu jsou k vidění sochy českých patronů 

a to sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha. Nad patrony 

je skupina Nejsvětější Trojice. Geigerovu práci vidíme na sochách Krista, sv. Vojtěcha 

a sv. Jana Nepomuckého. Ostatní sochy pravděpodobně vytvořil Franz Wolfgang Herstofer. 

Morový sloup obklopuje balustráda s postavičkami andělíčků, kteří jsou prací Ignáce 

Františka Pletzera z roku 1772. Jakoby průčelí sloupu je otočené směrem ke kostelu, kde je 

socha Neposkvrněné Panny Marie se zeměkoulí s hadem. Vlevo od Panny Marie je sv. Václav 

a vpravo je sv. Vojtěch. Ve vyšší úrovni je Kristus s křížem na levé straně a na pravé straně je 

Bůh - Otec. Nad nimi je Duch svatý znázorněn jako holubice. Na samém vrcholu je symbol 

božské prozřetelnosti v podobě Božího oka.108 „Základ architektury sloupu tvoří válec, 

k němuž jsou na třech stranách přidány hranolové útvary, jež vytvářejí sokly sochařské 

výzdoby ve středním pásmu. Architektonický útvar v nejnižší etáži je vysazen na soklu (se lví 

maskou uprostřed oblých stěn), vlastní těleso člení rámovaná pole, na oblé části s nápisovým 

polem. Sokl chrání plné a balustrové zábradlí zpevňované sloupky, na nichž jsou v nárožích 

osazeny pozdější putti, ve vystupujících úsecích se střídají s vázami (1772). Architektura 

střední části se mění do trojúhelného útvaru, zakončeného bohatě vyloženou římsou, 

oddělující horní, velmi štíhlý a vysoký trojúhelný jehlan.“109 Dříve byla v dolní části 

Malostranského náměstí jen dřevěná kašna. Teprve v roce 1685 nechali postavit 

Malostranští měšťané naproti domu U tří medvědů kamennou kašnu se třemi 

polokruhovými nádržemi. Uprostřed stál podstavec, na kterém byl lev, ten držel v tlapě znak 

Malé Strany. Kašna se lvem zde stávala až do roku 1858.“110 Na Malé straně se nachází kašna 

s morovým sloupem. Na kašně jsou k vidění čtyři sochy: sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop 

a sv. Jan Nepomucký.111 Svatý Jan Nepomucký je český zemský patron. Narodil se někdy mezi 

léty  1340 - 1350 v Pomuku. Byl zabit roku 1393 mučednickou smrtí, když bránil církevní 

tajemství. Podle legendy odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Při mučení byl prý 
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přítomen i král Václav IV. Jan Nepomucký byl svržen z Karlova mostu do Vltavy, ale jeho tělo 

bylo brzo objeveno, protože kolem hlavy mu zářilo pět hvězd. Následně byl pohřben 

v katedrále sv. Víta. V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1729 prohlášen 

za svatého. Nejčastěji je zobrazován jako stojící, klečící či ležící postava v kanovnickém 

rouchu, s biretem, pěti hvězdami okolo hlavy, s krucifixem a palmovou ratolestí v ruce.112 

Dalším je Svatý Václav, křesťanský světec, jenž je hlavním patronem českého státu. Narodil 

se kolem roku 903 a byl zabit před dveřmi kostela sv. Kosmy a Damiána v roce 935 

neznámými vrahy. Ty si najal jeho bratr Boleslav. Jeho tělo bylo převezeno na Pražský hrad 

a uloženo do svatovítské rotundy. Nejčastěji je zobrazován jako stojící postava či postava 

v rytířském brnění s mečem, štítem s orlicí jako zemským symbolem, či s praporcem s orlicí 

nebo držící staroboleslavské paládium.113 Socha ženy znázorňuje sv. Ludmilu. Žila v letech 

860 - 921 a je to první česká světice. Také se jí říká matka českého národa, protože vychovala 

sv. Václava, což byl její vnuk. Podle legendy společně se svým manželem Bořivojem přijala 

křest od sv. Metoděje v roce 874. Měla spor s Drahomírou, která byla manželka jejího syna 

Vratislava, kvůli křesťanské víře. Drahomíra najala dva vrahy Tumana a Kovana, 

kteří sv. Ludmilu uškrtili na Tetíně vlastním závojem. Bývá zobrazována v knížecím šatu 

a v rukou drží šál či závoj. Někdy ještě mívá u sebe staroboleslavské paládium.114 Posledním 

zemským patronem zobrazeným na morovém sloupu je sv. Prokop. Ten žil v letech 985 - 

1053. Byl to poustevník, později však založil první benediktýnský klášter u nás. Legendy 

vypravují, že se narodil v Chotouni u Českého Brodu. Stal se knězem a poté se usadil jako 

poustevník na Sázavě, kde v benediktýnském klášteře se tradovaly slovanské liturgie. 

Sv. Prokop byl kanonizován v roce 1204. Nejčastěji je zobrazován jako mnich s tonzurou 

v rouchu benediktýnského řeholníka a v ruce drží berlu nebo knihu. Drží často také v jedné 

ruce řetěz, na kterém je připoután ďábel, který mu sedí u nohou.115  

 Nad českými zemskými patrony můžeme vidět sochy Krista, Boha – Otce a Ducha 

svatého.116 Sochy nejsvětější trojce se odvolávají na Matouše (28,19). Bůh otec je často 

zobrazován jako oko nebo ruka vynořující se z oblaku.  Můžeme ho vidět také jako starce 

s dlouhým vousem a někdy mívá trojúhelníkovou svatozář. Duch svatý je zobrazován bílou 
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holubicí. Kristus je zobrazován jako muž, který sedí po pravici od Boha Otce.117 Na kašně je 

ještě socha Panny Marie stojící na kouli s hadem.118 Koule je symbolem pravdy.119 Had je pak 

symbolem zla a biblické synonymum pro Satana.120 Panna Marie má mnoho atributů. Mezi 

ně patří lilie jako symbol čistoty. Dále oliva symbol míru a dále pak hvězda, která bývá 

umístěna na plášti Panny Marie.121 (Obrázek č. 19)  

 Další dvě kašny se nacházejí v paláci Sylva - Tarouců, který je v ulici Na Příkopě. Kašny 

jsou umístěny před dvorním průchodem do paláce. Ten vznikl podle plánů Kiliána Ignáce 

Deintzenhofera a dále se na výstavbě paláce podílel Anselma Luraga. Sochařskou výzdobu 

paláce prováděl v letech 1751 - 1752 Ignác František Platzer, jemuž jsou i přisuzovány chrliče 

u kašen. U vchodu do dvora v mělkých nikách jsou symetricky dvě nádrže. Nad každou nádrží 

je chrlič, ze kterého tryská voda. Chrliče jsou součástí dolní části oválného okna.122 

(Obrázek č. 20) 

 V Goltz-Kinském paláci – Byl postaven na Staroměstském náměstí - najdeme 

v nádvoří dvě kašny. Jan Arnošt Golz nechal postavit palác významným architektem 

Anselmem Luragem v letech 1765 - 1766. Sochařskou výzdobu vytvořil Ignác František 

Platzner. Palác v roce 1768 koupil František Oldřich kníže Kinský. V roce 1945 získala palác 

Národní galerie. „Jedna se nachází vpravo v nádvoří paláce a je tvořena nízkou oválnou 

nádrží z růžového mramoru. Její kruhový terč chrání čtvercové mramorové ostění. Při kašně 

je v rohu umístěn mramorový stupínek, na který bylo možné položit nádobu na vodu. Druhá 

kašna je umístěna vlevo v nádvoří paláce a je tvořena obdélnou nádrží z pískovce. Je 

zasazena do naznačeného oblouku ve zdi s obloukem světlíku, který je dělen tenkými 

paprsky. Voda vytéká ze zploštěné trubky z jednoduchého kruhového terče.“123 

(Obrázek č. 21)  

Černínský palác - Další z krásných barokních paláců je Černínský palác, který stojí po 

celé délce Loretánského náměstí. Tento palác je největším pražským palácem postaveným 

v období baroka. Začal se stavět pod vedením Francesca Caratiho v roce 1669, který pracoval 
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pro Humprechta Jana Černína. Již po čtyřech letech byla postavena hrubá stavba paláce 

a mohlo se začít s prácemi na interiérech. Hrabě Černín se bohužel dokončení paláce 

nedočkal, jelikož zemřel v roce 1682. Starost o palác připadla jeho synovi Heřmanu Jakubu 

Černínovi. Dalším architektem, který se podílel na stavbě paláce, byl František Maxmilián 

Kaňka a po něm následně Anselmo Lurago. Zahrada je uspořádaná také podle návrhu 

Francesca Caratiho, která se začala stavět v roce 1675.124 Další úpravy zahrady byly v letech 

1693 - 1696 podle plánu Domenica Egidia Rossiho, který do zahrady navrhl dva rozměrné 

bazény. V letech 1718 – 1720 se podílel na přestavbě zahrady František Maxmilián Kaňka 

a nechal zde vystavět dvě salla terry. Po něm pak v roce 1744 upravil zahradu Anselmo 

Lurago, který připravil v roce 1692 návrh kašen. V dolní části zahrady se nachází bazének 

s vodotryskem a ve výklenku zahrady se nachází socha Herkula bojujícího s Hydrou. Autorem 

této sochy je Ignác František Platzner.125 (Obrázek č. 22) 
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6. Zahradní kašny 

  Se zahradní kašnou se můžeme setkat v zahradě Vratislavského paláce. Ten vznikl 

v roce 1671 a nachází se na Malé Straně a je na místě, kde dříve stávaly dva domy. Zahrada 

je umístěna mezi Vrtbovskou a Schönbornskou zahradu. Prvními vlastníci paláce byli z rodu 

Mitrovických a nechali v zahradě vytvořit grottu. Schody, v nichž je nika s kašnou, jsou 

po stranách obklopeny kovovým zalomeným zábradlím. Kašna s laloky je uprostřed 

ozdobena plastikou.126 (Obrázek č. 23)  

Zahrada na Valech - Leží u jižního průčelí Pražského hradu. Ve středověku byl jižní 

svah vystavěn parkánovou zdí hradního opevnění. Zahrada se stala svědkem pražské 

defenestrace 23. května 1618, kdy byli Jaroslav Bořita z Martinic a Slavata z Chlumu 

s písařem Fabriciem vyhozeni z oken. Zahrada byla upravena v letech 1862 - 1863. Další 

úpravy nastaly v letech 1921 - 1931 Josefem Plečnikem.127 V této zahradě na Pražském hradě 

najdeme kašnu s Herkulem. Kašna se sochou Herkula sem byla přenesena v roce 1923 

z I. hradního nádvoří Pražského hradu. Pískovcová kašna z raného baroka představuje 

antického hrdinu Herkula. Ten má pod nohama lva a rozevírá mu tlamu, z které teče voda 

do nádrže pod nimi. Nádrž je zdobena římskými motivy a v jejím čele umístil J. Plečnik 

slovenský znak.128 (Obrázek č. 24)  

Strahovská zahrada - Tato zahrada přiléhá ke klášteru premonstrátu. Klášterní 

komplex založil v roce 1140 král Vladislav I. V zahradě se nachází jedna z kašen areálu 

a souvisí nejspíš s výstavbou nového opatství v roce 1625, kdy došlo také k úpravě nové 

zahrady a vybudování nové fontány. Z písemných dokladů se dozvídáme, že se na úpravách 

zahrady z roku 1674 podílel Giovanni Domenik Orsi (1634 – 1679). Zdrojem vody pro fontánu 

byl pramen, který byl objeven při zemních pracích na novém opatství. Kašnu tvoří sokl, 

na kterém stojí tři Putti, nesoucí profilovanou mísu.129 (Obrázek č. 25)  
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7. Veřejná prostranství 

V této kapitole popíši kašny, které byly postaveny na veřejných prostranstvích. S první 

se setkáváme v Tyršově domě. Ten stojí v ulici Újezd a byl postaven architektem Ottavianem 

Aostallim ve třetí třetině 16. století. Barokní přestavbu domu provedl patrně Francesca 

Caratti v letech 1631 - 1650. V zahradní části najdeme na východní straně domu salla 

terru130.  Kašna se však nachází v ohradní zdi. V první polovině 17. století došlo ke zřízení 

kašny pod edikulou při ohradní zdi. Pískovcová nádrž obdélníkového půdorysu je zasazena 

ve zdi a doplněna kovanou mříží. Tato kašna byla zvláštní tím, že ležela na soukromém 

pozemku, ale sloužila také veřejnosti. Proto při každém dalším prodeji nemovitosti byla 

neustále zdůrazňována dostupnost podávání vody. V dnešní době ztratila tato podmínka 

opodstatnění, což je také jedním z důvodů, proč je kašna bez vody.131 (Obrázek č. 26)  

Na Hradčanském náměstí se nachází Toskánský dříve Thunovský palác, Stavěl jej 

podle plánů Jeana Byptisty Matheye, Antonio Canevalle v letech 19689-91. Matheyův 

rukopis je dobře čitelný v průčelí a na střešních altánech nad vchody. Prvním majitelem 

paláce byl Hrabě Osvald Thun z Hohensteinu. 132 V roce 1718 koupila objekt Anna Marie 

Františka Medicejská, manželka posledního toskánského vévody z rodu Medici. Pak palác 

vlastnili Habsburkové až do roku 1918, kdy se palác dostal do majetku Československé 

republiky. V Toskánském paláci se nachází kašna. Kašnu navrhl kameník Santini Aichl 

17. července 1699. V přízemním dvoře v hloubkových nikách se nachází dvě kašny. Jedna má 

chrlič ve tvaru ryby a druhá kašna je ozdobena kamennou sochou Poseidona. V Toskánském 

paláci můžeme vidět sochy od Jana Brokofa, předpokládá se, že socha Poseidona by mohla 

být jeho práce.133 Pavel Vlček zmiňuje ve své knize Umělecké památky Prahy, že kamenná 

socha na kašně zpodobňuje Samsona. (Obrázek č. 27) 

U kostela Sv. Mikuláše se nachází kašna s delfíny. Tento barokní kostel postavil Kilián 

Ignác Dienzenhofer v roce 1732. Kašna původně stávala jinde, ale v roce 1904 Rudolf 

Kříženecký upravil tento kostel do novobarokního stylu. Kašnu přitom přesunul za kněžiště 
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kostela. Uprostřed nádrže ční sloupek, na něm jsou tři propletení delfíni. Autorem delfínů 

je pravděpodobně Jan Štursa. V současnosti se na ní nachází kubistická mříž, která je 

pravděpodobně prací Josefa Chochola.134 (Obrázek č. 28)  

 Na Mariánském náměstí v Klementinu stojí v severním nádvoří mohutná kašna. 

Původní domy patřily řádu dominikánu a od roku 1653 Klementinum začali stavět příslušníci 

jezuitského řádu. Na stavbě kašny se podíleli italští umělci Franceco della Torre a Giovanni 

Battista Passarini a kameník Simon Schürer. V roce 1677 byla kašna připojena na vodovodní 

potrubí. Kašnu tvoří polygonální hloubková pískovcová nádrž, která je tvořena dvěma stupni 

a je ozdobena jezuitskou značkou IHS (Jesus Hominum Salvator Ježíš spasitel lidstva). Tyto 

znaky můžeme vidět na všech světových stranách. Uprostřed nádrže je sloup se dvěma 

mísami zdobenými reliéfy hlaviček andělíčků.135 (Obrázek č. 29)  

V Nerudově ulici na nádvoří Morzinského paláce najdeme dvě kašny. Přestavbu domu 

zadal Václav hrabě Morzici Janu Blažeji Santihihnymu Aichlovi. Palác vznikl v letech 1713 -

 1714. Sochařskou výzdobu vytvořil pro palác Ferdinand Maxmilián Brokof.136 V zadním 

dvoře najdeme dvě niky s kašnami, čelní zídky zdobí maskarony. Na jedné kašně je socha 

starce, patrně Herkula. Na druhé kašně můžeme vidět tři putti s nádobami, ze kterých tryská 

voda do nádrže.137 (Obrázek č. 30)  

Další kašnu v Nerudově ulici můžeme vidět ve dvoře domu místodržícího Františka 

Oldřicha Kinského. Ten získal dům v roce 1667 a na přestavbě tehdejšího domu se podílel 

Francesco Lurago.  V roce 1818 proběhla rekonstrukce kašny v zahradě a kašny na prvním 

nádvoří. Další rekonstrukce proběhla v roce 1924, kdy je doložena oprava barokní zahrady. 

Znova se opravovala kašna se čtyřmi sochami, které představovaly čtyři roční období. Další 

úpravy domu a zahrady byly v roce 1949. Při těchto úpravách byla velká zahradní kašna 

pravděpodobně zničena. Dnes je k vidění kašna na prvním nádvoří toho domu. Kašnu tvoří 

oválná nádrž, na které je socha mladé ženy držící v náručí květiny. Kašna je z pískovce a je 

umístěna v nice.138 (Obrázek č. 31)  

Loretánské náměstí - Na tomto náměstí najdeme dvě kašny. Nebyla do nich však 

nikdy zavedena voda, a tím pádem nebyly nikdy funkční. Toto poutní místo v Loretě, obdoba 
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Santa Casy v Loretu v Itálii, vzniklo v letech 1626 - 1627. Kateřina Benigny z Lobkovic tehdy 

poslala pro italského stavitele, kterým byl Giovanni Battista Orsi.  Další stavitelé, kteří se 

podíleli na stavbě Lorety, byl Kryštov Dienzenhofer i jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer. První 

kašna je v zahradě vpravo a tvoří ji sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Panna Marie je 

na vrcholu kašny a společně s anděly se jakoby vznáší do nebe. Společně jsou nad Zeměkoulí. 

Panna Marie je zde postavena do stejné úrovně jako Kristus. Pod nimi jsou čtyři sochy 

sv. Veronika, sv. Máří Magdaléna a dva evangelisti sv. Petr a sv. Jan. Tyto sochy sledují Mariin 

vzlet k nebesům. Toto sousoší vytvořil Jan Michal Brüderle v roce 1739, dokončení však 

provedl K. J. Hiernle. Dnes je zde kopie od Vojty Suchardy. (Obrázek č. 32) 

 Naproti kašně Nanebevzetí Panny Marie je sousoší Zmrtvýchvstání Krista. To vzniklo 

v rukou Jana Michala Brüderleho a Richarda Prachnera, kteří to vytvořili někdy kolem roku 

1740. Zde je ústřední postava Kristus, který se společně s anděly vznáší nad zeměkoulí. 

Pod ním jsou čtyři žoldnéři, kteří měli střežit Boží Hrob a vzhlížejí vzhůru na Krista. Obě Kašny 

jsou dnes v Lapidáriu hlavního města Prahy.139 (Obrázek č. 32) 
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8. Závěr 

 Bakalářská práce je zaměřena na Pražské kašny a fontány v raném novověku. Každá 

konkrétní kašna je rozdělena podle příslušnosti buď k renesanci, nebo k baroku. 

 Jedním z úkolů práce bylo popsat jednotlivé kašny s ohledem na jejich historii, autora, 

pokud je známý a materiál, ze kterého byla kašna vytvořena. Kašny byly nedílnou součástí 

paláců, a proto se bakalářská práce zaměřuje i na historii paláců, které vznikly v době baroka. 

Paláce měly často v zahradách krásné fontány nebo kašny nacházející se v nádvořích. Často 

se sekáváme i s drobnými kašnami neboli nádržemi na vodu, které se stavěly často u zdí 

a sloužily hlavně veřejnosti. (Obrázek č. 33) Příkladem může být takové vodní pítko u Zlaté 

uličky na Pražském hradě, které je dodnes funkční. Do bakalářské práce byly zahrnuty 

i studny. Tyto studny sice nevznikly v raném novověku, ale patří mezi vodní díla, která byla 

v době renesance okrášlena kovanou mříží.  

 Velmi nedílnou součástí bakalářské práce je Krocínova kašna, která svou velikostí 

a složitostí ohromila spousty historiků umění. Tato kašna byla opravdu výjimečná a také se 

naskytuje otázka, proč právě tehdejší primátor Prahy dal kašnu postavit. Mohlo to znamenat, 

že primátor Krocín dal obyvatelům vodu.  

 Na veřejných místech se sekáváme s kašnami s morovým sloupem, které mají kolem 

sebe nádrž na vodu, do které vtéká voda z chrličů. Takové monumentální kašny s morovými 

sloupy najdeme na Karlově náměstí nebo na Malostranském náměstí. Morové sloupy 

připomínaly tragickou situaci, kterou Praha prošla. Stavěly se jako poděkování, když morová 

epidemie odezněla. Na těchto kašnách s morovým sloupem se setkáváme s křesťanskou 

tématikou v podobě Nejsvětější trojice nebo s českými zemskými patrony.  

 Další otázkou je, proč některé kašny byly přesunuty nebo zničeny. Často to bylo 

z finančních důvodu. Bylo tomu tak například u Krocínovy kašny, kde nebylo dostatek peněz 

na opravu tak velikého díla. Dalším složitým procesem je rozebrání. Jedním z těchto příkladů 

je Carrattiho kašna na Pražském hradě.  Z původní kašny byla vytvořena další Orlí kašna.  

 Dále se v knize Technické památky Prahy 1998 dozvídáme, že u kostela sv. Voršily 

na Novém městě Pražském stála kašna se sochou Jana Nepomuckého. Tu vytvořili Ignác 

František Platzner a Kilián Ignác Dientzenhofer. V jiných publikacích, například v knize 
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Posvátná místa hlavního města Prahy od Františka Ekerta, je však uvedeno pouze to, 

že u kostela sv. Voršily stojí socha Jana Nepomuckého, která je zde k vidění i dnes.  

  V závěru práce je obrázkový katalog. Nejvýznamnější díla jsem osobně změřila 

avytvořila grafický model s rozměry daného objektu. U některých kašen mi nebyl umožněn 

přístup, abych dané dílo vyfotografovala.  Věřím, že i tato práce přispěje ke snaze nalézt 

v průběhu dalších let zatím nedořešené otázky o kašnách a odkrýt další skutečnosti popisující 

jejich historii. 
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2. Zpívající fontána, funkční 
Místo: Královská zahrada, Hradčany 

Rok: 1568 
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Materiál: Bronz 
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3. Studna s renesanční mříží, nefunční 

Místo: Malé náměstí, Praha 1 

Rok: 1560 

Autor: neznámí 

Materiál: mramor 
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4. Studna na Anenském náměstí, nefunkční  
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Autor: Neznámí 

Materiál: pískovec 
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6. Fontána s Amorem a Venuší, funkční 
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Materiál: bronz 
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Autor: Jan Jiří Bendl 
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Autor: Adrian de Verise 
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Materiál: Kámen 
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Rok: 1716 

Autor: Matyáš Bernard Braun 

Materiál: pískovec 

 



 

71 

 

 

 



 

72 

 

17. Kašna s puttem, funkční 
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Materiál: žehrovický pískovec 

 



 

82 

 

24. Kašna v zahradě Na Valech, funkční 
Místo: Pražský hrad, zahrada na Valech 

Rok: před rokem 1755 

Autor: neznámí 
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Rok: kolem roku 1650 

Autor: neznámí 

Materiál: pískovec 

 

 



 

85 
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