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Anotace 
Práce se bude zabývat realizacemi Otty Rothmayera na Pražském hradě, kde se 

nalézají zásadní práce z jeho celoživotního díla. Bude chronologicky rozdělena do 

několika životních období. Předně na spolupráci s J. Plečnikem, na jeho samostatné 

působení a nakonec na poválečné období. O. Rothmayer byl skromný a takřka 

nenápadný člověk. Možná je to právě jeden z důvodů, proč o něm doposud nevyšla 

monografická publikace zásadního charakteru. Byl velmi svědomitý a nesnažil se do 

rekonstruované architektury prosadit dobové styly a svoje invence, tak aby to bylo na 

její úkor. Vždy, před již stojící architekturou, upozadil svůj um. Proto je jeho dílo tolik 

jedinečné a harmonické. Pokusím se zaměřit především na takřka geniálně provedenou 

renovaci Tereziánského křídla (ve smyslu nadčasovosti), které díky vřetenovitému 

schodišti dostalo zcela nový rozměr. Otto Rothmayer vynikal darem vkládat své 

pragmatické, někdy až chladně působící objekty, do historií pulzujícího Hradu 

s neopakovatelnou intuicí jednoho z nejlepších architektů moderní doby.  
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Abstract 
This work deals with realizations of Otto Rothmayer in the Prague Castle, where 

we can find the most significant pieces of his lifelong work. It will be chronologically 

divided by several life periods, initially starts from collaboration with Josiph Plečnik, 

then his own works and at the end the post-war period. Otto Rothmayer was a modest 

and almost inconspicuous man, maybe it’s just one of the reasons why haven’t been 

written any respectable monographs about him. He was very conscientious and he 

didn’t try to enforce his own inventions or historical styles into the reconstructed 

architecture, without affecting it. Always, already standing architecture, was precedence 

over his abilities, therefore is his piece so unique and harmonic. I would like to try to 

focus on brilliantly performed renovation of the Terezian wing (in the meaning of 



 

timelessness), which got after putting spindle staircase completely new dimension. Otto 

Rothmayer excelled with the talent to insert his pragmatic, sometimes almost cool effect 

objects into the vibrant history of the Prague Castle with a unique intuition of one of the 

best architects of the modern era. 
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Úvod 
Otto Rothmayer patří v souvislosti s Pražským hradem mezi jednu z 

nejdůležitějších postav první poloviny 20. století. V širokém povědomí lidí není 

Rothmayerovo jméno nijak známo, jako je například jméno Josipa Plečnika. Jistým 

důvodem proč Rothmayer byl dlouho nedoceněný veřejností je jeho dlouhá spolupráce 

s Plečnikem, který působil na Pražském hradě jako hlavní architekt a Rothmayer byl 

pouhým vykonavatelem jeho vizí. Zároveň také s příchodem komunismu se Rothmayer 

stal politicky nepohodlným. S tím jak byl oddělen od své profese byl do značné míry 

oddělen od aktuálního obrazu české architektury. 

 Ve své práci se věnuji dílu Otty Rothmayera, zároveň ale také souvislostem 

spojeným s Pražským hradem. Nelze se nezmínit o tvorbě Josipa Plečnika, jelikož se 

jejich profesní dráhy protínají již od Rothmayerova studijního věku. Také Pavel Janák, 

který později nahradí Plečnika, má v Rothmayerově profesním životě podstatné místo. 

Janák jeho dílo velmi respektoval, a tak mu dával jako hlavní hradní architekt volnou 

ruku a realizoval jiné projekty. Následující práce se zaměřuje výhradně na 

Rothmayerovu architektonickou tvorbu, a to navíc výhradně na realizované stavby a 

stavební úpravy Pražského hradu. Nezabývám se tedy Rothmayerovými soutěžními 

projekty a úpravami interiéru mimo Pražský hrad, jeho díly výstavnickými, 

designerskými, nábytkovou tvorbou a pomníky mimo Hrad. Ze stejného důvodu se 

nezabývám ani drobnými Rothmayerovými úpravami v zámku v Lánech ač souvisejí 

s Rothmayerovým působením na Pražském hradě. 

 



 

8 

1. Přehled literatury 
 O Rothmayerovi se dozvídáme pouze z několika článků, nebo vždy jen 

v přítomnosti Plečnikova jména, Plečnikově monografii či jiném souhrnném díle. Onen 

nezájem o jeho osobu byl zcela jistě způsoben dobou socialismu, kdy se jako 

nepohodlný umělec odsunul do ústraní. Otto Rothmayer patřil mezi architektonickou 

elitu první poloviny 20. století. 

 Za nejpřínosnější zdroj informací můžeme považovat článek od Karla Hetteše 

z roku 1962 v časopisu Tvar1, který vznikl v době socialismu a místy je poplatný době 

svého vzniku, ale jako hlavní pozitivum na tomto článku můžeme brát fakt, že tento 

dvacetistránkový článek společně s předmluvou Jaromíra Pečírky vznikl za 

Rothmayerova života. Přináší nám tak detaily z historie Rothmayerovy rodiny, z jeho 

studií na UMPRUM a mnoho jiných podrobných informací o které se můžeme opřít. 

Další dva články byly spojeny s připomenutím si Otty Rothmayera v době kdy zemřel. 

Článek Josefa Hlavatého a Zdeňka Kirschnera v časopise Architektura ČSSR2 

připomíná jeho dílo na čtyřech stránkách. K tomu je poeticky napsaný úvod o 

Rothamayerovi jako o člověku. V tomtéž roce vychází článek od Stanislava Richtera 

v časopise Umění a řemesla.3 Richter se zaměřuje především na Rothmayerovu 

mistrnou kvalitu zpracování a volby matriálů. Tyto články vznikly v rozmezí šesti let a 

byly na dlouhých třicet let jediným zdrojem informací o Rothmayerově životě. Ve 

fondu Městské knihovny v Praze je archivován soubor výstřižků Otto Rothmayer. 

Soustředěné výstřižky ovšem nepřinášejí pro moji práci nic relevantního. 

 V roce 1997 proběhla výstava celoživotního díla Otty Rothmayera ve 

Frágnerově galerii. K této příležitosti vznikl katalog4, obsahující vydatnou obrazovou 

dokumentaci. Jednotlivé články katalogu vznikaly nezávisle na sobě a tak se některé 

informace opakují a jiné opomíjejí. Někteří autoři ale přejali kompletní pasáže z 

Hetteše.  

Mnoho zmínek o Rothmayerovi nalezneme v dílech o Plečnikovi, především pak 

v katalogu5 k výstavě Plečnikových děl na Pražském hradě, která se udála v roce 1997. 

Rothmayerovi je tu věnována celá jedna strana v kapitole Plečnikových žáků.  

                                                
1 HETTEŠ 1962 
2 HLAVATÝ/ KIRSCHNER 1967 
3 RICHTER 1967 
4 KRAJČI A KOL 1997 
5 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996 
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Souhrn Rothamayerova díla je v diplomové práci Bc. Petry Hubkové6 obhájené 

v roce 2009 na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně pod vedením 

profesora PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. Velmi dobře přibližuje Rothmayerovo postavení 

na Hradě a zaměřuje se na jeho dílo i mimo Pražský hrad. Podstatným nedostatkem této 

práce je ale fakt, že nepůsobí jako práce uměleckohistorická. Nápadné je to především 

v užívané morfologické a stylové terminologii. Přes tento jistý nedostatek byla citovaná 

diplomová práce nejcennějším pramenem pro mou práci bakalářskou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 HUBKOVÁ 2009 
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2. Rothmayer a jeho rodina 
Otto Rothmayer [1] se narodil 28. února 1892 na pražských Vinohradech. 

Rothmayrovi předci pocházeli z Bavorska ale sám Rothmayer i jeho rodiče měli českou 

národnost i jazyk. Rothmayerův otec Jan se narodil 20. května 1859 v Plzni, kde se 

posléze i vyučil  truhlařině následně pak byl velmi dobře zaměstnán v Ringhofferově 

závodě na Smíchově. Závod se zabýval konstruováním vagonů, a tak měl Jan příležitost 

se dostat k velmi prestižní řemeslné práci. Do konce roku 1891 pracoval na dvorním 

vlaku Františka Josefa. Následně se Jan rozhodl změnit firmu a byl zaměstnán v neméně 

prestižní společnosti Jindřicha Rőhrse, která se nalézala v Dubči. Byla to ve své době 

jedna z nejvýznamnějších truhlářských dílen.7 Tyto dvě pracovní zkušenosti měly velký 

vliv na Janovu budoucí truhlářskou kariéru. Příznivá doba a vydělané finance mu 

dovolily založit si truhlářství v Praze na Letné. V této době se rozhodl Jan oženit. Vzal 

si za manželku dceru panského hajného z Vysočiny Františku Fejfarovou. Za krátko na 

to, se jim 28. února narodil syn jménem Otto, který zůstal jedináčkem a proto do něj 

otec Jan vkládal veškeré naděje ohledně pokračování v truhlářském řemesle. Rodina 

Rothmayerů byla s uměleckým řemeslem spjata po mnoho generací. Můžeme v ní najít 

i slavné předky, jak z otcovy strany: což byl malíř rakouského vrcholného baroka Jan 

Michael Rothmayer, tak z matčiny strany: z téže oblasti a to Kašpar Zehentner.8 

Rothmayer už od raného dětství projevoval zájem o umění, nepopiratelně měl talent, 

který umělecké kořeny v rodině ještě více podněcovaly k jeho další tvorbě. Otec Jan ho 

vřele podporoval v zájmu o umění s vidinou svého pokračovatele. Zájem o kulturu 

povzbuzoval i strýc František Kubát. Roku 1910 spolu jeli do Paříže a Mnichova.9 Také 

navštěvovali různé pražské výstavy soudobého malířství. Jednalo se například o 

Rodinou výstavu v Kotěrově pavilonu, výstavu moderního francouzského umění a 

výstavy worpswedských malířů nebo Joži Uprky.10 Ještě jako učeň se Rothmayer zapsal 

na deskriptivní geometrii k prof. Klugemu a na večerní kreslení k prof. J. Benešovi. Měl 

velkou snahu naučit se malovat a povýšit svojí truhlářskou zdatnost na pravé umělecké 

řemeslo. Všechny tyto Rothmayerovy vedlejší zájmy měly vliv na jeho rozhodnutí 

pokračovat dál ve studiu umění. Z tohoto nápadu ale Rothmayerovi rodiče neměli příliš 

velkou radost. Dlouhé roky případné nepřítomnosti jejich jediného syna v zaběhlé 

                                                
7 HETTEŠ 1962, 100  
8 HETTEŠ 1962, 100   
9 KRAJČI A KOL 1997, 15 
10 HETTEŠ 1962, 101 
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rodinné truhlářské dílně se rodičům zdály nepřínosné. Navíc studium bylo velice 

nákladné. Otto byl již vyučen truhlářskému řemeslu u svého otce. Na budoucím 

vysokoškolském studiu Otto Rothmayera měl velkou zásluhu strýc František, který se 

za něj u rodičů přimluvil. Možná pomohl i fakt, že Rothmayer byl jedináček a tak 

nakonec rodiče svému jedinému potomkovi povolili se dále umělecky realizovat. Roku 

1912 Rothmayer úspěšně složil zkoušky na UMPRUM a zároveň získal i stipendium po 

ydobu celého studia od pražské Obchodní živnostenské komory. To sice nepokrylo celé 

náklady, ale přinejmenším to pomohlo zaplatit alespoň část.11

                                                
11 KARASOVÁ 1996, 34 
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3. Rothmayerova studia 
Jak už bylo zmíněno, Rothmayer byl roku 1911 vyučen truhlářem u svého otce, 

tomu předcházela obecná a měšťanská škola v Bubnech, které obě absolvoval bez 

menších problémů. Když nastoupil na UMPRUM byla mu povolena výjimka a to 

studovat školu místo tří let za pouhé dva roky. To z toho důvodu, že sám Rothmayer 

chtěl pokračovat v rodinné truhlářské firmě. Na základě tohoto faktu mu škola vyšla 

vstříc a dobu studia mu zkrátila.12 Jednalo se o všeobecnou školu, kde se studenti 

dostávali k základům malířství nebo sochařství. Další odbornosti student dostál 

absolvováním tzv. „speciálky“ která navazovala na školu všeobecnou.13  

Otto Rothmayer byl velmi nadaným studentem, měl velkou výhodu v rozsáhlé 

znalosti materiálů která plynula z jeho truhlářského učení. Tento fakt mu v budoucnu 

napomohl získat skvělou praxi u věhlasných architektů. Jeho prvním profesorem na 

UMPRUM byl Emanuel Dítě. Bohužel tato výuka nebyla příliš šťastná a tak Rothmayer 

současně rozvíjel svůj výtvarný projev v soukromé škole Vincenta Beneše a Otakara 

Nejedlého jelikož jejich názor na moderní umění mu byl bližší než u profesora Dítěte, 

který se zabýval především realistickou náboženskou malbou.14 

Další významnou osobou se kterou se Rothmayer potkal byl František Kysela. 

Kysela v Rothmayerovi vycítil nadaného studenta, seznámil ho s Josefem Gočárem a 

Pavlem Janákem. Oba zmínění umělci využili Rothmayerova smyslu pro detail a zadali 

mu vypracování technických výkresů na návrhy kubistického nábytku. Rotmayerových 

kvalit využil také v té době velmi slavný architekt Ladislav Skřivánek, který 

Rothmayera vyučoval deskriptivní geometrii. Skřivánek ocenil nejen jeho znalost 

materiálů, ale zároveň znalost zpracování a tak si ho přizval k práci na přestavbě a 

úpravě zámku Lukavce u Pacova.15 Když ale roku 1914 školu dodělal, dostal příležitost 

studovat odbornou speciální školu též na UMPRUM. Tam se Rothmayer poprvé setkal 

s Josipem Plečnikem. Plečnik byl už v této době uznávaný architekt, měl za sebou 

studium u významného prof. Otty Wágnera, stavbu Zachlerova paláce nebo kostela Sv. 

Ducha.16 Do Prahy přijel roku 1911 na profesorské místo Jan Kotěry, který dostal 

nabídku vyučovat na Akademii výtvarných umění. Kotěra sám Plečnika na své místo 

                                                
12 HETTEŠ 1962, 102 
13 HUBKOVÁ 2009, 26 
14 HETTEŠ 1962, 102 
15 HETTEŠ 1962, 103 
16 DUBSKÁ  A KOL., 2003, 448 
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doporučil. Znali se ze studií ve Vídni u Otto Wagnera a měli spolu velmi dobrý 

přátelský vztah. Oba zaujímali Wagnerovský styl výuky, kdy je vztah učitel versus žák 

přetransformován spíše na vztah kolegiální. Plečnik měl také výhodu, že při příchodu na 

pražskou UMPRUM všichni studenti byli už seznámeni s jeho prací právě díky 

Kotěrovi.17 Rothmayer se stal Plečnikovým oblíbeným žákem, měl už přeci jen 

zkušenosti z praxí u Janáka a Gočára a tak si dokázal udržet svůj rukopis. 

Rothmayerovo studium na UMPRUM přerušila světová válka, kdy byl roku 1914 

odveden do rakouské armády. Dne 16. 11. 1916 nastoupil do 28. pražského pěšího 

pluku, jako jednoroční dobrovolník. Nejprve byl vyslán na ruskou frontu ke Kovelu na 

Volyňku poté pak na frontu k Monte Groto v Itálii, kde utrpěl lehká zranění.18  Po 

návratu z války dokončuje Plečnikovu speciálku a nastupuje k Josefu Gočárovi a Pavlu 

Janákovi. Spolupracuje s nimi na plánech úřednických kolonií ve Strašnicích.19 Roku 

1921 se nabídl Rothmayer arch. Gočárovi jako dílovedoucí na výstavbě pavilonu 

Československé republiky na veletrhu v Lyonu a Gočár tuto nabídku s nadšením přijal, 

byl si totiž vědom při své vytíženosti potřeby asistenta Rothmayerova formátu, který by 

nevnášel do projektu žádné svoje umělecké ideje a realizoval pouze Gočárovu 

výtvarnou vizi. Stal se tak jeho pravou rukou, jelikož Gočár nebyl při své vytíženosti 

schopen zůstat v Lyonu déle.20 Rothmayer se v Lyonu ukázal  jako velmi všestranný 

člověk. Díky jeho vyučení truhlářem byl schopen dát i ruku k dílu a tak se 

československý pavilon dostavěl bez sebemenších problémů i přes komplikace 

francouzské stávky. Dokonce dostal nabídku pomoci Francouzům, kterým se stavba 

vinou stávky výrazně zdržela a tak si Rothmayer pobyt ve Francii prodloužil, následně 

pak i cestoval díky nemalému obnosu, který si na výstavě vydělal.21 Tuto zkušenost, 

vedení stavby bez přítomnosti hlavního architekta uplatnil později na Pražském hradě. 

Po návratu do Prahy se mu naskytla skvělá příležitost od prof. Plečnika spolupracovat 

s ním na úpravě Pražského hradu. Hlavní úkol je jasný, utvořit z monarchistického 

provinčního sídla, demokratické sídlo nejvyššího představiltele nově vzniklé republiky.  

Je to nabídka, která se neodmítá a Rothmayer nabídku přijímá.  

 

                                                
17 HETTEŠ 1962, 103 
18 KRAJČI A KOL.,1997, 16 
19 KARASOVÁ 1996, 34  
20 KRAJČI A KOL.,1997, 16 
21 HETTEŠ 1962, 109 
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4. Plečnikův výběr asistenta 
Jak už bylo řečeno, Rothmayer byl Plečnikovým žákem ve speciálce, kterou 

Plečnik vedl před světovou válkou i po ní. Když ovšem roku 1920 Plečnik dostal 

nabídku hlavního architekta na Pražském hradě, kterou přijal, dospěl k názoru, že je 

třeba asistenta, který by vše rozkresloval.  Napadl ho právě Otto Rothmayer, který už 

měl zkušenosti z Lyonu.22 Plečnik si sám šel ve škole poslechnout Rothmayerovy 

dojmy z výstavy v Lionu.23 Při té příležitosti ho napadlo oslovit Rothmayera ke 

spolupráci na Pražském hradě. Rorthmayer patřil mezi Plečnikovy oblíbené žáky. Oba 

toho měli společného víc než si myslíme. Plečnik stejně jako Rothmayer pocházel 

z truhlářské rodiny a zajisté i podobné myšlení, ač mezi nimi byl generační rozdíl, 

způsobilo, že ze vztahu učitel žák, se stal vztah kolegiální a nakonec i přátelský. 

Rothmayer si Plečnika získal svojí pílí a podobným pohledem ve věci dokonalého 

řemeslného zpracování. Velkým paradoxem se stává to, že přestože byl Rothmayer 

svému učiteli v mnoha věcech podobný, tak jako jeden z mála, si udržel svůj rukopis a 

byl ze své třídy nejméně „plečnikovský“.24 Pravděpodobnou příčinou bylo předešlé 

působení u několika věhlasných architektů. Tyto všechny aspekty zapříčinily, že 

Plečnik požádal právě Rothmayera. Oslovil ho formou osobního lístku na němž stálo: 

“Pane Rothmayere, prosím Vás navštivte mě! Srdečně zdraví Plečnik 7. 1. 1921“ 25 

Plečnikovu tvorbu na Pražském hradě můžeme označit za jeho vrcholné období, 

které je podtrženo spoluprací s Rothmayerem. Není tedy možné alespoň stručně 

nevyjmenovat Plečnikovy práce, i když spolupráce obou umělců byla dlouhá a esteticky 

plodná. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
22 KRAJČI A KOL.,1997, 16 
23 HETTEŠ 1962, 108 
24 HETTEŠ 1962, 107 
25 HETTEŠ 1962, 108 
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5. Plečnikova tvorba na Pražském hradě 
Jelikož spolupráce obou architektů trvala mnoho let, nelze opomenou alespoň 

stručný výčet Plečnikových prací. Je to nutná stránka věci k pochopení celého 

Rothmayerova díla, respektive geneze k jeho samostatné vrcholné tvorbě.  

Po vzniku Československé republiky 28. 10. 1918 bylo nutné co nejrychleji 

utvořit reprezentativní sídlo prezidenta. Tehdy si Tomáš Garrigue Masaryk vybral 

architekta Josipa Plečnika na doporučení komise, která vznikla za účelem výběru 

architekta pro jižní zahrady.26 Doba byla příznivá a volba velmi šťastná a tak byl T.G. 

Masarykem Plečnik 5. listopadu 1920 jmenován hlavním architektem.27 Plečnik tedy 

začal realizovat své radikální plány. Je důležité si uvědomit, že se Hrad nalézal 

v havarijním stavu a bylo nutno nejen utvořit majestátní dojem, ale celkově jej 

sjednotit[2]. Toho všeho si byl Plečnik vědom.  Bylo nemyslitelné, aby veškerou 

architektonickou složku zastal Plečnik sám a tak přizval Rothmayera k asistenci. 

Z počátku Plečnik platil Rothmayera ze své gáže a Rothmayer měl tak problémy se 

svým postavením na Hradě. Spoustu záležitostí, ač s posvěcením Plečnika, nemohl 

rozhodovat ani zařizovat, jelikož nebyl vedený jako zaměstnanec Pražského hradu.  

Rothmayerova důležitost stála hlavně na faktu, že Plečnik byl smluvně vázán k 

profesuře na technické fakultě university v Lublani. Hned zprvu byl domluven s T. G. 

Masarykem o najmutí osobního asistenta, aby mohl působit na obou místech 

paralelně.28 Tato chvíle se stala stěžejní pro Rothmayera, který se stal Plečnikovou 

jakousi „prodlouženou rukou.“ Rothmayer rozkresloval a realizoval Plečnikovy 

projekty, které Plečnik navrhl většinou přes léto, kdy pravidelně přijížděl do Prahy. 

V průběhu roku mezi kolegy fungovala pravidelná korespondence a dokonce 

Rothmayer občasně dojížděl do Lublaně na konzultace. Tento způsob práce zajistil 

Rothmayerovi vyšší postavení na Hradě a zároveň se stal oficiálním zaměstnancem 

Pražského hradu. Nejdříve se jednalo pouze o post technického úředníka pod Stavební 

správou Pražského hradu, který mu byl udělen 1. listopadu 1922, ale tento nešťastně 

zvolený titul nedostačoval na práci, kterou Rothmayer skutečně vykonával. Docházelo 

k různým nedorozuměním a tak byl Rothmayer kancléřem Šámalem 10. března 1923 

oficiálně jmenován Plečnikovým zástupcem při projekci Stavební správy Pražského 

                                                
26 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996, 127 
27 PRELOVŠEK 2002, 134 
28 PRELOVŠEK 2002, 135 
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hradu.29 Stalo se tak i kvůli urychlení stavebních prací na prezidentově bytě. Bylo nutné 

začít částmi které byly takříkajíc nejvíce na očích. Dali se tedy současně do úprav 

jižních zahrad a prezidentova bytu. Jak jsme mohli vyčíst z předešlého odstavce, 

Plečnikovo fyzické působení na Pražském hradě trvalo od května roku 1920 do září 

roku 1921, tedy necelý rok a půl. Když vezmeme v úvahu, jak ohromný počin na Hradě 

uskutečnil, musí nám být jasné, že většina byla realizována za jeho nepřítomnosti a 

proto byla Rothmayerova role natolik důležitá.  

S celkovou rekonstrukcí bylo nutno začít systematicky a tak Plečnik ještě za 

svého fyzického působení na Hradě navrhl úpravy I. nádvoří včetně Matyášovy brány, 

tak, aby zajistil co možná nejrychlejší zprovoznění Hradu.  

   
 5.1. I. Hradní nádvoří 

Bylo nutno začít s projekty nezbytně důležitými pro chod Hradu a tak se 

Plečnik začal zabývat vzhledem I. hradního nádvoří. Vyprojektoval mnoho změn, aby 

nádvoří splňovalo veškeré náležitosti demokratického sídla. Celé tyto úpravy trvaly od 

srpna 1922 až do roku 1926.30 Začal tím, že při pravé straně nádvoří zřídil nový 

soukromý průjezd k bytu prezidenta republiky. Při levé straně prorazil vstup 

k reprezentačním sálům, Španělskému sálu a Galerii. Tyto zásahy měly více důvodů, 

než by se zdálo. Soukromé a neoficiální vstupy měly jedno celkem zřejmé opodstatnění 

a to přijet na Hrad co možná nejméně zpozorován. Druhý důvod byl ten, že Plečnik 

chtěl omezit roli Matyášovy brány která nesla stále myšlenku monarchie a do nově 

vzniklého demokratického sídla se příliš nehodila. Tento celý svůj koncept umocnil 

zvolením dekoru dlažby. Na dláždění náměstí zvolil čtvercové desky z požárské žuly, 

mezi nichž nechal vyznačit cesty ze zelenohorské žuly tak, aby tvořily písmeno V. Je to 

dekor, který není sice na první pohled hned znát, ale ve chvíli uvědomění si ho 

napovídá, které části hradu jsou v nově fungujícím státě důležité. Nakonec Plečnik 

s Rothmayerem ještě nechali postavit před Matyášovu bránu dva vlajkové stožáry 

z moravských jedlí. To byl také jeden z aktů upozadění monarchistické historie a 

upřednostnění republiky. Jako poslední přišla na řadu instalace moderního osvětlení. 

 

                                                
29 HUBKOVÁ 2009, 22 
30 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996, 605 
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 5.2. III. hradní nádvoří 
Roku 1924 se začalo s archeologickým výzkumem na III. nádvoří.. Ty 

nejzásadnější průzkumy trvaly až do roku 1929, kdy se podařilo přibližně jednu třetinu 

vykopávek ponechat odkrytou. Na jejich zastřešení posléze Plečnik navrhl 

železobetonovou desku, a tak mohly nálezy zůstat zakonzervovány pro budoucí 

generace.31 Archeologický průzkum byl na svojí dobu odveden na nejvyšší úrovni. Po 

jeho ukončení, ačkoli další průzkumy byly na odkryté ploše prováněny ještě dlouho 

potom, přišla na řadu dlažba. Plečnik s Rothmayrem nechali celé nádvoří srovnat do 

jedné výškové úrovně a roku 1932 je nechali pokrýt dvěma odstíny žulových desek, 

které tvořily čtvercový vzor. Aby nebyly porušeny objekty nalezené při archeologickém 

průzkumu, byla dlažba pokládána na železobetonovou konstrukci. Na nádvoří umístili 

několik zajímavých objektů. Monolit z mrákotínské žuly, který je vztyčen na místě, kde 

v rámci nejstaršího hradního areálu údajně bývalo kultovní slovanské ohniště. Špička 

tohoto monolitu byla ovšem dodána až o několik desítek let později a o to v roce 1996 

v době konání výstavy o Josipu Plečnikovi.32 Východním směrem od monolitu 

nalezneme gotickou sochu Sv. Jiří, kterou Plečnik usadil na vysoký žulový podstavec 

z nějž tryská voda do bronzové vany zapuštěné do dlažby. Celý objekt následně doplnil 

bronzovým prstencem zábradlí. Při vstupu do Starého paláce obnovil tzv. Orlí kašnu, 

kterou zanechal na původní výškové úrovni náměstí, a aby dílo zcelil s prostorem, 

navrhl žulovou profilovanou obrubu s půdorysem půloválu, ten pak přilehl ke stěně 

paláce. Kašnu tak tím ohraničil a opticky vyzdvihl na úroveň nové dlažby. Na 

neposledním místě nesmíme opomenout probourání jižního traktu v jihovýchodním 

rohu náměstí, kam navrhl Býčí schodiště, čímž propojil III. náměstí s Jižními 

zahradami. 33 

 5.3. Zahrady 
Jeden z největších Plečnikových počinů jsou zcela jistě zahrady. Ty celé vznikaly 

už za Plečnikovy nepřítomnosti. Rothmayer tak zodpovídal za průběh stavby, vybíral 

materiály, dbal na časový harmonogram a kontroloval kvalitu práce. Jeho hlavní 

pracovní náplní bylo ovšem rozkreslování Plečnikových návrhů. V archivu Pražského 

hradu můžeme nalézt velké množství plánů na realizace např. Aviária u jižní zdi 

Tereziánského křídla, Moravské bašty nebo vstupu do Rajské zahrady. Autorství těchto 

                                                
31 DUBSKÁ  A KOL., 2003, 460 
32 DUBSKÁ  A KOL., 2003, 456 
33 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996,608 
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plánů je mnohdy nelehké určit, jelikož Rothmayer svoje plány označoval Plečnikovým 

razítkem, přesto, že autorem byl on sám.34  

Za počáteční rok obnovy zahrad můžeme pokládat rok 1920, kdy Plečnik načrtl 

několik variant adekvátních zahrad pro Hrad.35 Přeměna zahrad trvala dlouhých sedm 

let. Jižní zahrady, tak jak je nazýváme dnes, dříve vypadaly zcela jinak.[3] Jednalo se o 

dva oddělené prostory, o zahradu Na Valech a Rajskou zahradu. 36 Rajská zahrada měla 

velmi příkrý terén a tak, aby se do ní dalo vstoupit z Hradčanského náměstí, což dříve 

sice bylo možné, ale vstup byl pouze technický, navrhl pro ni Plečnik monumentální 

kamenné schodiště, čímž využil jejího přirozeně svahovitého terénu. Návštěvník tak při 

příchodu z Hradčanského náměstí projde dvojitým portálem z trojúhelníkové podesty a 

nalezne se v prostoru, který zcela jistě nečeká. Překvapí ho výhled z monumentálních 

kamenných schodů na rozlehlou zahradu s trávníkem na vyvýšeném terénu obehnaném 

kamennou obrubou ve formě parapetu. Srdcem travnaté podesty je monumentální mísa 

z mrákotínské žuly. Na samotném schodišti měl být umístěn 19 metrů vysoký žulový 

obelisk, ten se ale při přepravě zlomil [4]. Plečnik zprvu neměl o krátký monolit zájem a 

tak tento sloup použil architekt Bohumil Hübschmann na náměstí pod Emauzským 

klášterem. Plečnik se rozhodl, že se své vize nevzdá a proto, když se v Mrákotíně 

vytesal kus, který by přicházel v úvahu, konala se riskantní přeprava ještě jednou. 

Dovedeme si představit, že na tu dobu už samotné stěhování muselo být velmi 

nákladné, vždyť tak velké kameny nebyly nikde v Evropě dosud vylomeny. Druhý 

pokus transportu už doprovázela velká vlna nevole ze strany Pražanů pro její nákladnost 

a z tohoto důvodu záležitost obelisků nakonec z velké části financoval sám Masaryk.37 

Bohužel ani druhý transport nebyl úspěšný a i tentokrát se část odlomila. To donutilo 

Plečnika od vize upustit. Pro tento kus už se místo na Hradě našlo - bylo zvoleno III. 

nádvoří. Vraťme se ale k zahradám. Neosazení sloupu na schodiště mu nicméně 

neubralo na monumentalitě. V zahradě můžeme nalézt několik jiných kamenných 

objektů. V protilehlém rohu schodiště se nachází vyhlídková terasa se sochou Dobrého 

pastýře od Jana Josefa Kalvody. Tato socha byla původně zamýšlena jako vrcholek 

plánovaného monolitu na schodišti, plastika se ale Plečnikovi nelíbila a tak jí hradní 

                                                
34 HUBKOVÁ 2009, 26 
35 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996, 610 
36 Hertigova zahrada která je dnes připojena k Jižním zahradám do niž se dostaneme přes zahradu Na 

Valech byla připojena až v roce 1965 podle návrhů architektů Adolfa Beneše a Richarda 
Podzemského. 

37 DUBSKÁ  A KOL., 2003, 456 
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správa zakoupila v poloviční velikosti.38 Právě ona socha tvoří dnes už jen pomyslnou 

hranici mezi dvěma bývalými zahradami. Terén zahrady Na Valech už není tolik 

svahovitý a byl tedy zvolen prostý model, kdy zahradu podélně dělí písčitá cesta, po 

jejímž obvodu jsou rozmístěny různé architektonické objekty. Jedním ze zajímavých 

přístupů Plečnika je zanechání původních stromů i v případě, že se nehodí do konceptu. 

Tak několik stromů stojí v cestě, nikoli mimo ni.39 Hlavní dominantou zahrady na Na 

Valech je vyhlídka půlválcového tvaru, na jejíž pravé hraně nechal Plečnik umístit 

opukovou pyramidu s měděnou špičkou. Nechal se tak inspirovat Cestiovou pyramidou 

v Římě. Pyramida leží na soklu, který zbyl po hradní zdi, toto téma následně zopakoval 

v Lublani, kde pyramidu postavil na zbytek římské zdi.40 Protilehlou dominantou 

pyramidy je Býčí schodiště, které je vestavěno do Jižního traktu a spojuje tak Třetí 

nádvoří a Jižní zahrady. Schodiště začíná v jihovýchodním rohu Třetího nádvoří, 

přičemž je chráněno baldachýnem neseným býky. Schodišťové podesty nabízejí další 

vyhlídku na pražské panorama. Plečnik se zde inspiroval krétskou architekturou a 

použil sloupy jež se směrem dolů zužují. U samotných býků nemusíme zmiňovat 

inspiraci minojskou kulturou. Jedno z kompozičně zajímavých míst zahrady Na Valech 

je Malý belvedér nebo Moravská bašta, ta je nejvýchodnějším místem na přední hraně 

Jižních zahrad. Plečnik umístil na terasu někdejší bašty pergolu s oválným kamenným 

stolem, to podpořil oválným venkovním oknem ve zdi pergoly a štíhlou kamennou 

jehlou zakončenou iónskou hlavicí. Podle Rothmayerova vlastního návrhu byl proveden 

nápis na onom oválném stole, kde je použito písmo, které Rothmayer vytvořil speciálně 

pro Hrad.41 Toto jednoduché bezpatkové písmo bylo použito i na jiných místech Hradu, 

těm se ale budeme věnovat později, jelikož nám to nedovoluje obsahová systematičnost. 

Zahrady měly sloužit pouze pro privátní užití prezidentské rodiny a tak zde nalézáme 

majestátnost spojenou se skromností dohromady. Právě prostorově skromná Moravská 

bašta byla utvořena Masarykovi na míru, pro posezení s rodinou a přáteli. Na 

neposledním místě nesmíme opomenout Plečnikovo velké snížení obranné zdi zahrad, 

pocházející z roku 1849, kdy ji František Josef nechal vystavět a tím dal najevo 

Pražanům jasný doklad separace královské rezidence od města. Plečnik jejím snížením 

otevřel demokratické sídlo městu a tento akt Pražané přivítali velmi vřele.42 

                                                
38 PRELOVŠEK 2002, 365 
39 DUBSKÁ  A KOL.,2003, 446 
40 PRELOVŠEK 2002, 365 
41 HUBKOVÁ 2009, 26 
42 DUBSKÁ  A KOL., 2003, 446 
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 Do úprav okolí Hradu spadal i Jelení příkop, v jehož horní části byla vybudována 

vinice a tzv. Masarykova vyhlídka. Až ve 30. letech přišla na řadu zahrada Na baště, je 

projektována ve stylu japonských a italských zahrad. Plečnik ji rozdělil do dvou úrovní 

a ozvláštnil ji tak, že obě úrovně spojil kruhovým schodištěm. Ze zahrady bylo možné 

vyjít východní stranou dvěma výstupy, jeden vedl po hrubě opracovaných schodech do 

Jeleního příkopu a druhý po široké kamenné lávce ústící k Prašnému mostu. 43 

Rothmayerovy samostatné práce na zahradách nejsou příliš velké, jelikož byl na 

plno zaměstnán realizacemi Plečnika. Jednu samostatnou práci určenou pro exteriér 

zahrad respektive pro oranžérii, mu ovšem připsat můžeme, je to kašna z 30. let.44 Nízká 

kašna je zhotovena ze světlého kamene prstencového tvaru, do jehož obvodu jsou 

v pravidelném taktu vyhloubeny oválné jamky. Uprostřed kašny se tyčí jednoduchá 

kovová trubice, na jejímž vrcholu je pozlacená koule se soškou od sochaře Bedřicha 

Stefana.45 Soška stojí na hranolovitém podstavci, z jehož čtyř stěn vystupují trubice, 

z nichž tryská voda.  Tato kašna je nyní v oranžerii Evy Jiřičné. 

Zahrady jsou dnes populární zcela jistě díky Plečnikovu potažmo Rothmayerovu 

zákroku, který z nich udělal zahrady evropského formátu. Plečnik vytvořil velmi 

velkorysý projekt, který Rothmayer s velkou precizností zrealizoval. Všechny hradní 

zahrady velmi přirozeně a nenásilně reprezentují novou epochu hradního komplexu.  

 

 5.4. Masarykův byt 
Ještě před začátkem realizace prezidentského bytu byl Rothmayer pověřen 

archeologickým průzkumem. Jednalo se o zakreslení historicky významných míst, 

nejlepší obnovení jejich funkce a zároveň nalezení nejpříhodnějších prostor pro budoucí 

prezidentský byt.46 Touto problematikou se zabýval už Kamil Hilbert, po něm Ludvík 

Lábler, jehož příchod na Hrad zvedl vlnu nevole z důvodů jeho puristických myšlenek. 

To rozpoutalo mnoho jednání a administrativních řešení, co je v čí kompetenci, jelikož 

nepřicházelo v úvahu, aby se veškeré kompetence monarchistického panovníka 

„převedly“ na demokratického presidenta.47 Nakonec se rozhodlo, že byt se bude 

nalézat v druhém patře na úrovni křížení Nového pražského paláce a středního traktu.48 

                                                
43 HUBKOVÁ 2009, 28 
44 HUBKOVÁ 2009, 27 
45 za tyto informace děkuji Renatě Jahodové z Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu 
46 HUBKOVÁ 2009, 28 
47 KOLEKTIV, 1996,122 
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Se zařizováním prezidentského bytu se nezačalo jako jednou z prvních realizací. 

Důvodem onoho zdržení byla mylná představa Prezidia Ministerské rady o počtu 

hradních komnat. A tak se na Hradě usídlilo mnoho ministerstev a úřadů, které 

znemožňovaly realizaci prezidentova bytu. Trvalo několik let, než se všechna 

ministerstva postupně přestěhovala do přidělených paláců.49  

Masarykův byt musíme označit za dílo Plečnika, ponechal zde ale už trochu 

prostoru v některých detailech Rotmayerovi. V prezidentských prostorách se  

Rothmayer podílel na podobě Zeleného salonu, kde navrhl do střední osy oken dřevěné 

sloupky; tím vyzdvihl jeho reprezentační roli.50 Prezident Masaryk byl vášnivý čtenář. 

Speciálně na jeho přání byly zhotoveny mahagonové knihovní police, kterými byla 

pokryta celá jeho knihovna. Zde můžeme už spatřit Rothmayerovu rafinovanou 

strohost. Police mají jednoduchý pravoúhlý tvar, přičemž jsou v nejvyšším patře 

příčníky ozvláštněny volutovým pozlaceným zakončením.51 Rothmayer se nezabýval 

pouze architekturou a designem nábytku, jak by se zprvu zdálo. Jeho zájmu se těšila i 

typografie. Právě Rothmayerovo písmo Plečnik použil do Erbovní síně na mramorový 

podstavec masivního teakového stolu, který je umístěn ve středu místnosti. Stojí na něm 

„OBCI STAROSTI SVÉ OSOBNÍ PODROB“ [5].52 Je to stejné písmo, které bylo 

použito v zahradě Na Valech.  

 5.4.1. Prezidentský výtah 
Součástí prezidentského apartmá je bezpochyby prezidentský výtah z roku 1923-

1926. Je součástí tzv. prezidentského schodiště umístěného v krčku Nového paláce. 

Výtah je zvenčí přístupný z průchodu mezi II. a III. Nádvořím [16].53 Usadit výtah do 

takto komplikovaného prostoru nebylo jednoduché. Plečnik se musel vyrovnat s 

výškovými rozdíly v původní struktuře Nového paláce. Ony rozdíly vyřešil tím, že 

výtah umístil do zděné válcové šachty, jež je prosvětlená šachetními dveřmi a okny. 

Dvouramenné schodiště dělené vždy před dveřmi podestami, se tak vine kolem šachty. 

Celý koncept je celistvý a sourodý. Kabina je, jak už šachta napovídá, též válcového 

tvaru [17]. Jako materiál je použito teakové dřevo s důrazem na vysokou kvalitu 

zpracování. Původní koncept byl v nuancích jiný a dnes bohužel nemůžeme vidět onu 

práci se světlem, kterou zde Plečnik vykonal. Původně okna, do šachty umístěná do 

                                                
49 LUKEŠ/PRELOVŠEK/VALENA 1996,123 
50 HUBKOVÁ 2009, 29 
51 TAMTÉŽ 
52 TAMTÉŽ 
53 PRUDÍK 2009a 
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prostoru podest, propouštěla do šachty denní světlo od středních oken krčku mezi 

příčným traktem a kaplí. Dnes je ale tento záměr potlačen, umístěním toalet a zazděním 

chodbiček. Umístění oken v takto tmavých prostorách najednou postrádá význam a 

Plečnikův původní záměr není tak čitelný.54 Výtah prodělal v průběhu svého bytí 

mnoho zásahů. Většina byla provedena z důvodu bezpečnosti a nových bezpečnostních 

norem, se kterými se ocitlo Plečnikovo dílo v rozporu. Tyto zásahy byly, jak kvalitou 

zpracování tak uměleckým duchem vzdáleny původní myšlence. V roce 2006 proběhla 

rekonstrukce výtahu tak, aby byl navrácen do původního stavu a zároveň vyhověl všem 

normám.  
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6. Změny na Hradě po příchodu Edvarda Beneše 
Plečnikovo působení ve formě vedení staveb z Lublaně trvalo až do roku 1934, 

formálně do 1935.55 Ve stejné době T. G. Masaryk začal mít zdravotní problémy a 

schylovalo se k jeho abdikaci. Můžeme jen spekulovat, kdo by byl zvolen, kdyby byl 

Masaryk prezidentem o nějakou dobu déle a jmenoval by nového hradního architekta. 

Je velmi pravděpodobné, že by to byl Otto Rothmayer. Na místo prezidenta ovšem 

nastupuje Edvard Beneš a k velkému překvapení nejmenuje Rothmayera ale Pavla 

Janáka [6]. Nový prezident se s Janákem znal z doby, kdy byla prováděna rozsáhlá 

rekonstrukce v Černínském paláci. Ve chvíli, kdy Beneš měnil sídlo z Ministerstva 

zahraničí na Pražský hrad, rozhodl se jmenovat architekta, se kterým už roky 

spolupracoval a přátelil se s ním.56 Nastává doba Janákovy a Rothmayerovy spolupráce 

a především doba Rothmayerovy vlastní autorské práce na Pražském hradě.  
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7. Autorské práce na Pražském hradě 
Samostatné Rothmayerovy práce patří k jeho vrcholnému období. Jeho 

nejvýznamnějším dílem je  úprava Tereziánského traktu s vřetenovitým schodištěm, 

která trvala od roku 1930 do roku 1951. Při této realizaci stíhal projektovat úpravy 

domu č.p. 192 v ulici Na Opyši pro potřeby Stavební správy Pražského hradu, psal se 

rok 1933. Roku 1936 pak realizoval apartmá pro státní návštěvy, v letech 1938-1939 

obnovil halu a přilehlé prostory vedle Bílé věže a Janákovy síně. Kvůli blížící se válce 

se roku 1938 zpomalily a následně pak úplně zastavily veškeré stavební práce, roku 

1939 se dokonce navrhovalo z úsporných důvodů zrušit Stavební správu Pražského 

hradu. Proti tomu se ale ohradil profesor Pavel Janák a sepsal rozbor, kde o 

Rothmayerovi píše: „arch. Rothmayer byl nejlepším žákem prof. Plečnika pro 

dekorativní architekturu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kterou absolvoval 

s prospěchem výtečným a mimořádnou pochvalou. Jako pomocník prof. Plečnika 

vypracoval se k tvořivé samostatnosti a stal se tak nepostradatelnou silou i druhému 

hradnímu architektovi prof. Janákovi. Arch. Rothmayer má výhodu dokonalé znalosti 

spletitých poměrů stavebních na Pražském hradě. Velkou výhodou jeho jest také ta 

okolnost, že má též mistrovskou zkoušku truhlářskou, takže znalosti dřeva jsou mu 

k prospěchu při práci na návrzích na vnitřních zařízeních, na okna, dveře atd.“57 

Pravděpodobně díky tomuto rozboru nakonec ke zrušení Správy nedošlo. Při nacistické 

okupaci se nesmělo stavět, pouze na základě povolení nutné údržby či konzervace. Pod 

touto záminkou, se podařilo dostavět přístřešek vykopávek na III. Nádvoří, navržený 

Plečnikem.58 V listopadu roku 1940 byl ovšem ohrožen Tereziánský trakt. Přišel si ho 

prohlédnout dr. Reinhold pro účely adaptace Úřadu říšského protektora. Odsoudil 

použití žuly jako materiálu pro Hrad a absolutně nepochopil umělecké využití 

červených cihel s bílým spárováním jako dekorativního prvku. Z nápadu užití 

Tereziánského traktu pro tyto účely naštěstí sešlo. Zcela jistě by se totiž neobešel bez 

nemalých úprav naprosto proti myšlence Rothmayerově. Trakt tak válku přežil 

v podstatě bez újmy. V poválečném období byl už Rothmayer považován za opravdový 

pojem a tak roku 1946 dostává nabídku ze své alma mater učit obor užité architektury. 

Nabídku přijal a stal se velmi oblíbeným učitelem pro své žáky a kolegou pro zbylé 

profesory. Se svými žáky cestuje do Anglie, později také na Slovensko.59 Roku 1950 

                                                
57 KRAJČI A KOL.,1997,33 
58 TAMTÉŽ 
59 KRAJČI A KOL.,1997,34 



 

25 

realizoval velkolepou koncepci Plečnika, kterou ovšem provedl s vlastními 

architektonickými vizemi. Jednalo se o utvoření předpolí Španělskému sálu a o ideu 

utvořit kolem II. hradního nádvoří reprezentační okruh, tento velký projekt trval až do 

roku 1956.  

 

 7.1. Tereziánský trakt 
Jednou z nejvýznamnějších Rothmayerových prací je úprava Tereziánského traktu 

[9]. Nejedná se pouze o úpravu památkářského charakteru. Rothmayer celý objekt 

vyzdvihl, dal mu majestátnost a eleganci, kterou si objekt žádal. Jeho invence v podobě 

vřetenovitého schodiště a ostatních detailů vnáší do historie Hradu další významné 

období architektury.  

Je důležité hned na začátku této podkapitoly uvést, že přestavba Tereziánského 

traktu trvala dlouhých 22 let. Rothmayer tuto zakázku dostal v roce 1930 a dokončil ji 

až roku 1952. Nebylo to zapříčiněno snad jeho zahálkou, hlavní důvody bylo nepevné 

podloží a druhá světová válka, která stavbu na několik let zcela pozastavila. Tyto 

informace je nutné uvést hned zprvu, jelikož následující podkapitola tak bude 

chronologicky nenávazná. Bohužel se tomuto faktu nelze vyhnout, pokud chceme 

Rothmayerova díla uvést jednotně.  

Tereziánské křídlo mělo dlouhou historii, avšak jako většina objektů na Hradě 

bylo za nástupu T. G. Masaryka v havarijním stavu. Jak už datace rekonstrukce 

napovídá, Tereziánské křídlo přišlo na řadu celkem pozdě. První, co se muselo 

rekonstruovat, byly objekty nezbytně nutné pro reprezentaci státu. Trakt do této skupiny 

nespadal, a tak jeho úprava nastala až za prezidenta Beneše, kdy byl na Hradě jako 

hlavní architekt jmenován Pavel Janák. Janák choval velkou úctu k Plečnikovým dílům 

a k jeho kolegovi Rothmayerovi taktéž. Proto nebyl problém když práce na traktu byla 

svěřena právě jemu. Janák pracoval jinde na Hradě a Rothmayerovi se stal pozitivně 

kritickým konzultantem.60 

Trakt vznikl za vlády Marie Terezie roku 1755 pod vedením Anselma Luraga. 

Plány ovšem pocházely od Nicolla Pacassiho.61 Objekt měl plnit funkci spojovací 

chodby mezi nově zřízeným Ústavem šlechtičen a Ludvíkovým křídlem. Byl postaven 

na místě původně románského a posléze gotického valu. Trakt byl třípatrový, což bylo 

později bráno jako nepříliš šťastné.  Zastiňoval totiž jeden z nejvýznamnějších objektů 
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Hradu a to Vladislavský sál.  Na začátku 20. století se dokonce uvažovalo o demolici 

křídla, k tomu ale naštěstí nedošlo.62 Trakt ve své historii nesplňoval roli pouze 

spojovací chodby. V horních patrech se po roce 1918 nacházely kanceláře ministerstva 

zahraničních věcí a ministerstva veřejných prací. Roku 193163 se na přání prezidenta 

Beneše64 Rothmayer pustil do rekonstrukce traktu. Památka byla ve velmi zanedbaném 

stavu, a proto úpravy začal opravdu radikálním způsobem. Nechal snést nejvyšší patro i 

se střechou, tím vyřešil dlouhotrvající problém zastínění Vladislavského sálu. Vytvořil 

tak terasu s žulovou dlažbou, na kterou později navrhl i zahradní nábytek.65 Římsu 

v bývalém mezipatří zachoval a proměnil jí v parapet. Tak zůstalo křídlo o dvou patrech 

a arkádovém přízemí. Arkády nechal přizdít též Rothmayer. Z vnitřního dvorku mezi 

Vladislavským sálem a Tereziánským traktem byl odstraněn pětimetrový násep. Úroveň 

terénu tak byla sjednocena s terénem zahrady Na valech. Díky tomu byly odhaleny 

románské základy traktu s gotickými klenutými sklepy. Rothmayer se proto rozhodl 

přizdít ony arkády a tím celou odhalenou část zpevnit. Jako materiál použil červené 

cihly, ty si následně oblíbil i v interiéru daného objektu. Použil je i v gotické věžici v 

takzvaném Karlově křídle, který celý Tereziánský trakt půlí. V ní Rothmayer obnovil tři 

patra kleneb v duchu karolínské gotiky. Práce je zednicky skvěle provedena a na stavbu 

byly použity ručně dělané cihly z pražské Maybeckovy cihlárny.66 Cihlové klenutí 

použil i uvnitř traktu. Do interiéru navrhl železobetonové schodiště, které spojuje první 

a druhé patro traktu. 

 

 7.1.1.Vřetenovité schodiště 
Evidentně nejtěžší konstrukční úlohu skýtalo vyřešení schodiště. S tím se 

Rothmayer vypořádal velmi zdatně. Do traktu navrhl šroubovité schodiště, které dnes 

můžeme označit za dílo evropského formátu. Vřetenovité žulové schodiště, které je 

přilehlé k východní straně Karlova křídla [10], propojuje Vladislavský sál se všemi 

patry Tereziánského traktu. Schodiště má kruhový půdorys, jehož středem je pilíř 

z požárské žuly, na nějž dosedají železobetonové podstupnice, na těch jsou volně 

                                                
62 LUKEŠ 1997, 43  
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65 Nábytek byl z bílého lakovaného roxoru, bohužel byl shledán za nepříliš reprezentativní a tak 
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položené žulové stupnice.67 Schodiště je samonosné. To znamená, že vnější strany 

stupnic nejsou přilehlé k historickým stěnám. Mělo to důvod jak památkářský, tak 

statický. Jelikož průzkum sondou prokázal, že se půda skládá z  rozložených břidlic, 

bylo nutné postupovat se stavbou po částech, aby si postupně sesedala.68 Stavění po 

částech se nakonec nezdálo jako problém. Jelikož se v průběhu stavby rozpoutala druhá 

světová válka a pak přišla poválečná doba kdy byl nedostatek materiálů a pracovníků, 

tak mělo schodiště velmi dlouhou dobu na sesednutí. Je důležité si uvědomit, že 

Tereziánský trakt je o patro nižší nežli Karlovo křídlo, proto může snadno dojít k mýlce, 

kde se co nachází. Úplně spodní část je zastavena do cihlového tubusu, který odděluje 

prostor mezi jakýmsi vnitřním dvorkem a traktem. O patro výše se nachází velmi 

velkorysé okno do traktu. Skládá se z několika desítek skleněných tabulek ve tvaru 

kosočtverců. Třetí patro schodiště je v otevřeném prostoru vedoucím na terasu a 

konečně čtvrté patro je na úrovni Vladislavského sálu, kam lze přes Karlovo křídlo 

dojít. Celá stavba je zakončena kruhovou střechou, která je vyrobená z mědi, na níž jsou 

položeny pláty z japonského olova [12]. Zde se nejvíce Rothmayer projevil jako 

umělec, spustil ze střechy svisle dolů železné pruty až k samotné patě schodiště a po 

prutech vinul železné madlo  zábradlí [13]. Prostor mezi madlem a stupnicemi doladil 

dalšími, podstatně tenčími pruty, ty jsou ovšem položeny vodorovně. Materiál těchto 

tenkých prutů se liší, jedná se o stříbrnou ocel. Rothmayerův perfekcionismus se 

projevil i zde, když spoje zakryl a zároveň vyzdvihnul bronzovými válečky.69 Celé dílo 

tak působí velmi harmonicky.  

Venkovní fasádu traktu se snažil zachovat v původním stavu a tak obnovil režné 

zdivo po celé spodní části a v horní části zachoval pacassiovskou fasádu.  Dále změnil 

vzhled orámování oken v druhém patře, z pravoúhlých na zaoblené. V prvním patře 

vyměnil okenní orámování za mohutné žulové bloky.70  

Přestože Rothmayer preferoval absenci dekoru, nezapomínal na detail jako 

takový. Exemplárního příkladu si můžeme všimnout v Karlově křídle, kde do světlých 

dubových rámových oken s ostěním z lipnické žuly, ta barvou i hrubostí připomínala 

původní žerhovský pískovec, nechal zasadit skleněné tabule s kosodélníkovým 

rýhováním.71 Tento motiv použil i u výtahu tzv. Karoláku. Navrhl i bronzové petlice, 
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kterými se okna zavírají. Tento drobný, precizně provedený detail, vnáší do prostoru 

pocit neobyčejnosti a vznešenosti. Vypovídá tak nejlépe o Rothmayerově stylu. 

Důležitá byla také všestrannost a schopnost poradit si v každé situaci, tu Rothmayer 

rozhodně měl. Když už se práce chýlily ke konci, překážky, které doba vytvořila, bylo 

těžší a těžší překonávat. Jedna z nich byla, „kde vzít materiál na dlažbu pro dvorek“, 

kde se snižoval pětimetrový násep. Rothmayer tento problém vyřešil opravdu úsměvně. 

Žulové desky použil pouze po obvodech a jako středový materiál použil žulové oblázky 

zalité do betonu. Oblázky sám vybral v oblasti Krkonoš v řece Mumlavě, kam uspořádal 

dobrovolné brigády na jejich sběr.72 

Jak už bylo řečeno, celou stavbu zbrzdila druhá světová válka. Nakonec bylo roku 

1952 dílo zdárně dokončeno a Rothmayer se touto realizací může řadit mezi 

architektonickou špičku 

 

 7.2. Apartmá pro státní návštěvy 
Roku 1936 při realizaci Tereziánského traktu dostává Rothmayer další neméně 

důležitý projekt a to apartmá pro státní hosty. Pavel Janák jako hradní architekt, byl 

zaneprázdněn úpravou Staroměstské radnice a úpravou Královské zahrady před 

Belvederem a tak Rothmayer byl na práci zcela sám. Toto zadání musel zvládnout 

během necelého roku. Bylo to z důvodu blížící se státní návštěvy rumunského krále 

Carola II. Apartmá vzniká v západním výběžku jižního křídla Hradu v II. a III. patře, 

kde se uvolnily prostory po provizorním prezidentském bytě a o patro níže úřadovny 

kancléřství. Jde o prostor, kde žil po roce 1848 na sklonku života Ferdinand V.73 

Bohužel se apartmá nedochovalo v původním stavu. Zbyly pouze masivní 

vestavěné skříně ze světlého dřeva s pozlaceným kováním, umyvadlo, původní dveře a 

hlavně elegantní kruhový výtah. Bohužel ani v archivu nebyly nalezeny plány onoho 

apartmá, proto můžeme pouze spekulovat, jak asi daný prostor vypadal. Nepochybně 

byl skvostný, jelikož za něj Rothmayer dostal od kancléře Šámala dopis s poděkováním 

jménem prezidenta republiky a král Carol II mu udělil řád Rumunské hvězdy v hodnosti 

důstojníka.74  
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 7.2.1. Karolák 
Zakomponováním výtahu do kruhového půdorysu Rothmayer zopakoval motiv 

z Masarykova schodiště. Jedná se o válcovou mahagonovou kabinu, pohybující se 

zrcadlem barokního schodiště mezi čtyřmi masivními pilíři [20]. Úroveň zpracování 

byla zcela excelentním počinem. O kvalitě architektonického i řemeslného provedení, 

svědčí do posledního detailu propracované návrhy a provedená práce samotná. Jako 

příklad můžeme uvést pozlacené měděné kliky posuvných dveří kabiny, nebo použití 

hovězí kůže jako podlahové krytiny.75 Detail přetínaných linií prosklení dveří použil 

pak následně v mnoha variacích při rekonstrukci Tereziánského traktu. Nelze 

opomenout jeden zvláštní technický prvek a to ten, že protizávaží kabiny má 

samostatnou šachtu mimo půdorys schodiště, ve kterém kabina jezdí.76 Od doby svého 

vzniku byl výtah několikrát zcela neodborně rekonstruován. Byly použity materiály, 

které nenesly ducha doby, ve které výtah vznikl, či dokonce naprosto změnily ráz 

samotné stavby. Byl změněn kabinový systém osvětlení na plexisklový podhled. Kabina 

i vstupní portály byly osazeny bakelitovými tlačítky a na šachetní mříže přišroubováno 

plexisklo. Největší změnu však prodělala výtahová šachta, která byla zakryta zábranami 

z pískovaných skel do olověných rámů, jak ze strany schodů, tak nad původní 

dvoukřídlé šachetní dveře, čímž byla zcela popřena původní myšlenka maximální 

transparentnosti a vzdušnosti výtahu. V takovémto stavu se výtah nacházel ještě dlouho 

po revoluci. Roku 2006 však prošel rekonstrukcí, která měla za cíl navrátit objekt do 

původního stavu. Po výměně nevhodných zábran šachty, kdy se zvolilo bezpečnostní 

sklo kotvené na subtilní nerezové kotvy tak, aby co nejméně zasáhlo do prostoru [19]. V 

archivu Pražského hradu se nalezly nerealizované Rothmayerovy skici zábran. Ty se 

příliš neliší od těch dnešních. Rothmayer dělí pouze velkoplošná skla na poloviny a na 

místo nerezových patek navrhuje ocelové subtilní rámy. Smysl je ale stejný a to 

zachovat stoprocentní transparentnost.77 

 

 7.3. Stará síň 
Ještě před válkou Rothmayer spolupracoval s Pavlem Janákem, týkalo se to úprav 

Královské zahrady před letohrádkem a rekonstrukce reprezentačních salonů. V září roku 

1938 Janák s Rothmayerem společně vybudovali v komunikačním uzlu mramorovou 
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77 PRUDÍK 2009b, 49  



 

30 

sloupovou síň, kde uplatnili prvky z románské a renesanční architektury. Janákova 

sloupová síň se nachází v I. poschodí v křížení středního a jižního traktu mezi 

habsburskými salony a Bílou věží. Tato síň byla oblíbeným místem prezidenta Beneše, 

který se zde mimo jiného loučil s úřednictvem Kanceláře prezidenta republiky při 

odchodu do exilu. Zároveň sem vedly jeho první kroky při návratu v květnu roku 

1945.78 

Hned vedle Janákovy sloupové síně se nachází už samostatná Rothmayerova 

rekonstrukce tzv. Staré síně. V síni Rothmayer použil kombinaci červených 

neomítnutých cihel s bílým spárováním a pro čelní plochu kolem oken zvolil omítku. 

Pro trámový strop vybral jako materiál tmavě červenou americkou borovici, ta celému 

prostoru dodává majestátnost a archaičnost zároveň. Samotný interiér následně doplnil 

historickým nábytkem z hradního inventáře. Rothmayer se zde projevil jako velmi 

uvědomělý památkář, když se rozhodl zachovat nalezené zbytky okenního ostění z 15. 

století, ponechal je odhalené, a tak podtrhl onu historickou náladu síně.79 Tento prostor 

poukazuje na Rothmayerovu skvělou schopnost se přizpůsobit danému prostoru, 

zachovat historický ráz a zároveň se projevit jako umělec osobitým stylem. 

 

 7.4. Pomníková tvorba na Hradě 
Celá Rothmayerova tvorba tenduje k jisté absolutnosti formy nezávislé na dobové 

a stylové situaci. V tomto ohledu se Rothmayer ubírá Plečnikovou cestou, ale dochází v 

hledání čisté absolutní formy dál. Jedním z projevů je snaha výrazově se obejít bez 

dekoru. Ta je znát i na pomnících, které pro Hrad vytvořil. 

V jedné z předchozích kapitol jsem se již zmiňovala o Rothmayerově 

bezpatkovém písmu. To je použito na čtvercové kamenné pamětní desce bez dekoru, na 

II. hradním nádvoří, na níž je napsáno „ PAMÁTCE JAROSLAVA VÁGNERA 

DĚLNÍKA HRADNÍ SPRÁVY PRVNÍ OBĚTI BOJŮ NA HRADĚ MCMXLVI“. 

Další pomník se nalézá v Jelením příkopu, byl vztyčen roku 1946 na počest 

dobrovolníků z Berounska, kteří byli zastřeleni nacisty [23]. Jedná se o pomník 

sloupovitého tvaru z na sebe naskládaných kvádrů. Rmoutící zprávu o obětech 

podtrhuje jeho hrubě opracované provedení, k tomu kontrastují čistě vytesaná jména 

padlých. Celý obelisk je zakončen zlatou jehlou, v čemž můžeme spatřovat vliv 

Plečnika a zároveň snahu o včlenění do daného prostoru s katedrálou Sv. Víta  v pozadí. 
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Další pomník ze stejného roku a podobným stylem zpracovaný se nachází ve 

Lvím dvoře. Byl postaven na památku rudoarmějců, kteří padli na Pražském hradě. Jde 

o hranol a  jehlan zakončený kovovou pěticípou hvězdou, umístěný na kamenné desce. 

Dnes je pomník ve velmi špatném stavu.  

 

  7.5. Přijímací prostory Kanceláře prezidenta republiky 
 Rothmayrovi můžeme též připsat autorství úprav přijímacích místností 

Kanceláře prezidenta republiky, dále pak k nim přilehlé prostory v přízemí Nového 

paláce směrem do III. třetího nádvoří. Práce probíhaly v letech 1948-1953 a týkalo se to 

především uzpůsobení části traktu k praktickému provozu a reprezentativním účelům. 

S tímto záměrem Rothmayer zvětšil pokoje odstraněním překážek, pozměnil dispozici 

průchodů tak, aby na sebe logicky navazovaly, a vybudoval nové toalety. Do vstupní 

oválné chodby nechal položit žulovou dlažbu a do místností přijímacích prostor zvolil 

leštěný mramor, jak na dlažbu, tak na ostění vchodů. Bohužel většina úprav se 

nedochovala vlivem pozdějších zásahů. Co zde dosud můžeme naleznout, je několikero 

dveří, které jsou samozřejmě zpracovány s nejvyšší řemeslnou precizností. 80 

 

  7.6. Rothmayerův sál a Klínová chodba 
 Jako za předstupní prostor Španělského sálu můžeme považovat Rothmayeruův 

sál [24]. Tento projekt a spolu sním spojené prostory jsou již poválečné, ale idea 

přetvoření prostor v severní části západního křídla na monumentální přístup ke 

Španělskému sálu a Rudolfově galerii pocházela už od Plečnika. Tento plán ale zůstal 

dlouho nerealizován a po válce se ho ujal právě Otto Rothmayer. Plečnik přišel s touto 

myšlenkou první, ale veškeré architektonické i umělecké záměry jsou čistě 

Rothmayerovy. Rothmayera čekala velká výzva, realizace projektu totiž skýtala dva 

nelehké úkoly. První byl problém, jak se vypořádat s nemalým převýšením mezi I. 

nádvořím a Španělským sálem. Druhým byla neosovost Západního traktu na vstup do 

Španělského sálu. Oba tyto úkoly však Rothmayer zvládl bravurně.  

Aby bylo dosaženo monumentality slavnostního přístupního prostoru, bylo nutno 

vybourat všechny vnitřní příčky bývalého domu purkrabího. Tak se otevřel rozlehlý 

prostor o rozměrech 60 x 12 m. Vnější Pacassiho fasáda byla ovšem zachována. Do 

nemalého prostoru Rothmayer navrhl a realizoval složitou kompozici schodišť. Ta ale  
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byla bohužel na přelomu 50. a 60. let a následně v letech 70. vybourána a nahrazena 

jediným účelově vestavěným schodištěm.81 Na dobových fotografiích můžeme původní 

dílo obdivovat dodnes. Při příchodu z Plečnikova sloupového sálu se otevíral pohled do 

na široké schodiště ze slezského černého mramoru, které bylo posazené na dlažbě 

z leštěného bílého rumunského mramoru, tato dlažba byla použita pro celý sál. Po 

stranách tohoto středově usazeného schodiště byly portály do průjezdu. Ten spojoval II. 

a IV. nádvoří. Podesta, která byla vyústěním hlavního osového schodiště, navazovala na 

tři další taktéž z černého mramoru. Z nichž prostřední nevedlo vzhůru, ale o patro níže 

do nízké sloupové síně tzv. Karnaku. Autorem Karnaku je též Rothmayer. Kolem 

schodišť umístil zábradlí z umělého kamene, které bylo tvořeno sloupy čtvercového 

půdorysu. Pro stěny sálu zvolil čistě bílou hlazenou omítku. Francouzská okna ve třech 

řadách z vnitřní strany navrhl jednoduchá, se zlaceným orámováním a bronzovým 

profilovaným zábradlím, které ukotvil v ostění. Ovšem okna z vnější strany přizpůsobil 

Pacassiho fasádě tak, aby zachoval její historický ráz. Rothmayerovy návrhy 

kazetového stropu byly původně složitější, ale nakonec se rozhodl pro jednodušší a 

stylově čistší variantu. Jako materiál zvolil hnědě mořený ořech. Po obvodu stropu a síti 

trámů navrhl zlacené ozdobné nýtování, které kontrastovalo s čistými křivkami stěn 

síně.  

Na konci této síně se musel vypořádat s již zmíněným problémem. A to, že na 

centrální osu Rothmayerovy chodby nebylo možné navázat, Klínová chodba, která se dá 

považovat za předsálí Španělského sálu, se nutně láme. S tímto téměř pravoúhlým 

zabočením slavnostní trajektorie se vypořádal pomocí dvou monumentálních sloupů 

z černého umělého kamene s bílým žilkováním zakončených volutovými hlavicemi. 

Sloupy umístil mezi sálem a Klínovou chodbou. Na zalomení tak opticky upozornil a 

utvořil z onoho problematického prostoru přednost. Klínová chodba, jak již slyšíme 

z názvu, má v půdorysu tvar klínu a vznikla při Pacassiho přestavbě Hradu. Rothmayer 

zde postupoval podobně jako v sále, kdy nechal vybourat všechny příčky a zachoval 

pouze francouzská okna o třech patrech. Ve dvou třetinách zužující se chodby vztyčil 

dvoupatrovou zděnou přepážku, s úzkými prosklenými dveřmi, s pozlaceným rámem. 

Za přepažením vznikl prostor z něhož se vstupuje do sousedních společenských sálů. 

Vymezený prostor Klínové chodby nechal vydláždit černým kosořským mramorem. Už 

tak velmi světlý prostor umocnil obložením špalet bílým umělým mramorem. Do 
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okenních výklenků umístil velmi subtilní zábradlí, které je provedeno v imitaci kovu, 

toto zábradlí použil i na dělící přepážku chodby [27]. Nejedná se o nějakou špatnou 

napodobeninu. Vše je velmi dobře řemeslně provedeno. Na stěny pověsil tapiserie a 

zamýšlel i vymalovat chodbu pompejskou červení - nakonec se ale návrh 

neuskutečnil.82 Nejpodstatnější prvek chodby je vstup do Španělského sálu, který tvoří 

portál s umělého červeného kamene. Motivem, který nese monumentalitu, jsou dvě 

konkávně prohnuté desky které se  rozevírají směrem ven [28]. 

 7.7. Karnak a Rudolfovy konírny 
Rothmyer se nezabýval pouze hlavními reprezentačními prostory. Neopomenul 

jediný detail ani v přízemí, kde realizoval Karnak a Rudolfovy konírny, které se 

nacházely jak v přízemí, tak i o patro níže, ve sklepení.  

Abychom postupovali systematicky, začneme Karnakem, který se nachází pod 

Rothmayerovým sálem. Síň se nazývá Karnak proto, že Rothmayer do nízké síně usadil 

šestnáct sloupů ve dvou řadách [30]. Chodba tak připomíná interiér karnackých chrámů, 

které měly dispozičně i vzhledově prostor uspořádán podobně. Jak už bylo řečeno, do 

síně se dalo sestoupit z Rothmayrova sálu z podesty, prostředním schodištěm nebo 

přímo z průjezdu, který spojoval II. a IV. nádvoří. Na protilehlé straně vstupu síně byly 

vchody do vedlejších prostor. Levé dveře vedly do úzkého prostoru a pravé do 

Rudolfových koníren. V pravém rohu východní stěny síně byl pak vstup do šatny a na 

toalety pro návštěvníky Španělského sálu, které též projektoval Rothmayer.  

Prostor Karnaku byl pravoúhlý, o stejné výměře jako Rothmayerův sál. To k 

myšlence umístění sloupů ještě více vybízelo. Sloupy měly železnou konstrukci, na niž 

byl nanesen černý leštěný umělý kámen. Na podlahu použil také bílý rumunský mramor 

a tak umocnil scelení prostoru při pohledu do Karnaku z Rothmayerovy síně. Jelikož síň 

měla velmi nízký strop, rozhodl se Rothmayer pro použití taktéž bílé barvy, do něj 

nechal po obvodu místnosti zasadit kruhová bronzová leštěná světla. Když se setmělo a 

okna po obou delších stranách místnosti přestala splňovat svoji funkci, osvětlovaly 

sloupořadí a tím dodávali prostoru hloubku. Leštěnou mosaz použil Rothmayer i na 

teplovzdušné průduchy které taktéž umístil do stropu. Zasadil je tak, aby tvořily 

pravoúhlou čtvercovou síť a tím podpořily jeho černé sloupořadí.  

Z Karnaku se pravými dveřmi přichází do Rudolfových koníren, které byly 

postaveny v 16. století podle plánů Giovanna Gargigilliho. Na počátku 50. let 
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Rothmayer upravil dva sousedící sály koníren v přízemí pod Španělským sálem na 

galerijní prostory. Velká část úprav se nedochovala. Hlavní dominantou byly 

monumentální dvoukřídlé dveře ze světlého dřeva, které umístil do průjezdu mezi 

Prašným mostem a II. hradním nádvořím. Dveře jsou dnes součástí výstavních expozic. 

Horní rám je členěn prolamovaným ornamentem, madla ve formě válečku záměrně 

připomínají dveřní klepadla.83  

Sousedící úzký prostor Rothmayer pojal však nejoriginálněji. Jeho podlouhlost 

vyplývá z přechozí role prostoru, jako předsálí koníren. Rothmayer pro takto úzkou 

místnost navrhl dřevěný strop, pro jehož podklad zvolil zelenou barvu. Na strop nechal 

naistalovat dřevěné latě, které jsou ovšem velmi věrohodnou imitací zlacených píšťal. 

Ty se pravidelně vodorovně střídají s teplovzdušnými průduchy v řadách, které jsou 

orámovány zlacenou fazetou. Tak vytvořil zajímavý geometrický dekor z jednoduchých 

prostředků. Dalším přitažlivým prvkem byly dva masivní pilíře u sestupu ze schodů do 

prostor.  Jednalo se o žíhaný slezský mramor, který svojí rozmanitou barevností 

vytvářel kontrasty společně se stopem. Na pilíře mramor použil tak, aby jeho žíhování 

mělo horizontální směr, kdežto desku, kterou oba pilíře nad vchodem spojil, nechal 

vložit tak, aby její žíhování bylo naopak vertikální [29]. Jako dlažbu použil slezskou 

žulu. Bohužel z tohoto celého prostoru se dochoval pouze strop. Ten můžeme dnes vidět 

v modré podobě, která byla realizována při rekonstrukci v 90. letech.84 Tak strop změnil 

barvu z temně zelené na výrazně modrou.  
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8. Konec  Rothmayerova působení na Hradě 
Rothmayer na Hradě vykonal mnoho, bohužel dotvořit reprezentační okruh již 

nestihl. Ještě v průběhu stavby reprezentačního okruhu odchází z postu profesury na 

VŠUP znechucen atmosférou z tehdejšího vedení.85 Byla nalezena zpráva, kde si 

můžeme přečíst, jak to v té době fungovalo, a vžít se do Rothmayerovy situace. V kopii 

jednoho kádrového posudku prof. Otto Rothmayera ho v říjnu roku 1954 soudruzi 

hodnotí takto: „Je to ješitný individualista uzavřené a podivínské povahy... Pokud je 

nám známo, má vcelku formalistický postoj k problémům současné architektury, v jeho 

pracích se projevuje samoúčelná preciosita vyjadřující jeho individualistický postoj 

k dílu a ke společnosti.“  V dalších odstavcích to udávají jako důvod, proč byl zbaven 

profesury na VŠUP a dodávají: „Politicky se neprojevuje, jeho poměr k lidově 

demokratickému zřízení není nejlepší, i když to nedává na sobě znát...“ Závěrem 

nakonec udávají: „Sdělujeme, že ve Stavební správě Pražského hradu zůstává zatím 

zaměstnán vzhledem ke svému stáří a taky proto, že nebylo možno nalézt nějaký 

závažný a konkrétní důvod pro jeho propuštění.“86 I pod těmito událostmi vykonával 

svojí funkci na Hradě až do roku 1958 kdy 1.1. oficiálně odchází do důchodu.87 V něm 

ale nezůstává dlouho a nadále se věnuje tvorbě, už ne architektonické ale výstavnické.  

 

Mnoho Rothmayerových realizací ještě za jeho života vzalo bohužel za své. Jde o 

Rothmayerův sál, kde byla přetvořena promyšlená struktura schodišť nahrazena 

schodištěm jediným, které výrazově nerespektuje historický vývoj prostorů. Dále byl 

pak téměř zcela přetvořen Karnak a apartmá pro státní návštěvy.  
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9. Rothmayerovy práce mimo Pražský hrad 
Rothmayer nepracoval pouze na Pražské hradě, mimo něj zrealizoval tři stavby. 

Mezi jeho práce můžeme řadit několik staveb, jsou to tři vily, z nichž je jedna 

samotného Rothmayera a další dvě jeho přátel.  

V roce 1925 postavil svému příteli uměleckému kováři Otakaru Hátlemu domek 

v Káraném u Brandýsa na Labem. Další Rothmayerovou stavbou je zmiňovaný jeho 

vlastní dům, který postavil roku 1928 v Praze na okraji Střešovic ovšem dnes 

katastrálně vedeném v Břevnově.88 Dřív se vila nacházela na zcela nezastavěné ploše. 

Dnes je tomu jinak. Je součástí vilové čtvrti kousek od Vojenské nemocnice. Poslední 

vila byla postavena paralelně s Rothmayerovou. Byl to dům v Prostějově pro 

Rothmayerovu přítelkyni, sochařku Hanu Wichterlovou.89 Dnes je tato stavba po mnoha 

rekonstrukcích a tak bez původní dokumentace nevíme, jak původně vypadala. 
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 Závěr 
V této práci jsem se pokusila přiblížit nejpodstatnější segment tvorby významného 

architekta Otto Rothmayera, jako pokračovatele Plečnikovy přestavby Pražského hradu. 

Pokusila jsem se jednak soustředit základní údaje o Rothmayerově tvorbě na Pražském 

hradě, jednak naznačit některé aspekty vztahu Josipa Plečnika a Otto Rothmayera jako 

architektů. Toto zaměření práce, bylo také hlavním důvodem proč jsem resignovala na 

pokus o úplnou monografii Otto Rothmayera a soustředila jsem se právě na jeho práce 

pro Pražský hrad. Jeho dílo tento rámec překračuje jednou minimálně. 

Vznikem samostatného Československého státu vyvstal úkol který Tomáš 

Garrigue Masaryk pojmenoval jako přestavbu Hradu monarchického v Hrad 

demokratický. Nemá smysl polemizovat o tom zda tento úkol byla schopna zvládnout 

tehdejší česká architektura jejíž vývoj od časné moderny ke kubismu přerušila I. světová 

válka. Tomáš Garrigue Masaryk si zvolil jako architekta pro úkol vytvoření 

architektonického symbolu nové demokratické moci nikoli architekta českého, ale 

slovinského architekta Josipa Plečnika, který nebyl spojen s žádným z dobových 

stylových tendencí. Přestavba Pražského hradu se tak ocitla do značné míry mimo 

dobové stylové trendy, včetně velmi intenzivního hledání architektonického stylu, který 

by reprezentoval mladou Československou republiku. Josip Plečnik etabloval na 

Pražském hradě styl, který se zdál svou exkluzivitou příliš vázán na osobnost svého 

tvůrce. Otto Rothmayer dokázal také díky lidským a profesním kvalitám Benešova 

hradního architekta Pavla Janáka, že tato vazba nemusí platit a styl je schopný nejen 

pokračování, ale také dalšího stylového vývoje. Tuto svrchovaně tvůrčí kontinuitu 

dokázal Otto Rothmayer udržet až do 50. let 20. století kdy byl svého podílu na podobě 

Pražského hradu násilně zbaven.  

Exkluzivita hradních úkolů byla nesporně i důvodem proč se tvorba Otto 

Rothmayera ocitla relativně mimo kontext dějin české moderní architektury. Laika 

překvapí, že realizovaná díla tak výrazného tvůrce se mimo Pražský hrad omezují jen na 

tři realizace rodinných domů mezi nimiž a především k realizacím na Pražském hradě 

by bylo příliš násilné hledat přímé souvislosti.  

V průběhu zpracování předkládané bakalářské práce jsem prostudovala veškerou 

dostupnou literaturu týkající se působení Otto Rothmayera na Pražském hradě její 

relevanci jsem zhodnotila v úvodní kapitole práce. Na tomto místě tak už zbývá jen 

uvést základní těžkosti s nimiž jsem se setkala a tedy i překážky které budou stát v cestě 
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k dalšímu bádaní. Je až paradoxní že k dispozici mimo těžko přístupné archivy nejsou 

půdorysy všech částí Pražského hradu, které by umožnily studium jeho stavebního 

vývoje a prostorových vztahů. Také fotografie které by badateli zprostředkovaly podobu 

hradních prostor, nejsou běžně přístupné a dosavadní literatura a internetové zdroje je 

poskytují jen ve velmi omezené míře.   

Jsem si vědoma, že v rozsahu bakalářské práce jsem nemohla více než 

sumarizovat poznatky dosavadní literatury. Usilovala jsem o to, přehledně uspořádat 

způsobem který nadřadil kritérium prostorové, ale snažila jsem se při tom respektovat 

také chronologický zřetel. Nepovažuji svůj výzkum díla Otto Rothmayera rozhodně za 

ukončený, do budoucna bych chtěla větší pozornost věnovat Rothmayerovým rodinným 

domům ve vazbě na hradní realizace. Probíhající rekonstrukce vlastního Rothmayerova 

domu k tomu poskytne i vítanou příležitost. Málo dosud víme i o lidském profilu Otto 

Rothmayera. Dosud nezpracovaným tématem zůstává vztah tvorby architekta Otto 

Rothmayera a jeho ženy Boženy Rothmayerové rozené Hornekové jedné 

z nevýznamnějších osobností moderního českého textilního umění.  
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