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Anotace 
Po úvodních kapitolách o Vitruviovi a Sebastianu Serliovi, kde jsou popsány také 
jednotlivé knihy Serliova architektonického traktátu, je zařazena kapitola věnující se 
historii a vývoji otopných zařízení. Následuje stěžejní část diplomové práce „Architektura 
renesančních a manýristických krbů v Čechách a Sebastiano Serlio“ zabývající se 
rozborem a komparací jednotlivých krbů českých renesančních staveb. První okruh 
zahrnuje pražské stavby – Královský letohrádek na Pražském hradě, kde se však krby 
nedochovaly, a letohrádek Hvězda v Praze Liboci, navržený arcivévodou Ferdinandem 
Tyrolským. Druhým okruhem staveb je Plzeňská radnice, zámek v Kaceřově a zámek 
v Nelahozevsi. Tyto objekty spojuje jednak lokalita (Plzeňská radnice, Kaceřov) a jednak 
osoba stavebníka Floriana Griespeka (Kaceřov, Nelahozeves). Třetí okruh pojednává 
o jihočeských krbech na zámku v Jindřichově Hradci a v rožmberském zámku Kratochvíle. 
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Abstract 
After the introductory chapters on Vitruvius and Sebastiano Serlio; which also discribe 
component books of Serlio’s architectural treatise; the chapter devoted to the history 
and development of heating devices is included. This is followed by the main part 
of the diploma thesis „Architecture of Renaissance and Mannerist Fireplaces in Bohemia 
and Sebastiano Serlio“ dealing with the analysis and comparison of fireplaces 
of Renaissance buildings in Bohemia. The first circle contains Prague buildings – 
the Royal Summer Palace at Prague Castle; however where fireplaces didn’t preserve; 
and the Star Summer Palace in Prague Liboc which was designed by Archduke Ferdinand 
of Tyrol. The second circle of buildings contains the Pilsen Town Hall, the Kaceřov 
Chateau and the Nelahozeves Chateau. These buildings are connected by locality 
(the Pilsen Town Hall, the Kaceřov Chateau) and by builder Florian Griespek (the Kaceřov 
Chateau, the Nelahozeves Chateau). The third circle pays attention to the South Bohemian 
fireplaces at the Jindřichův Hradec Chateau and at the Kratochvíle Chateau of Rosenbergs. 
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Úvod 
 

Traktát italského architekta a teoretika Sebastiana Serlia představuje významné 

východisko pro českou architekturu již od dob renesance. Dosud mu však bylo věnováno 

poměrně málo pozornosti. Předkládaná diplomová práce chce blíže seznámit čtenáře 

s využíváním těchto grafických předloh ve vztahu k architektuře krbů vystavěných 

v Čechách v době renesance a manýrismu.  

Po úvodní kapitole věnující se osobě Vitruvia následuje poměrně obsáhlá kapitola 

o životě a teoretické činnosti Sebastiana Serlia. Tato problematika byla v českém jazyce 

doposud zpracována pouze heslovitě a často s řadou zkreslených a neúplných informací. 

Proto jí zde byl věnován poměrně rozsáhlý prostor. Kapitola se podrobněji věnuje místům, 

na kterých Serlio během svého života pobýval a kde se setkával s řadou významných 

osobností své doby, jež měly vliv na jeho kariéru a také na podobu architektonického 

traktátu. Teoretická činnost Sebastiana Serlia s popsáním obsahu jednotlivých knih traktátu 

a s časovým údajem o jejich vydání je zařazena ve druhé části kapitoly. Obsahově však 

pojednání nemůže nahradit dosud chybějící monografii tohoto umělce v českém jazyce. 

Před samotné jádro práce je zařazena kapitola, která ve stručnosti seznamuje s historií 

a vývojem otopných zařízení od pravěku až do 19. století.  

Ústřední část textu je rozdělena na tři okruhy podle hlediska časového a místního 

a z tohoto členění vyplývají také okruhy objednavatelů. První ze tří skupin je tvořena 

stavbami královské huti, Královským letohrádkem na Pražském hradě a letohrádkem 

Hvězda v Praze Liboci. Na tuto skupinu je navázáno stavbami na Plzeňsku, Plzeňskou 

radnicí a zámkem v Kaceřově, se kterým skrze stavebníka Floriana Griespeka 

z Griespachu souvisí zámek v Nelahozevsi. Poslední okruh tvoří časově poněkud 

vzdálenější jihočeské stavby (respektive časově odlehlejší osazení krbů do těchto staveb), 

zámek v Jindřichově Hradci a zámek Kratochvíle.  

Stěžejním úkolem práce je popis krbů, rozbor jednotlivých článků a jejich 

komparace s konkrétními folii a doprovodnými texty v knihách Sebastiana Serlia. Užívána 

jsou především benátská vydání knih z roku 1566 a 1584 dostupná na internetových 

stránkách. Kromě toho je však pozornost věnována rovněž stavebníkům, jejich vzdělání, 
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zálibám, cestám do zahraničí, sbírkám a kulturnímu prostředí, ve kterém se pohybovali. 

Zřetel je kladen také na knihovny, jež mnozí z těchto objednavatelů vlastnili a obsah 

některých z nich je dnes znám podle dochovaných inventářů.  

Vzhledem k tématu diplomové práce je zařazena vždy pouze stručná charakteristika 

jednotlivých staveb a větší pozornost je věnována pouze stavebním článkům, které souvisí 

s traktátem Sebastiana Serlia a které mají společně s architekturou krbů potvrdit užívání 

grafických předloh při výstavbě či renesančních úpravách daných objektů. V neposlední 

řadě jsou jednotlivé krby srovnávány mezi sebou, což jednak poukazuje na některé 

opakující se skupiny či typy krbů na území Čech (například typ krbu s volutovými 

podporami) a jednak tato komparace přispívá k určení možného autora krbové 

architektury. Konkrétní autor krbu je znám pouze v několika málo případech, a proto se 

diplomová práce pokouší nastínit také otázku autorství, i když bez archivních pramenů, 

které jsou často ztraceny, jde spíše o hypotézy vycházející zejména z formální analýzy 

jednotlivých krbů a architektonických článků uvedených staveb.  
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Přehled literatury a pramenů 
 

Literatura a prameny jsou v přehledu tematicky rozčleněny. Vzhledem k povaze 

diplomové práce je u jednotlivých staveb uveden pouze výběr z literatury. Zmíněny jsou 

zejména základní práce a literatura dotýkající se architektury krbů či traktátu Sebastiana 

Serlia. 

 

Sebastiano Serlio  
 

Již v prvním vydání Životů (1550) se Giorgio Vasari v rámci životopisu Baldassara 

Peruzziho několikrát zmínil o Serliovi. V jedné poznámce uvedl Serliovo dědictví 

Peruzziho kreseb, přičemž jej obvinil z plagiátorství.1 První moderní biografii Sebastiana 

Serlia sepsal v roce 1823 bolognský rodák Antonio Bolognini Amorini.2  

Východiskem mnoha prací o Serliovi se od 20. století až dodnes stal článek Giulia 

Carla Argana v časopise L’arte. Věnoval se zejména Serliově „čtvrté“ a „sedmé“ knize 

a Extraordinario libro.3 K poznání jednotlivých Serliových knih, jejich překladů a dalších 

edic významně přispěl svými články William Bell Dinsmoor. Traktát rovněž zařadil 

do širších souvislostí a srovnal jej například se spisy Vitruvia, Albertiho či Ghibertiho.4 

Stať Deborah Howard se týká grafických listů, které zhotovil Agostino Veneziano podle 

Serliových kreseb ještě před vydáním první ze Serliových knih Regole generali.5 

V sedmdesátých letech 20. století, kdy byla publikována kniha Jerzyho Kowalczyka, 

nebyly ještě známy některé z pramenů, a proto se autor v Serliově životopise dopustil 

některých nepřesností. Zásadní přínos však tkví ve zhodnocení vlivu Serliova traktátu 

na polskou renesanční a barokní architekturu. Práce tohoto druhu na našem území dosud 

chybí.6 Starší verzí rukopisu Serliovy „šesté“ knihy se zabývala Myra Nan Rosenfeld.7 

V roce 1989 vyšel sborník k semináři, jenž byl zaměřen na osobu Sebastiana Serlia 

                                                
1 VASARI 1913. 
2 BOLOGNINI-AMORINI 1823. 
3 ARGAN 1932. 
4 DINSMOOR 1942a; DINSMOOR 1942b. 
5 HOWARD 1973. 
6 KOWALCZYK 1973. 
7 ROSENFELD 1978. 
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a přinesl řadu nových poznatků.8 Richard Tuttle dohledal některé do té doby neznámé 

prameny a díky nim lépe zmapoval, kde se Serlio během svého života pohyboval, s kým se 

stýkal a pro koho pracoval.9 John Bury se zabýval různými vydáními Serliových knih 

a Dirc Jansen se věnoval Jacopu Stradovi jakožto vydavateli Serliovy Il settimo libro.10 

Hanno-Walter Kruft se ve svých Dějinách teórie architektury věnoval také Sebastianu 

Serliovi. V jeho životopise však uvedl řadu chybných informací, zejména 

nepřesných časových údajů. Zaobíral se rovněž obsahem jednotlivých knih traktátu.11 

Rukopis „šesté“, „sedmé“ a „osmé“ knihy přepsal Francesco Paolo Fiore a k jednotlivým 

knihám uvedl také další podrobnosti.12 Vaughan Hart a Peter Hicks přeložili celý Serliův 

traktát do angličtiny a knihy opatřili komentářem.13 Opomíjené otázce Serliovy 

architektonické praxe se věnovala v monografii Sabine Frommel. Kromě praktické činnosti 

pojednala o proměnách názorů na Sebastiana Serlia v průběhu téměř pěti set let.14  

 

Společná literatura  
 

Pro téma diplomové práce je zásadní a dosud nepřekonanou prací Palladianismus 

v české renesanci od Olgy Frejkové. Autorka se věnovala českým renesančním stavbám 

a jejich srovnání s traktátovou literaturou. Přinesla zprávu o autorech nedochovaných krbů 

v Královském letohrádku na Pražském hradě, pro krb ve velkém sále východního křídla 

na kaceřovském zámku našla předlohu v titulním listě jedné z knih Sebastiana Serlia 

a s grafickými předlohami spojila také krb a další stavební články na zámku 

v Nelahozevsi.15 Druhou nejpodstatnější prací je příspěvek Ondřeje Jakubce, který se 

přímo zaměřil na předlohy Sebastiana Serlia a renesanční architekturu v českých zemích. 

Kromě uvedení četných konkrétních příkladů užití těchto vzorů, upozornil na potřebu 

zkoumání této problematiky a možná úskalí, která mohou při srovnáních se Serliem 

                                                
8 THOENES 1989. 
9 TUTTLE 1989. 
10 BURY 1989; JANSEN 1989. 
11 KRUFT 1993. 
12 FIORE 1994. 
13 HART/HICKS 1996; HART/HICKS 2001. 
14 FROMMEL 2003. 
15 FREJKOVÁ 1941. 
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nastat.16 K nejvýznamnějším počinům ve spojitosti s českou renesanční architekturou 

a Sebastianem Serliem lze zařadit také diplomovou práci Veroniky Ludvíkové zaměřenou 

na portálovou architekturu. Největším přínosem její práce byl překlad Libro estraordinario 

do českého jazyka.17  

Předlohy Sebastiana Serlia zmínila ve svých pracích mnohokrát Jarmila Krčálová, 

například v souvislosti s rámováním oken a dveří Královského letohrádku, s krbem 

v severozápadním bastionu na zámku v Nelahozevsi či s okny jindřichohradeckého 

rondelu.18  

Ke všem stavbám, jež jsou zahrnuty v diplomové práci, se vyjádřila 

Eva Šamánková. Věnovala se zejména autorství jednotlivých objektů a Serlia zmínila 

pouze v souvislosti s ostěním oken a dveří Královského letohrádku.19 Na knihu Evy 

Šamánkové reagovala v časopise Umění Jarmila Krčálová.20 Přehledovou literaturu, 

zmiňující okruh staveb uvedených v této diplomové práci dále zpracovali například Jan 

Białostocki či Erich Hubala v knize editované Ferdinandem Seibtem.21  

Přehled architektů, zedníků a kameníků, kteří pracovali v Čechách 

v 16. a 17. století, publikoval Zikmund Winter. Mezi tyto osobnosti byli zahrnuti také 

někteří známí autoři renesančních krbů, například Jan Campion či Honz Maurer.22 

Na návrzích a realizaci českých krbů se velmi často podíleli Vlaši, přicházející k nám 

zejména z oblasti Luganského a Comského jezera. Bližší informace k nim poskytl Karel 

Chytil, Karel Šmrha, Pavel Preiss či Jan Chlíbec, který spojil krby na zámku Kratochvíle 

a jeden z krbů na zámku v Kaceřově s předlohami Sebastiana Serlia.23  

Kulturnímu prostředí české šlechty a provázanosti s habsburským dvorem se ve své 

knize věnoval Václav Bůžek.24  

 

                                                
16 JAKUBEC 2005. 
17 LUDVÍKOVÁ 2009. 
18 KRČÁLOVÁ 1976; KRČÁLOVÁ 1989. 
19 ŠAMÁNKOVÁ 1961. 
20 KRČÁLOVÁ 1962. 
21 BIAŁOSTOCKI 1976; HUBALA 1985; SEIBT 1985. 
22 WINTER 1909. 
23 CHYTIL 1925; ŠMRHA 1976; PREISS 1986; CHLÍBEC 2011a. 
24 BŮŽEK 2006. 
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Královský letohrádek na Pražském hradě  
 

Osobností stavebníka Královského letohrádku, Ferdinandem I. Habsburským, se 

zabývali například Jaroslav Čechura, Ivana Čorejnová, Jiří Rak či Vít Vlnas.25  

Z pramenů je významná především korespondence Ferdinanda I., která se týká 

vypracování krbů v Královském letohrádku Giovannim Luchesem a Janem Campionem. 

Uložena je ve Státním ústředním archivu v Praze, ve fondu Staré manipulace.26  

Již v roce 1886 hledal Karel Boromejský Mádl předlohu pro rámování oken a dveří 

Královského letohrádku v traktátu Sebastiana Serlia a v roce 1910 na něj navázal Oscar 

Pollak.27 Antonín Balšánek si povšiml, že se v Královském letohrádku dříve nacházely dva 

krby. Připsal je Janu Campionovi a srovnal je s krby v letohrádku Hvězda či na zámku 

v Nelahozevsi.28 V monografii se Královskému letohrádku věnoval Antonín Mihulka, 

který uvedl, že se v objektu nacházely vlašské krby a jako jejich zhotovitele označil Jana 

Campiona. Ostění oken a dveří opět srovnal s předlohami Sebastiana Serlia.29 Nověji se 

o přítomnosti krbů v Královském letohrádku zmínil Viktor Procházka v článku zaměřeném 

na postup stavby a pozdější úpravy.30 Dva články Jana Bažanta předcházely monografii 

Pražský Belvedér a severská renesance, jež byla publikována v roce 2006. Autor se 

podrobně věnoval zejména vnější sochařské výzdobě letohrádku, ale zabýval se rovněž 

ostěním oken a portálů a členěním horního patra letohrádku, které přirovnal nejen 

k předlohám Sebastiana Serlia, ale i k antickým a italským renesančním stavbám.31  

 

Letohrádek Hvězda v Praze Liboci  
 

O vzdělání, sběratelských zálibách a kulturním životě arcivévody Ferdinanda II. 

Tyrolského, který byl architektem letohrádku Hvězda, pojednali Ivana Čorejnová, Jiří Rak 

                                                
25 ČECHURA 2008; ČOREJNOVÁ/RAK/VLNAS 2012. 
26 SUA v Praze, fond Stará manipulace, signatura 21/4. 
27 MÁDL 1886; POLLAK 1910. 
28 BALŠÁNEK 1897. 
29 MIHULKA 1939. 
30 PROCHÁZKA 1997. 
31 BAŽANT 2003a; BAŽANT 2003b; BAŽANT 2006. 
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a Vít Vlnas.32 V katalogu k výstavě zaměřené na knihovnu Ferdinanda Tyrolského 

na zámku Ambras se Alfred Auer, Eva Irblich a Ernst Gamillscheg mimo jiné věnovali 

přítomnosti knih Sebastiana Serlia v této knihovně.33  

David Schönherr nalezl původní plány Hvězdy od Ferdinanda Tyrolského a vyvrátil 

tak pověst o tom, že letohrádek založil Jiří z Poděbrad.34 Plány letohrádku Hvězda, které 

jsou dnes uloženy ve Vídni, se zabýval také Karel Boromejský Mádl. Stavbu rovněž 

popsal, zmínil se o její historii a vedení stavebních prací.35 Obdobnou obsahovou náplň má 

článek a monografie Jana Morávka.36 Bohaté štukové výzdobě v přízemí letohrádku, 

jejímu autorství a programu se věnovali například Jarmila Krčálová či Matouš Jirák.37 

Ve stručném článku se Zdeněk Lebl zmínil o původních podlahách v prvním patře Hvězdy, 

které byly vytvořeny podle vzorů Serlia.38 Jan Bažant v článku a monografii pojednal 

zejména o štukové výzdobě Hvězdy. Věnoval se však také nezvyklému půdorysu stavby 

a srovnal jej též s předlohou Sebastiana Serlia.39 Krby letohrádku Hvězda byly výše 

jmenovanými autory pouze zmíněny a hlubšímu zájmu doposud unikaly.  

 

Plzeňská radnice  
 

Časové údaje k renesanční přestavbě Plzeňské radnice a jméno stavitele 

(Hans Vlach) jsou uvedeny v Radním protokole uloženém v Archivu města Plzně.40 

Prameny o autorovi krbu však chybí. Hanse Vlacha ztotožnil s Giovannim de Statia Josef 

Strnad a ve svém příspěvku se mu poměrně podrobně věnoval.41  

Jaroslav Schiebl věnoval Plzeňské radnici monografii, ve které pojednal zejména 

o historii tohoto objektu před renesanční přestavbou i po ní.42 V Uměleckých pokladech 

                                                
32 ČOREJNOVÁ/RAK/VLNAS 2012. 
33 AUER/IRBLICH 1995; AUER 1995; IRBLICH 1995; GAMILLSCHEG 1995. 
34 SCHÖNHERR 1876. 
35 MÁDL 1890. 
36 MORÁVEK 1933; MORÁVEK 1954. 
37 KRČÁLOVÁ 1973; JIRÁK 2006. 
38 LEBL 2007. 
39 BAŽANT 2008; BAŽANT 2013. 
40 AMP, Radní protokol, signatura 19 1554–1567. 
41 STRNAD 1888. 
42 SCHIEBL 1912. 
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Čech Kamil Hilbert Plzeňskou radnici popsal a věnoval se rovněž její historii.43 

O Giovannim de Statia, dějinách objektu, rekonstrukci na počátku 20. století a zejména 

o novodobé sgrafitové výzdobě pojednal Ladislav Lábek.44 Umění v Plzni od středověku 

do 19. století ve své knize popsal Václav Mencl, neopomenul zařadit také základní 

informace o Plzeňské radnici.45 Jaromír Kovář v monografii zmínil některé novodobé 

prvky Plzeňské radnice, které byly inspirovány kaceřovským zámkem a vycházejí 

ze Serliova traktátu.46 V knize věnující se dějinám Plzně týž autor pojednal o skupině 

Vlachů, kteří přišli z Kaceřova a usadili se v Plzni.47 Stavebně historický průzkum 

Plzeňské radnice proběhl v roce 1977. Jeho autoři uvedli obecně, tedy bez označení 

konkrétních knih či folií, Serliův traktát jako možnou inspiraci pro některé stavební články 

radnice.48 K doplnění stavebně historického průzkumu došlo roku 1993. Zmíněny byly 

architektonické články vycházející ze zámku v Kaceřově a také oba krby Plzeňské radnice, 

které byly v obecné rovině kladeny do souvislosti se Serliem.49 Nejpřínosnější vzhledem 

ke vztahu Plzeňské radnice k traktátu Sebastiana Serlia byla bakalářská práce Veroniky 

Kůsové a Martiny Šimkové. Kůsová srovnala s konkrétními grafickými předlohami právě 

krby Plzeňské radnice a Šimková uvažovala o vzoru ze Serlia pro bosované přízemí 

budovy.50  

 
Zámek v Kaceřově  
 

Královskému sekretáři a radovi Florianu Griespekovi z Griespachu, který si nechal 

postavit zámek v Kaceřově, ale také v Nelahozevsi, se věnovala četná literatura. V Ottově 

slovníku naučném se jím zabýval Martin Kolář.51 O celém rodu Griespeků pojednal 

vyčerpávajícím způsobem Jan Dyk.52 V roce 1998 proběhl seminář věnující se rodu 

Griespeků a pobělohorské šlechtě. Z příspěvků lze jmenovat především stať Václava 

                                                
43 HILBERT 1913. 
44 LÁBEK 1930. 
45 MENCL 1961. 
46 KOVÁŘ 1964. 
47 KOVÁŘ 1965. 
48 LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977. 
49 LANCINGER/MUK 1993. 
50 KŮSOVÁ 2012; ŠIMKOVÁ 2013. 
51 KOLÁŘ 1896. 
52 DYK 1909. 
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Bůžka a Karla Jindřicha. Tito autoři představili Floriana Griespeka jako schopného 

a nábožensky tolerantního hospodáře. Jiří Kropáček ve sborníku k semináři zhodnotil 

stavební počiny Floriana Griespeka, kterého srovnal s arcivévodou Ferdinandem 

Tyrolským.53 Dlouhodobě se zabýval osobou Griespeka Jan Racek a své poznatky 

publikoval v několika článcích.54 Petr Kolář uvedl přehled dosavadní literatury související 

s Florianem Griespekem a porovnal dosavadní názory na něj.55  

Během výstavby kaceřovského zámku byla vedena podrobná evidence. Ta se však 

po bitvě na Bílé hoře ztratila. Několik kusých informací se dochovalo v Urbáři 

kaceřovského panství z roku 1558, který částečně publikoval Václav Kočka. Podstatná je 

zejména zpráva o ubytování Vlachů v Kaceřově, kteří pracovali na stavbě zámku.56  

Pro poznání nedochovaných či jen částečně dochovaných krbů kaceřovského 

zámku je stěžejní příspěvek Carla Laužila, který vyobrazení několika z nich publikoval.57 

Stručný popis zámku a jeho majitele po smrti Floriana Griespeka uvedl August Sedláček.58 

Antonín Podlaha popsal některé z krbů a připojil též několik fotografií.59 Architektonický 

rozbor zámku zpracoval Oldřich Stefan a objekt zařadil ke klasické renesanci. Zamýšlel se 

rovněž nad otázkou architekta, ale tuto problematiku ponechal otevřenou.60 Luboš 

Lancinger a Jan Muk provedli v roce 1969 stavebně historický průzkum kaceřovského 

zámku. S předlohami Sebastiana Serlia srovnali řadu architektonických článků, například 

ostění oken a portálů, vstupní bránu, kamenné pletencové zábradlí, ale také nástavec krbu 

v bývalém hodovním sále.61 V příspěvku Ke vztahu renesanční architektury Čech a Itálie 

se Jan Muk věnoval především kaceřovskému zámku. Vyslovil se k otázce architekta 

a uvedl traktát Sebastiana Serlia jako vzor pro kamenné zábradlí a pro některé z krbů.62 

Zhuštěné informace o historii, stavebním vývoji a současném stavu zámku zahrnul do své 

                                                
53 BŮŽEK 1998; JINDŘICH 1998; KROPÁČEK 1998. 
54 RACEK 2000; RACEK 2002; RACEK 2003. 
55 KOLÁŘ 2009. 
56 KOČKA 1930. 
57 LAUŽIL 1881. 
58 SEDLÁČEK 1905. 
59 PODLAHA 1912. 
60 STEFAN 1961. 
61 LANCINGER/MUK 1969. 
62 MUK 1986. 
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práce Petr Kolář, který připojil bohatou obrazovou přílohu.63 Studium o původní gotické 

tvrzi, kterou Florian Griespek začlenil do stavby zámku, zahájila Eva Kamenická.64 

Navázali na ni Petr Rožmberský a Milan Novobilský, kteří objekt zámku začlenili 

do širších souvislostí a snažili se částečně zhodnotit starší literaturu vážící se k tématu.65  

 

Zámek v Nelahozevsi  
 

Archivní prameny vážící se k stavebním pracím jsou stejně jako pro kaceřovský 

zámek i pro zámek v Nelahozevsi ztraceny. Ferdinand Břetislav Mikovec sepsal text 

věnující se nelahozevskému zámku pravděpodobně po osobní návštěvě. Věnoval se popisu 

stavby a zhodnotil také současný stav objektu.66 Z Mikovcova textu vyšel August Sedláček 

a doplnil jej o četná vyobrazení.67 František Riedl uvedl ve svém krátkém příspěvku 

důležitou informaci o jednom z nelahozevských krbů, který měl být stejný jako krb 

v letohrádku Hvězda. S největší pravděpodobností se jednalo o dnes již neexistující krb 

ve východním křídle zámku.68 Jako první se pokusil určit postup stavby Ferdinand Velc. 

Kromě toho také poměrně podrobně popsal krb v severovýchodním bastionu.69 Stručný, 

avšak kritický a výstižný příspěvek o zámku v Nelahozevsi sepsala Viktorie 

Wachsmannová. Zabývala se stavebním postupem a otázkou architekta.70 V době 

vlastnictví zámku státem proběhl pod vedením Kláry Fischerové a Pavla Mošťáka stavebně 

historický a architektonický průzkum. Závěry přinesly řadu srovnání architektonických 

článků s traktátem Sebastiana Serlia a pro krby byla uvedena jako vzor „čtvrtá“ kniha 

neboli Regole generali.71 Monograficky zpracovali nelahozevský zámek Pavel Štěpánek 

a Miloslav Vlk, přičemž se dotkli osoby Bonifáce Wolmuta jako jednoho z uvažovaných 

architektů stavby a ve spojitosti s ním zmínili otázku užití Serliových předloh.72 Alena 

                                                
63 KOLÁŘ 1999. 
64 KAMENICKÁ 2005. 
65 ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007. 
66 MIKOVEC 1860. 
67 SEDLÁČEK 1891. 
68 RIEDL 1876. 
69 VELC 1904. 
70 WACHSMANNOVÁ 1951. 
71 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976. 
72 ŠTĚPÁNEK/VLK 1977; VLK 1984; VLK 1992. 
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Tejnická a Bohumír Tejnický publikovali monografii o obci Nelahozeves, která je spíše 

popularizačního charakteru. Pro krb v severovýchodním bastionu uvedli jako vzor traktát 

Sebastiana Serlia.73 V roce 2007 byly krby nelahozevského zámku restaurovány. Zprávu 

o průběhu restaurování sepsal Jakub Rafl.74  

 

Zámek v Jindřichově Hradci  
 

Podnět k velkým renesančním úpravám v Jindřichově Hradci vzešel od Jáchyma 

a Adama II. z Hradce. Ve sborníku Opera historica se osobám stavebníků věnoval Václav 

Ledvinka, Václav Bůžek a Josef Hrdlička.75  

Renesanční přestavby jindřichohradeckého hradu a zámku jsou výjimečně dobře 

dokumentovány archivními prameny. Ve stavebních účtech uložených ve Státním 

oblastním archivu v Jindřichově Hradci jsou uvedena jména dvou autorů krbů, a to Honze 

Maurera Pildhaurera a Antonia Cometty. Skrze tyto prameny je možné krby také časově 

zařadit.76  

Podrobný popis hradu a zámku s mnoha vyobrazeními poskytl August Sedláček.77 

V Soupisu památek historických a uměleckých na něj navázal Josef Novák, který uvedl 

jména několika osob podílejících se na stavbě Adamova Nového stavení a mezi nimi také 

Honze Maurera, jenž byl dle Nováka autorem krbu v tzv. Ložnici Adama II. Krb 

ve druhém patře Adamova Nového stavení Novák popsal a autorství přiřkl Antoniu 

Comettovi. Také krb ve velkém sále Španělského křídla připsal Comettovi a připojil 

rovněž fotografii současného stavu.78 Obdobné informace pak zahrnul Josef Novák 

do monografie o jindřichohradeckém hradu a zámku z roku 1905.79 Do přehledu 

jihočeských staveb zahrnul Josef Braniš také zámek v Jindřichově Hradci, zmínil se 

                                                
73 TEJNICKÁ/TEJNICKÝ 2006. 
74 RAFL 2007. 
75 LEDVINKA 1998; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998. 
76 SOA Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec, signatura VI Bb 2a, karton 427, 432, 433. 
77 SEDLÁČEK 1885. 
78 NOVÁK 1901. 
79 NOVÁK 1905. 
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o renesančních úpravách a vyjmenoval některé architekty a kameníky, kteří se na nich 

podíleli.80  

V monografii Jarmily Krčálové je uvedena historie a vývoj zámku. Autorka se 

zabývala zejména výtvarnou stránkou objektu, krbům a Sebastianu Serliovi však příliš 

pozornosti nevěnovala.81 V článku publikovaném v časopise Umění se táž autorka 

zabývala jindřichohradeckým rondelem, přičemž pojednala také o předlohách Serlia 

pro tuto stavbu.82 V jiném článku se Krčálová věnovala Antoniu Comettovi a jeho bratru 

Domenicu Benedettovi a jejich působení v jižních Čechách. Autorka jmenovala práce 

Antonia Cometty na zámku v Jindřichově Hradci i mimo něj a zmínila také jeho autorství 

jindřichohradeckých krbů.83 Nejpřínosnější vzhledem k tématu diplomové práce je 

monografie Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě opět 

od Jarmily Krčálové. Kromě ústřední osoby Maggiho se autorka zmínila také o Honzovi 

Maurerovi a Antoniu Comettovi, přičemž se jí podařilo dohledat příslušné archivní 

prameny týkající se zadání a vyplacení některých jindřichohradeckých krbů.84  

Autoři stavebně historického průzkumu z roku 1976 upozornili na prameny, které 

byly doposud vztahovány k Jáchymově Novému stavení, a nově je přiřadili k Adamově 

Novému stavení. Tím se posunula datace počátku této stavby již do šedesátých let 

16. století. V průzkumu byli zmíněni také oba známí autoři krbů, avšak bez konkrétního 

rozlišení jejich prací.85 Nejdůležitější poznatky stavebně historického průzkumu pak byly 

shrnuty v příspěvku do sborníku Historická Olomouc a její současné problémy.86  

O renesančních úpravách, jejich autorech a o časovém zařazení pojednali Mojmír 

Horyna, Jiří Kuthan, Ivan Muchka, Ema Charvátová, Luděk Jirásko či Pavel Juřík.87 Pavel 

Mach se ve své diplomové práci zabýval zejména poměrem prací Antonia Ericeri 

                                                
80 BRANIŠ 1909. 
81 KRČÁLOVÁ 1959. 
82 KRČÁLOVÁ 1972. 
83 KRČÁLOVÁ 1978b. 
84 KRČÁLOVÁ 1986. 
85 MUK/VILÍMKOVÁ1976. 
86 MUK/VILÍMKOVÁ 1983. 
87 HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974; CHARVÁTOVÁ 1974; JIRÁSKO 1994; JUŘÍK 2010. 
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a Baldassara Maggiho, ale zmínil se též o grafických předlohách Sebastiana Serlia 

pro portál Adamova Nového stavení, jehož autorem byl Antonio Cometta.88  

 

Zámek Kratochvíle 
 

O osobě stavebníka Vilémovi z Rožmberka, ale také o jeho mladším bratru Petru 

Vokovi, za něhož byly v Kratochvíli provedeny některé dokončovací stavební práce, byla 

sepsána četná literatura. Jejich životy se zabýval například František Kavka či Jaroslav 

Pánek.89 Václav Bůžek a Josef Hrdlička se zaměřili na kulturní život, cesty a zájmy 

posledních Rožmberků.90 Téma rožmberské knihovny zpracoval Josef Hejnic, který se 

zaměřil také na opomíjenou sbírku knih Viléma z Rožmberka.91 Na toto téma navázala 

v monografii Lenka Veselá, která uvedla přítomnost tří Serliových svazků v rožmberské 

knihovně.92  

Rožmberský archivář a knihovník Václav Březan sepsal kroniky, z nichž vysvítá 

jméno architekta Kratochvíle Baltassara Maggiho. Březan dále zaznamenal několik zpráv 

o stavebních pracích na zámku. Kroniky Václava Březana vydal s komentáři v roce 1985 

Jaroslav Pánek.93 Výtah z Březanových kronik publikovala Anna Kubíková a opatřila jej 

rovněž komentářem.94 O architektuře krbů v Kratochvíli však archivní prameny mlčí.  

Stavbu zámku Kratochvíle časově vymezil Josef Braniš. Uvedl také jméno 

architekta a jména osob podílejících se na vnitřní výzdobě.95 V podobném duchu navázal 

František Mareš s Jiřím Sedláčkem v Soupisu památek historických a uměleckých, kde 

objekt popsali včetně krbů a připojili rovněž fotografickou dokumentaci.96 Zřejmě první 

monografii o Kratochvíli sepsal František Středa, v níž se věnoval zejména vnitřní 

výzdobě.97 O malířské výzdobě podrobně pojednala Milada Lejsková-Matyášová.98 

Jarmila Krčálová srovnala zámek Kratochvíli s řadou italských staveb.99 Stavebně 
                                                

88 MACH 2011. 
89 KAVKA 1966; PÁNEK 1989. 
90 BŮŽEK/HRDLIČKA 1997; BŮŽEK 2011. 
91 HEJNIC 1993. 
92 VESELÁ 2005. 
93 PÁNEK 1985. 
94 KUBÍKOVÁ 2005. 
95 BRANIŠ 1909. 
96 MAREŠ/SEDLÁČEK 1913. 
97 STŘEDA 1916. 
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Krčálová srovnala zámek Kratochvíli s řadou italských staveb.99 Stavebně historický 

průzkum zde proběhl v roce 2006. Jeho autoři tři renesanční krby popsali, ale podrobněji se 

jim nevěnovali a nepokusili se ani určit autorství.100  

Ivan Muchka přispěl do katalogu k výstavě věnované Rožmberkům pojednáním 

o rožmberských stavbách, přičemž poměrně často odkazoval na terminologii, kterou užíval 

Sebastiano Serlio v doprovodných textech k vyobrazením v traktátu. Muchka také 

zdůraznil význam Serlia pro tyto stavby a krátce se zastavil i u zámku Kratochvíle.101 

Na katalogu se podílel rovněž Jan Chlíbec, který se zabýval renesančním sochařstvím 

v rožmberském dominiu. V rámci svého příspěvku věnoval pozornost krbům v Kratochvíli 

a zmínil několik významných poznatků. Určil námět štukového výjevu na krbu 

ve vstupním sále jako Vestu a jako autora tohoto štuku označil Antonia Melana. Návrh 

krbu pak podle Chlíbce provedl pravděpodobně Antonio Cometta.102 Autoři novější 

monografie o Kratochvíli určili námět štuku jako alegorii Umírněnosti.103 Jinou monografii 

sepsal Václav Bůžek s Ondřejem Jakubcem. Zmínili se, že rožmberská knihovna 

obsahovala spisy Sebastiana Serlia a u krbů v Kratochvíli uvedli příbuznost se „čtvrtou“ 

knihou Regole generali.104 

                                                                                                                                              
98 LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1963. 
99 KRČÁLOVÁ 1986. 
100 KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006. 
101 MUCHKA 2011. 
102 CHLÍBEC 2011b. 
103 PAVELEC 2011. 
104 BŮŽEK/JAKUBEC 2012. 



 

21 

1. Vitruvius jako zdroj inspirace  
 

 Literární dílo De Architectura Libri Decem antického autora Vitruvia sloužilo jako 

zdroj inspirace a poučení mnoha architektům, stavitelům a teoretikům nejen v renesanci, 

ale i v dobách dřívějších a následujících, a působí na architekturu vlastně i dnes. Také 

Sebastiano Serlio byl seznámen s texty Vitruvia a ve svých traktátech reagoval na řadu 

jeho podnětů. Proto je důležité se v počátku diplomové práce krátce zastavit u tak 

významné osobnosti, jakou Vitruvius bezesporu byl. 

 

1.1. Život a dílo Vitruvia 

  

Informací o životě Vitruvia není mnoho a většinu z nich lze získat z jeho vlastního 

díla, především z předmluv k jednotlivým knihám. Podle Vitruvia si má architekt osvojit 

znalosti z mnoha oborů, mezi něž řadil například geometrii, optiku, aritmetiku, dějepis, 

hudbu, lékařství či hvězdářství. On sám se tímto doporučením řídil a dosáhl značného 

vzdělání. Během válečných výprav, podniknutých v době Caesara a později za Augusta, se 

věnoval konstrukci obléhacích strojů.105 Válečná tažení mu také zřejmě umožnila navštívit 

řadu míst včetně Galie, Hispánie či Řecka.106 Jedinou jeho stavbou, kterou sám zmiňuje, 

měla být bazilika ve Fanu, avšak tato budova nebyla nikdy objevena.107 Z Vitruviova 

vlastního sdělení pochází také informace, že se k teoretické práci dostal až v pozdním 

věku.108 Spis není dodnes přesně datovaný, nejčastěji je však jeho vznik kladen mezi roky 

33 a 14 před n. l.109  

Vitruvius doufal v proslavení ve své vlastní době, avšak soudobou architekturu 

příliš neovlivnil. Jeho traktát získával na významu až v pozdější době a vůbec největší 

ohlas měl v renesanci.110 Za svou slávu pak částečně vděčí také faktu, že byl prakticky 

                                                
105 BOUZEK 1979, 7; KRUFT 1993, 19; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 632. 
106 BOUZEK 1979, 8. 
107 BOUZEK 1979, 8; KRUFT 1993, 20; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 632. 
108 BOUZEK 1979, 8; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 632. 
109 KRUFT 1993, 19. 
110 KRUFT 1993, 17. 
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jediným větším teoretickým dílem o architektuře, které se z antiky dochovalo.111 Vitruvius 

se zde projevil především jako stavební technik, zatímco umělecká stránka zůstala 

druhotná. Pro Vitruvia, jakožto Římana a konstruktéra válečných strojů, to ostatně nebylo 

příliš udivující.112 

 

1.2. Deset knih o architektuře ve středověku a v renesanci 

 

 V literatuře se někdy lze setkat s názorem, že Vitruviovy spisy byly v renesanci 

znovuobjeveny.113 Toto mínění však není zcela správné. Vitruvius byl znám jak v antice, 

tak v době středověku, ale pohled na jeho texty a jejich chápání se lišili od humanistického 

či vrcholně renesančního nahlížení. Tak již například Plinius Starší (23–79 n. l.) odkazoval 

na Vitruvia jako na autoritu. Zřejmě ve 3. století vznikl výtah z Deseti knih o architektuře 

od M. Caetia Faventina. Od konce 9. století se Vitruviovo dílo opisovalo běžně.114 

 V době rané renesance byl Vitruvius v Itálii znám zejména díky humanistům 

Petrarcovi a Boccacciovi, a to ještě před tzv. znovuobjevením v roce 1416.115 Během 

15. století zájem o Vitruvia rostl, avšak stále zde byla pro mnohé jazyková bariéra. Tuto 

nesnáz pomohl překonat Francesco di Giorgio Martini, který roku 1470 přeložil spisy 

z latiny do „volgare“.116 Dalším důležitým momentem bylo první tištěné vydání Deseti 

knih o architektuře, k němuž došlo pravděpodobně mezi lety 1486 a 1492 v Římě. 

Připravil jej filolog Givanni Sulpicio da Veroli a dočkalo se i několika dotisků 

(Benátky 1495, Florencie 1496), přičemž k florentskému vydání bylo připojeno i několik 

ilustrací.117 Také původní Vitruviův spis obsahoval ilustrace, ty se však nedochovaly.118 

V 16. století se k Vitruviovi přistupovalo s čím dál větší závazností a normativním 

                                                
111 BOUZEK 1979, 11; KRUFT 1993, 19. 
112 BOUZEK 1979, 11, 14. 
113 FREJKOVÁ 1941, 8. Vitruviovy texty nalezl dle legendy roku 1414 humanista Poggio Bracciolini 
v benediktinském klášteře v Montecassino. Dokázalo se však, že Bracciolini se touto dobou nacházel 
v Kostnici a až roku 1416 objevil Bracciolini v St. Gallen Codex Harleianus obsahující Vitruviovy spisy. 
In: FREJKOVÁ 1941, 8; KRUFT 1993, 38, 65; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 638. 
114 BOUZEK 1979, 12. 
115 KRUFT 1993, 38, 65. Krátce po roce 1350 přinesl Petrarca kopii Vitruvia z Francie, tak se stala známá 
v severní Itálii a Florencii. In: DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 638. 
116 KRUFT 1993, 65. Volgare je předchůdce dnešní italštiny. 
117 KRUFT 1993, 65; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 639. 
118 DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 632. 
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chápáním.119 K lepšímu porozumění přispělo vydání filologa a architekta Fra Giovanniho 

Giocondy z roku 1511, opatřené 140 dřevořezy.120 Významný italský překlad 

s komentářem, z kterého vycházela řada dalších autorů, vytvořil lombardský architekt 

Cesare Cesariano roku 1521.121 Překladů a vydání vzniklo v období renesance velké 

množství, zde jsou však jmenovány pouze nejvýznamnější z nich.  

K renesanci se váže také vznik Academie Vitruviany, která byla založena roku 

1542 v Římě. 122 Jednou z otázek, kterou se její členové zabývali, bylo porovnávání 

Vitruviových spisů s římskými antickými stavbami. 123 Architekt Jacopo Barozzi 

da Vignola byl například pověřen vytvořením kreseb římských památek. Z původního 

programu vitruviánské akademie se však uskutečnilo jen velmi málo. 124 

 

1.3. Sebastiano Serlio a Vitruvius 

 

 Deset knih o architektuře pojednává o řadě významných témat. Mezi ně se řadí 

například pojetí architektury ve vztahu k proporcím lidského těla či vzdělání architekta.125 

Také pro Sebastiana Serlia byla mnohá z Vitruviových poučení velice důležitá 

a mnohokrát na ně reagoval. Nejen Serlio vycházel ze svých předchůdců, činil tak 

i Vitruvius, který navazoval zejména na řecké autory.126  

Důležitým faktorem u obou autorů bylo, že pojali své traktáty jako praktickou 

příručku. Tento přístup byl jedním z důvodů, proč se dočkali tak velkého ohlasu, i když 

u Vitruvia se zájem projevil naplno až o několik století později.127 Lepšímu chápání také 

přispívaly ilustrace, které se však u Vitruvia v původní podobě nedochovaly, jak již bylo 

                                                
119 KRUFT 1993, 65. 
120 KRUFT 1993, 66; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 640. 
121 BOUZEK 1979, 13; KRUFT 1993, 66–67; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 640. 
122 FREJKOVÁ 1941, 15; BOUZEK 1979, 13; KRUFT 1993, 69. 
123 DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 640–641. 
124 KRUFT 1993, 69; DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 641. 
125 BOUZEK 1979, 10, 14. 
126 FREJKOVÁ 1941, 15; BOUZEK 1979, 10.  
127 BOUZEK 1979, 11. 
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dotčeno výše.128 Oproti Vitruviovi se Serlio snažil o menší závaznost jeho pravidel 

a připouštěl odchylky na základě úsudku architekta.129 

 Mezi shodné předměty zájmu obou autorů patřily například stavby chrámů 

a divadel nebo zaujetí urbanismem.130 Patrně nejvýznamnějším společným tématem však 

byly sloupové řády. Vitruvius, který se jimi zabýval ve třetí a čtvrté knize,131 pojednával 

o dórském řádu jako o mužském, o iónském řádu jako o ženském a o korintském řádu jako 

o panenském.132 Serlio se věnoval pěti sloupovým řádům, které přizpůsobil potřebám 

křesťanství. Toskánský řád měl být využíván pro opevnění; dórský se vztahoval ke Kristu, 

vojenským a mužským světcům a k domům vojenských hrdinů; iónský řád stanovil Serlio 

pro ženské světice a vzdělané osoby; korintský řád patřil Panně Marii, cudným lidem 

a klášterům; a kompozitní řád pozoroval Serlio především na římských vítězných 

obloucích.133 

 Souvislosti mezi Vitruviem a Serliem nebyly pouze jednostranné. Sebastiano Serlio 

byl důležitou osobou pro pozdější vydání Vitruviových Deseti knih o architektuře. 

V roce 1547 vyšlo v Paříži první francouzské vydání Vitruvia, přeložené Jeanem 

Martinem. Zde bylo užito jednak ilustrací Fra Giocondy a Cesariana, ale také nových 

ilustrací Jeana Goujona a v neposlední řadě byly poprvé přejaty některé ilustrace týkající 

se divadla od Sebastiana Serlia z Regole generali.134 

 
 
 

 

                                                
128 DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 632. 
129 KRUFT 1993, 76. 
130 KRUFT 1993, 14, 20, 77. 
131 BOUZEK 1979, 16. 
132 VITRUVIUS 1979, 125–126. 
133 KRUFT 1993, 76; KANERVA 2006, 35–37. Toskánskému řádu se věnoval i Vitruvius, avšak s menší 
podrobností než řádu dórskému, iónskému a korintskému. Kompozitní řád byl poprvé popsán L. B. Albertim. 
In: DWYER/KIDSON/PAGLIARA 1996, 640. 
134 KRUFT 1993, 70. Regole generali... úplný název knihy viz oddíl 2.8.3. 
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2. Sebastiano Serlio 
 

 Význam osobnosti, jakou byl Sebastiano Serlio, přesahoval daleko za hranice jeho 

rodné země, tedy Itálie. Věhlasu v Záalpí dosáhl zejména kvůli své teoretické činnosti, 

ale jeho životní dílo bylo rozsáhlejší a je nutné na něj nahlížet také jako na architekta 

působícího v praxi. Serliova kariéra se ubírala mnoha spletitými cestami, o nichž 

pojednává tato kapitola. Další část kapitoly se pak věnuje Serliovu traktátu a jeho 

jednotlivým knihám. 

 

2.1. Dětství a mládí bolognského umělce  

  

 Z raného období Serliova života se dochovalo vůbec nejméně dokumentů, 

proto i dnes existuje řada nevyřešených otázek. První nejasnosti se vyskytují již u data 

narození. Tradičně uváděné datum 6. září 1475, které je založeno na záznamu 

v nedochované křestní knize,135 je poslední dobou zpochybňováno informací, že se 

Sebastiano Serlio nenarodil před rokem 1490.136 Nicméně většina badatelů se kloní spíše 

k roku 1475 jako k pravděpodobnějšímu. Co však víme s jistotou je, že se Sebastiano 

Serlio narodil v Bologni ve farnosti San Tommaso della Braina.137 Jeho otec Bartolomeo 

di Antonio Serlio se živil jako kožešník a dle dochovaných zpráv byl v místním cechu 

kožešníků váženou osobou. O tom, že se Bartolomeovi v obchodě dařilo, svědčí mimo jiné 

i koupě domu na Via del Begatto ve farnosti San Leonardo v roce 1485 a pozdější trvalé 

bydliště ve farnosti Santa Cristina della Fondezza.138 

                                                
135 FROMMEL 2003, 13. O záznamu v křestní knize se zmínil Antonio Bolognini Amorini, který v roce 1823 
napsal první moderní biografii Serlia. Napsal, že křestní kniha uvádí pouze jméno otce bez příjmení 
a že Sebastianův otec byl průměrným malířem. Informace o tom, že by se otec Sebastiana Serlia živil jako 
malíř se však nepotvrdila. In: BOLOGNINI AMORINI 1823, 1; TUTTLE 1989, 22. Jerzy Kowalczyk chybně 
uvedl, že Sebastiano Serlio získal první malířské vzdělání u svého otce. In: KOWALCZYK 1973, 29. Tutéž 
informaci zmínil i Hanno Walter Kruft. In: KRUFT 1993, 73.  
136 FROMMEL 2003, 38, poznámka 2. Toto nové bádání je založeno na autobiografické poznámce v Il Settimo 
libro, kde Serlio uvedl, že arkády postavené kolem roku 1497 v jeho rodném městě Bologni se časově 
shodují s jeho nejranějšími lety. In: FIORE 1994, 15–16. 
137 DINSMOOR 1942a, 55, poznámka 2; TUTTLE 1989, 22, 28; FROMMEL 2003, 13. 
138 TUTTLE 1989, 28; FROMMEL 2003, 13. 
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 Mladý Sebastiano měl zřejmě následovat svého otce v obchodu. Některé jeho 

pozdější zakázky, jako například sedlo pro mantovského velvyslance Benedetta Agnella, 

naznačují jeho zkušenosti v kožešnickém oboru. Pravděpodobně se vyučil rovněž v práci 

se dřevem vzhledem k vytváření dřevěných stropů, dveří či rámů obrazů. Již v Bologni 

musel Serlio zahájit také své malířské učení, avšak doklady o těchto počátcích dosud 

chybí. Bez umělcova povšimnutí však jistě nezůstali tehdejší vedoucí bolognští malíři 

Francesco Francia a Lorenzo Costa. Zejména u Francii sehrála antika, stejně tak jako 

později u Serlia, důležitou roli.139 

 

2.2. Serliův pobyt v Pesaru 

 

 Na počátku 16. století je Serlio doložen v přímořském městě Pesaru, vzdáleném asi 

150 kilometrů jihovýchodně od Bologne. Jeho rodné město v té době trpělo politickými 

nepokoji. Papež Julius II. jej roku 1506 vojensky obsadil, vyhnal vládnoucí rod 

Bentivogliů a Bologna se tak stala součástí papežského státu. Pesaro, kde vládl Giovanni 

Sforza, příbuzný Giovanniho II. Bentivoglia, poskytovalo poměrně bezpečné útočiště.140 

Avšak není zcela jisté, že Serlio opustil Bolognu kvůli politickým událostem. Je pravda, 

že s Bentivoglii udržoval poměrně blízké vztahy, ale touto dobou bylo také vzneseno 

trestní oznámení proti jistému malíři Sebastianovi.141 Není jasné, čeho se trestní oznámení 

týkalo, nicméně bylo staženo již roku 1508.142  

 V Pesaru se první zpráva o Serliovi objevuje v roce 1509, kdy byl uveden mezi 

dalšími malíři jako svědek slavnostního vstupu Francesca Marii della Rovere s jeho chotí 

Eleonorou Gonzagou do města. Pravděpodobně však odešel do Pesara ještě před tímto 

rokem.143 S obdobím pesarského pobytu se pojí jedny z prvních dokumentů o důležitých 

zakázkách zadaných Serliovi. O tom, že se hned od počátku pohyboval v nejvyšších 

kruzích, vypovídá také objednávka na archu svatého Terenzia do chóru katedrály, kterou 

                                                
139 FROMMEL 2003, 13. 
140 TUTTLE 1989, 25; FROMMEL 2003, 13. 
141 LENZI 1989, 36, poznámka 17; FROMMEL 2003, 13. 
142 FROMMEL 2003, 13. 
143 LENZI 1989, 36, poznámka 17; FROMMEL 2003, 38, poznámka 10. 
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jej pověřil Giovanni Sforza.144 Provedení relikviáře patrona města podle Serliova návrhu 

bylo svěřeno Francescovi Ranaldimu, který jej dokončil až roku 1519, tedy devět let 

po smrti zadavatele.145 Jedním z dalších úkolů Sebastiana Serlia byla příprava aparátu 

na procesí Božího Těla ve městě. Úlohy se zhostil společně s dalšími pověřenými malíři 

roku 1511.146  

 Tato etapa nebyla podstatná pouze z hlediska zakázek, odehrála se v ní také některá 

významná setkání. Právě v Pesaru se Serlio zřejmě seznámil s architektem a malířem 

Girolamem Gengou, který mimo jiné navrhl v letech 1509–1510 kulisy pro hry 

k triumfálnímu vstupu Eleonory Gonzagy do Urbina. Na Sebastiana Serlia měl tento 

urbinský rodák poměrně velký vliv.147 

 Během následujících let byl Serlio doložen v Pesaru jako svědek závěti nebo 

smlouvy na nové varhany. Naposledy je zde prokázán v červenci roku 1515, poté o něm 

zprávy mlčí po dobu téměř šesti let. Dosud není vyjasněno, jak dlouho umělec v Pesaru žil 

a je možné, že i po roce 1515 získával v tomto městě další zakázky.148  

 

2.3. Serliův návrat do Bologne 

 

 Serlio mohl být aktivní v Pesaru i po roce 1515, je však také pravděpodobné, 

že v prosinci téhož roku navštívil své rodné město. V té době se zde setkal papež Lev X. 

s francouzským králem Františkem I. Tato významná událost sehrála důležitou roli 

                                                
144 Svatý Terenzius (Terenc), ochránce Pesara, se narodil ve 3. století v Panonii. Se svou ovdovělou matkou 
Emerenzianou odešel do Akvileje, kde činil zázraky a obracel obyvatele na víru. Za své konání byl zatčen 
a uvězněn prefektem Valerianem. Po jedné z Terenziových modliteb se rozbořily zdi vězení a on společně 
s dalšími vězněnými křesťany mohl uprchnout. Terenzius se vydal na cestu do Pesara, ale byl přepaden 
skupinou lupičů a zabit. Tělo objevila žena jménem Teodosie a nechala jej převést do svého domu v Pesaru. 
Biskup Fiorenzo nechal tento dům přestavět na chrám, kde se nacházely světcovy ostatky až do 16. století, 
kdy byly přeneseny do pesarské katedrály. Svátek světce se slaví 24. září. In: LUCCHESI 1990, 376–377. 
145 TUTTLE 1989, 25, 28; FROMMEL 2003, 13. Francesco Ranaldi pocházel ze Sicílie, avšak působil zejména 
v Orvietu, kde vytvořil některé mozaiky na fasádě katedrály. V Římě se podílel na pracích v kapli Chigi 
v kostele Santa Maria del Popolo. Za zakázku na výzdobu archy sv. Terenzia možná vděčil Sforzovým 
vztahům s bankéřem Agostinem Chigim. In: FROMMEL 2003, 13, 38, poznámka 14. 
146 TUTTLE 1989, 25, 28; FROMMEL 2003, 13. 
147 TUTTLE 1989, 25; FROMMEL 2003, 14. Girolamo Genga kolem let 1498–1501 působil v dílně Pietra 
Perugina, kde se pravděpodobně setkal s Raffaelem. In: EICHE 1996, 277–278. Prostřednictvím Girolama 
Gengy tak mohl Sebastiano Serlio nepřímo poznat Raffaelovo dílo již v době svého pesarského pobytu.  
148 FROMMEL 2003, 14. Jerzy Kowalczyk uvedl, že se Serlio zdržoval v Pesaru do roku 1515. 
In: KOWALCZYK 1973, 29. 
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v Serliově životě ještě z jiného hlediska. Mohl se zde poprvé střetnout s malířem 

a architektem Baldassarem Peruzzim, který se stal později jeho mistrem. Peruzzi přišel 

do Bologne zřejmě jako doprovod papeže, aby pomáhal při přípravě slavnostní výzdoby.149 

Písemné doklady o Serliově přítomnosti v Bologni se nicméně vztahují až k září roku 

1520.150  

 Univerzitní město bylo spjaté s okruhem humanistů, do kterého patřil například 

Achille Bocchi, Giulio Camillo Delminio, Cornelio Lambertini, Alessandro Malvasia 

či Alessandro Manzuoli.151 Samotný Serlio byl s touto skupinou v kontaktu, což opět 

potvrzuje jeho vztahy s nejvyššími vrstvami. Všichni výše jmenovaní představovali 

klíčové postavy bolognského kulturního života a někteří z nich se také pohybovali na poli 

architektury a architektonické teorie. Toto intelektuální prostředí jistě v Serliovi zakořenilo 

a bylo mu přínosem ještě v době, kdy sepisoval svůj traktát.152 

 Rozhodující vliv měl však sienský architekt a malíř Baldassare Peruzzi, který 

v těchto letech pracoval v Bologni. Pobýval ve městě jako host Bentivogliů od července 

roku 1521 do května roku 1523. Rada kostela Sv. Petronia jej pověřila navržením plánů 

pro dokončení baziliky. Peruzzi zřejmě brzy rozpoznal Serliův talent a zapojil jej jako 

pomocníka při kreslení plánů pro bolognskou baziliku. Sebastiano se podílel na dvou 

půdorysech, za které byl vyplacen dne 14. srpna roku 1522. Do dnešní doby se však 

zachoval pouze jeden z půdorysů.153  

 
                                                

149 FROMMEL 2003, 14. Baldassare Peruzzi se narodil roku 1481 v Sieně a zemřel roku 1536 v Římě. V Sieně 
Peruzzi pracoval pro bankéře Sigismonda Chigiho, jemuž postavil villu Le Volte (1500–1505). V roce 1503 
byl zaznamenán v Římě jako pomocník Raffaela při výmalbě vatikánských pokojů (stanze). Mezi jeho další 
počiny patřila příměstská Villa Farnesina, jíž navrhl pro Agostina Chigiho, Sigismondova bratra. Během 
vyplenění Říma v roce 1527 byl Peruzzi uvězněn, ale z vězení byl vykoupen a poté odešel na několik let 
do Sieny. V roce 1532 se vrátil do Říma, kde byl jeho poslední architektonickou prací Palazzo Massimo 
alle Colonne. Baldassare Peruzzi byl také známý svou vášní k antickým památkám. Dodnes se dochovalo 
několik set jeho architektonických kreseb. In: ADAMS 1996, 529–534. 
150 LENZI 1989, 30–31; TUTTLE 1989, 27–28; FROMMEL 2003, 14. 
151 TUTTLE 1989, 28; FROMMEL 2003, 14. 
152 FROMMEL 2003, 14–15. 
153 TUTTLE 1989, 27; FROMMEL 2003, 15. Stavba chrámu San Petronio byla započata již v roce 1390 pod 
vedením architekta Antonia di Vincenzo, ale postavena byla pouze hlavní loď. Ani v 16. století se nepodařilo 
stavbu ukončit. Baldassare Peruzzi byl následován řadou architektů, kteří vytvořili nové plány a modely 
pro dostavbu, avšak fasáda baziliky se dodnes nedočkala svého dokončení. 

Sv. Petronius, bolognský patron, zde byl biskupem mezi lety 431–450. Uctíván byl jako obnovitel 
města a zakladatel Bolognské univerzity. Jeho atributem je model města Bologne. In: TUTTLE 1996, 279–
280. 
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2.4. Sebastiano Serlio v Římě 

  

Přímé písemné doklady o Serliově pobytu v Římě chybí, ale je vysoce 

pravděpodobné, že se zde po delší dobu zdržoval. Vypovídá o tom jeho znalost antické 

i současné římské architektury. Kdy přesně Serlio opustil Bolognu, není známé. Jistě to 

však bylo až po odchodu jeho mistra Baldassara Peruzziho, který dorazil do Říma v srpnu 

roku 1523, zatímco Serlio je doložen v Bologni ještě 24. září téhož roku jako kmotr při 

křtu. Důkazy o jeho přítomnosti v rodném městě nicméně chybí od září roku 1523 

až do dubna roku 1525. Je tedy možné, že právě v této době se vyskytoval v Římě.154  

 O spolupráci Serlia s Peruzzim svědčí velmi jasně jeho pozdější spisy. Během 

pravděpodobného pobytu v Římě měl Sebastiano Serlio možnost seznámit se s Peruzziho 

stavbami a díky zakázkám svého mistra získal mnohé užitečné znalosti. Mezi Baldassarovy 

počiny, které Serlio jistě důvěrně poznal, patřila například Villa Farnesina či Palazzo 

Fusconi. Zřejmě zásluhou Peruzziho navštívil také staveniště baziliky sv. Petra a setkal se 

zde s Antoniem da Sangallo mladším. Za detailní znalost Raffaelových architektonických 

prací vděčil Serlio nejspíše rovněž svému mistru. Pravděpodobně odtud vedla cesta 

i k jednomu z Raffaelových žáků, Giuliu Romanovi, který inspiroval Sebastiana Serlia 

svými římskými architektonickými díly jako byl jeho vlastní dům, Villa Lante a další 

významné stavební počiny. Skrze tyto architekty zprostředkovaně poznal též dílo 

Bramanteho, se kterým se již nemohl setkat osobně, avšak jeho odkaz byl ve dvacátých 

letech 16. století stále značně přítomný.155  

 

 

 

                                                
154 TUTTLE 1989, 27, 29; FROMMEL 2003, 15. Jerzy Kowalczyk datuje Serliův příchod do Říma rokem 1515. 
In: KOWALCZYK 1973, 29. Hanno Walter Kruft určil Serliův pobyt v Římě lety 1514 až 1527, kdy měl 
opustit město kvůli plenění vojsky Karla V. Vzhledem k archivním pramenům však není tato datace možná. 
In: KRUFT 1993, 73. 
155 FROMMEL 2003, 15. Giulio Romano se podílel jako spolupracovník Raffaela například na výzdobě 
vatikánských pokojů či Villy Farnesiny. Po Raffaelově smrti v roce 1520 převzal a dokončil řadu jeho 
zakázek. Roku 1524 odešel Giulio Romano do Mantovy, kde pro Federica II. Gonzagu postavil a vyzdobil 
Palazzo del Te. In: AMBROSIO 1991, 5–16. 
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2.5. Serliův opětovný pobyt v Bologni 

 

 Pokud byl Serlio v předchozích letech v Římě, pak od dubna roku 1525 pobýval 

znovu v Bologni. Podepsal zde smlouvu s pomocníkem Bartolomeem, a to až do prosince 

roku 1528. Serlio tedy plánoval zdržet se v rodném městě po delší čas, snad díky příslibu 

zakázek, mezi něž zřejmě patřily malby v sakristii kostela San Michele in Bosco 

a v Capella Nuova di San Benedetto ve stejném kostele. Z těchto let pravděpodobně 

pochází také návrhy intarzií pro kostel San Domenico, které provedl Fra Damiano 

da Bergamo v roce 1528.156 

Zajisté díky předchozímu vedení mistra Peruzziho se v této době začíná 

u Sebastiana Serlia plně projevovat jeho vášeň pro architekturu, jak napovídá i titul 

architekta, který připojil ke svému jménu.157  

 

2.6. Serliovo benátské období 

 

 Ještě před tím než vypršela smlouva s pomocníkem Bartolomeem, objevuje se 

Serlio v Benátkách, kde dne 1. dubna roku 1528 podepsal svou závěť.158 K odchodu 

z rodného města mohla přispět zhoršující se politická situace. Dne 8. března roku 1527 

císařská armáda Karla V. tábořila pouze den pochodu od Bologne a město zachvátila 

panika.159  

Další podnět mohl pocházet od humanisty Giulia Camilla Delminia, který byl 

jmenovaný v Serliově poslední vůli jako univerzální dědic a který už nějakou dobu 

pobýval v Benátkách. Jejich přátelství vzniklo již v Bologni a mohlo mít zásadní význam 

v několika otázkách Serliova života.160 Delminio například mezi léty 1519 až 1539 

udržoval blízké vztahy s francouzským dvorem a pravidelně navštěvoval Ile-de-France. 

O svých cestách Serlia jistě informoval a barvitě mu popsal život na královském dvoře. 

                                                
156 LENZI 1989, 30, 35, poznámka 4, 20; FROMMEL 2003, 15–16. 
157 TUTTLE 1989, 27, 29; FROMMEL 2003, 15. 
158 DINSMOOR 1942a, 64; KOWALCZYK 1973, 30; TUTTLE 1989, 22, 28; FROMMEL 2003, 16. 
159 FROMMEL 2003, 16. 
160 TUTTLE 1989, 28; FROMMEL 2003, 16. 
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Sám také napsal ilustrovanou encyklopedii, což muselo být jedním z povzbuzení 

k pozdějšímu sepsání Serliova traktátu.161  

 Podobně jako v Bologni, tak i zde byl Serlio v kontaktu s předními benátskými 

humanisty. Za známost s takovými osobnostmi jako byl Pietro Bembo, Alvise Cornaro, 

Marco Grimani, Marcanton Michiel či Giangiorgio Trissino vděčil opět Giuliu Camillu 

Delminiovi. Blízké přátelství pojilo Serlia také k Pietru Aretinovi, který pobýval řadu let 

u Agostina Chigiho v jeho římské vile Farnesině, kde se jistě setkal s Baldassarem 

Peruzzim.162 K Serliovým přátelům patřil rovněž sochař a architekt Jacopo Sansovino 

nebo malíř Lorenzo Lotto.163 Blízko měl také k Tizianovi, kterého zřejmě zastupoval 

při jednání se zmocněncem Francesca Marii della Rovere.164  

 Nejen tyto známosti odhalují, že se Serlio pohyboval ve vysokých kruzích. Někdy 

v počátečních letech benátského pobytu se oženil s Francescou Palladií, která měla zřejmě 

urozený původ a před sňatkem působila jako dvorní dáma polské královny Bony Sforzy.165 

Také Francesca udržovala v Benátkách přátelství s významnými osobami, mezi něž patřila 

i Ginevra Tiepolo, vdova po Giovannim Sforzovi.166  

 

 S dobrým postavením Sebastiana Serlia v benátské společnosti souvisí rozmanité 

zakázky, které ve městě získal. Jednou z prvních prací byl patrně kazetový strop Sala della 

Libreria v Dóžecím paláci, jež se však nedochoval. Objednávka pocházela od dóžete 

Andrey Grittiho a byla provedena v letech 1528 až 1531.167  

                                                
161 FROMMEL 2003, 16. Giulio Camillo Delminio učil na univerzitě v Bologni a v Padově. Měl znalosti 
v oblasti rétoriky, gramatiky a historie. Dále se zabýval orientálními jazyky, hebrejštinou a kabalou. Jeho 
ilustrovaná encyklopedie Idea del teatro, která měla podporu francouzského krále Františka I., se bohužel 
nedochovala. In: FROMMEL 2003, 16. 
162 FROMMEL 2003, 16, 18. Pietro Aretino byl spisovatelem, básníkem, uměleckým kritikem a sběratelem. 
Narodil se v Arezzu roku 1492 a zemřel v Benátkách roku 1556. Mezi lety 1510 a 1517 pobýval v Perugii, 
poté krátce navštívil Sienu a usadil se v Římě. Odtud však musel odejít kvůli svým sonetům, jež doprovázely 
grafiky sexuálních poloh, které vytvořil Marcantonio Raimondi podle kreseb Giulia Romana. Raimondi byl 
za svůj čin uvězněn a Aretino, aby se vyhnul podobnému osudu, odešel v roce 1525 do Mantovy. Zůstal zde 
však pouze dva roky, a poté se odebral do Benátek, kde žil po zbytek života. V Benátkách napsal velké 
množství dopisů (Lettere), z nichž přes 600 se věnuje umění a umělecké kritice. In: LAND 1996, 387–388. 
163 FROMMEL 2003, 18. 
164 FROMMEL 2003, 18, 22. 
165 KOWALCZYK 1973, 32; TUTTLE 1989, 25; FROMMEL 2003, 18, 39, poznámka 77. 
166TUTTLE 1989, 25; FROMMEL 2003, 18. 
167 KOWALCZYK 1973, 31; FROMMEL 2003, 19. 
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Existuje domněnka, že Serlio v tomto období spolupracoval s malíři Giovannim 

Carianim či s Tizianem a podílel se na architektonických pozadích jejich obrazů. Vývoj 

benátské malby byl v tomto pro Sebastiana příznivý, protože od dvacátých let 16. století 

krajinu postupně nahrazoval architektonický rámec. 168  

V Benátkách pokračoval Serlio ve své slibně započaté kariéře spoluprací 

s francouzským velvyslancem Lazarem de Baïf, který zde sídlil od roku 1529. Mezi jeho 

blízké přátele patřil jak Aretino, tak Delminio.169 V době spřátelení se Sebastianem 

Serliem se zabýval studiem starověkých váz a stavěním lodí ve starověku. Lazare de Baïf 

publikoval také traktáty zabývající se těmito tématy a Serlio byl pravděpodobně 

odpovědný za některé kresby, které sloužily jako podklad pro grafický materiál. 

Bezpochyby pak přispěl do malého svazku o architektuře, který de Baïf poslal kardinálovi 

de Lorrainovi v roce 1531.170  

V březnu roku 1531 pověřil Francesco Maria della Rovere Serlia vypracováním 

návrhu pro fontánu, která měla být zřejmě umístěna v zahradě pesarské Villy Imperiale. 

Serlio předložil několik modelů fontány se satyrem a kozou, které měla z vemene tryskat 

voda. Toto hravé pojetí v duchu manýrismu však objednavateli zřejmě nevyhovovalo 

a od zakázky bylo upuštěno.171  

Jako poradce v otázkách architektury byl Serlio vyhledávaný Pietrem Zenem, který 

patřil k benátské intelektuální elitě. Roku 1533 zadal pravděpodobně Serliovi zakázku 

na rekonstrukci rodinného paláce, na níž se zřejmě podílel také Pietrův syn Francesco Zen, 

diletantský architekt.172 

 Sebastiano Serlio nadále udržoval vazby se svým rodným městem.V říjnu 

roku 1534 započal práci na mariánském oltáři do oratoře Santa Maria di Galliera 

v Bologni, a to poté, co byl jeho návrh vybrán mezi pěti předloženými. Plány předložil také 

Jacopo Sansovino, se kterým byl Serlio v kontaktu, ale svou roli sehrál patrně i umělcův 

                                                
168 ROSAND 1976, 55–84; FROMMEL 2003, 19. 
169 FROMMEL 2003, 20. 
170 FROMMEL 2003, 22. Lazare de Baïf již v roce 1526 publikoval traktát o oděvu římských pěších vojáků 
De re vestiaria, na němž se však Serlio nepodílel. In: FROMMEL 2003, 22. 
171 FROMMEL 2003, 22. 
172 FROMMEL 2003, 19. 
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původ. Mramorový oltář pak podle návrhu provedl sochař Giacomo di Venturino Fantoni, 

zvaný Colonna.173  

  O dobrém jménu, které si Serlio vybudoval během svého benátského pobytu, 

vypovídá povolání do asi padesát kilometrů vzdálené Vicenzy v roce 1539. Zde navrhl, 

podle vlastních slov, tehdejší největší dřevěné divadlo do Palazza da Porto a zhotovil 

kulisy pro divadelní hru na karnevalovou neděli, kterou přišla shlédnout místní šlechta. 

Dále byl vyzván k předložení návrhů na rekonstrukci zničeného Palazza Comunale 

a na přestavbu baziliky. Bezpochyby se ve Vicenze setkal s Andreou Palladiem, který zde 

žil od února roku 1538 a kterému měla být udělena zakázka na přestavbu baziliky.174  

 

 Dle množství zakázek a kontaktů by se dalo toto Serliovo období označit za jedno 

z nejúspěšnějších. Uskutečnil se však ještě další, velmi významný počin, který značně 

proslavil jeho jméno. Právě během benátského pobytu, v září roku 1537, publikoval 

Sebastiano Serlio svou první knihu. V souboru však označil tuto knihu, pojednávající 

o sloupových řádech, jako čtvrtou (Regole generali).175  

 V době vydání své první knihy již Sebastiano pravděpodobně pomýšlel 

na budoucnost ve Francii. Udržoval kontakty nejen s velvyslancem Lazarem de Baïf, 

ale seznámil se také s jeho nástupcem Georgesem d’Armagnacem a jeho sekretářem 

Guillaumem Philandrierem, který byl vášnivým studentem Vitruvia a připojil se k malé 

skupině žáků v Serliově okruhu.176 Nový velvyslanec Georges d’Armagnac pak prokázal 

Serliovi službu, když jeho jménem představil kopii Regole generali („čtvrté“ knihy) 

francouzskému králi Františkovi I.177 Reakce s jakou se Serlio setkal, jistě předčila jeho 

očekávání. Král mu přislíbil dar 300 zlatých scudi a navíc jej pozval do Francie, 

aby převzal roli architekta královských budov.178 

                                                
173 TUTTLE 1989, 29; FROMMEL 2003, 22–23. 
174 FROMMEL 2003, 20. 
175 FROMMEL 2003, 23. Regole generali... úplný název knihy viz oddíl 2.8.3. Podrobněji k jednotlivým 
knihám i celému souboru viz podkapitola 2.8. 
176 Georges d’Armagnac byl biskupem na Rhodu. Funkci velvyslance v Benátkách převzal po Lazarovi 
de Baïf v roce 1536. In: FROMMEL 2003, 24. 
177 Regole generali... úplný název knihy viz oddíl 2.8.3. 
178 DINSMOOR 1942a, 67; FROMMEL 2003, 24–25. Dar 300 zlatých scudi lze porovnat s platem 
za prozkoumání baziliky ve Vicenze, za nějž Serlio obdržel pouze dvě scudi. In: FROMMEL 2003, 25. 
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 Od srpna roku 1539 začal Sebastiano Serlio plánovat cestu do Francie,179 která však 

závisela na přislíbených penězích, jež stále neobdržel. Povolal tedy na pomoc své přátele, 

kteří se za něj přimluvili, ale i přesto se odměny ještě dlouho nedočkal.180 Mezitím Serlio 

připravoval „třetí“ knihu, věnující se starověkým budovám. Svazek vyšlel v březnu roku 

1540 s věnováním Františkovi I. v naději, že se tím uspíší chod jeho záležitostí.181 

 Až nový francouzský velvyslanec v Benátkách Guillaume Pellicier, který převzal 

post v roce 1539, dokázal Serliovi pomoci. Obrátil se s prosbou a připomenutím slíbeného 

obnosu na Markétu Navarrskou, sestru Františka I., a ta toto prosebné volání vyslyšela.182 

V srpnu roku 1540 bylo Serliovi posláno 300 zlatých scudi a kromě místa královského 

architekta mu byl přislíben roční plat 200 zlatých scudi a dům ve Francii. Mimo to získal 

v Markétě Navarrské spolehlivou ochránkyni. Nic tedy nebránilo tomu, aby se začal 

připravovat na cestu, tentokrát s reálnými vyhlídkami.183  

 

2.7. Závěr života Sebastiana Serlia ve Francii 

 

 Ačkoli se Serlio v Benátkách pohyboval v nejvyšších kruzích a o zakázky neměl 

nouzi, jeho životní situace nebyla nejlepší. Práce, které vykonával, byly spíše drobného 

charakteru, a tomu také odpovídalo finanční ohodnocení. Navíc se mu nedařilo nalézt 

stálého patrona, který by Serliovi zajistil pevný plat, ani dostatečnou podporu 

pro publikování svých knih. Není tedy divu, že představa života na francouzském 

královském dvoře s příslibem stálého platu a ochranou Markéty Navarrské jej velice 

lákala.184  

 Do Fontainebleau dorazil Serlio i se svou rodinou nejdříve koncem léta 

či na začátku podzimu roku 1541. Cesta byla ještě odložena, a to zřejmě kvůli náročnému 

přechodu přes Alpy, který by mohl manželce a zejména nejmladším dětem způsobit 

                                                
179 FROMMEL 2003, 25. 
180 DINSMOOR 1942a, 67; FROMMEL 2003, 25. 
181 FROMMEL 2003, 25. Il terzo libro... úplný název knihy viz oddíl 2.8.2. 
182 DINSMOOR 1942a, 67; FROMMEL 2003, 25. 
183 FROMMEL 2003, 25. 
184 FROMMEL 2003, 25. 
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v zimních měsících značné obtíže.185 Dne 6. prosince roku 1541 obdržel Serlio první roční 

důchod 100 zlatých scudi,186 které mu přislíbila jeho mecenáška Markéta Navarrská, 

a 27. prosince téhož roku byl oficiálně jmenován dvorním architektem.187 

 Situace se tedy zdála zpočátku pro Sebastiana Serlia velice příznivá. Měl pevný 

plat, zdarma ubytování na dvoře a jistě doufal v praktické uplatnění svých znalostí. O tom, 

že jeho očekávání nebyla naplňována, svědčí korespondence s Pietrem Aretinem, který jej 

již v dubnu roku 1542 nabádal k návratu do Benátek.188 František I. sice zaměstnal Serlia 

řadou projektů, mezi něž patřila rekonstrukce Louvru, plány pro zámek ve Fontainebleau 

a pro vojenské tábory ve Flandrech a Piedmontu, avšak touha po tom, aby mohl pro krále 

stavět, zůstala nevyplněna.189 Namísto toho se setkal s překážkami, které mu kladli 

do cesty královi úředníci, a s postupným omezováním praktických úkolů. Serlio si 

nedokázal získat přízeň Františka I. jako to učinili jiní italští umělci – Rosso Fiorentino 

či Primaticcio, kteří také přišli na francouzský královský dvůr.190  

 Přece se však Serlio dočkal praktického uplatnění, i když ne na královském dvoře. 

První stavbou, kterou ve Francii navrhl, byla rezidence Grand Ferrare pro Ippolita 

d’Este.191 Po dokončení tohoto sídla ve Fontainebleau, jež však stálo mimo brány zámku, 

v něm Ippolito nabídl Serliovi ubytování a jeho manželce Francesce Palladii práci 

vychovatelky. Kromě toho měl Sebastiano Serlio dohlížet nad dalšími Ippolitovými 

nemovitostmi v Pikardii a v Paříži. Podílel se též na dalších úkolech jako například v roce 

                                                
185 DINSMOOR 1942a, 55, poznámka 4; FROMMEL 2003, 25–26. 
186 DINSMOOR 1942a, 73; FROMMEL 2003, 26. 
187 FROMMEL 2003, 26. 
188 FROMMEL 2003, 26. 
189 DINSMOOR 1942a, 85; FIORE 1994, 490–491; FROMMEL 2003, 27. 
190 FROMMEL 2003, 27. V 16. století vzniklo ve Fontainebleau umělecké centrum, kde se rozvíjela malba, 
sochařství, štukatérství, produkce tapisérií či grafika. Z popudu krále Františka I. byl zámek ve Fontainebleau 
od roku 1528 přestavován a zvětšován. Zřejmě zásluhou Pietra Aretina se králi podařilo získat některé italské 
architekty. Rosso Fiorentino, který dorazil na francouzský královský dvůr roku 1530, společně s Francescem 
Primaticciem (1532) založil tzv. první fontainebleauskou školu. Později se k nim připojil také Nicolò 
dell’Abate (1552). Ve Fontainebleau pobýval rovněž Jacopo Vignola či Benvenuto Cellini. In: DUNLOP 1996, 
259–260; ZERNER 1996, 262–263. 
191 Ippolito d’Este byl mladším bratrem Ercola II. d’Este, bývalého Serliova patrona. Jako králův švagr 
a poradce v uměleckých záležitostech a jako kardinál zastával Ippolito na dvoře důležitou pozici. 
In: FROMMEL 2003, 27–28. 
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1548, kdy připravoval slavnostní dekorace k triumfálnímu vstupu krále Jindřicha II. 

do Lyonu, kde jej přijal právě Ippolito d’Este. 192 

  Zřejmě skrze svého nového patrona Serlio poznal Antoina de Clermont-Tallard, 

pro nějž vytvořil svou nejdůležitější architektonickou realizaci, zámek d’Ancy-le-Franc. 

Společně se sídlem Grand Ferrare to byly jediné dvě dokončené Sebastianovy 

monumentální stavby, které sám navrhl a přímo dohlížel na jejich výstavbu.193  

 Nejenže se tedy dočkal ve svém pozdním věku praktického uplatnění 

na velkolepých rezidencích, ale také jeho teoretická činnost úspěšně postupovala. Kromě 

nových edic již publikovaných svazků vyšla v roce 1547 kniha „pátá“, věnující se stavbám 

chrámů a Serlio zároveň shromažďoval materiál na knihu „šestou“ a „sedmou“.194 Také 

v této oblasti se mu postupně dařilo ve Francii získat uznání, zejména za průkopnickou 

činnost v uplatňování principů, jež čerpaly z Vitruvia.195 

 Po smrti Františka I. v roce 1547 se Serliova situace rychle změnila. Nástupce 

Jindřich II. upřednostňoval na svém dvoře francouzské architekty, a tak již dne 3. dubna 

roku 1548 přenesl dozor nad královskými budovami ve Fontainebleau na Philiberta 

Delorme.196 Serliova role dvorního architekta byla nyní zcela zastíněna.197 Navíc 

v prosinci roku 1549 zemřela jeho patronka a mecenáška Markéta Navarrská.198  

 

 Serlio byl postupně zcela vytěsněn ze života na královském dvoře, a tak není divu, 

že se rozhodl k odchodu do Lyonu. Učinil tak pravděpodobně v roce 1549 či 1550, zřejmě 

na doporučení Ippolita d’Este, arcibiskupa tohoto města. Lyon byl důležitým obchodním 

městem, kde se usadila řada Italů a dařilo se zde také knihtisku. Vyhlídky se tedy jevily 

pro Sebastiana Serlia poměrně příznivě. Jako už mnohokrát předtím i zde se zapojil v září 

roku 1552 do příprav slavnostních dekorací pro vstup kardinála Françoise de Tournon 

                                                
192 FROMMEL 2003, 27–28. 
193 FROMMEL 2003, 28, 86sqq. 
194 Úplné názvy knih viz oddíl 2.8.4., 2.8.5. a 2.8.6. 
195 FROMMEL 2003, 28–29. 
196 Vyskytuje se též podoba jména Philibert de l’Orme. 
197

 KRUFT 1993, 74; FROMMEL 2003, 29. 
198 FROMMEL 2003, 29. 
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do města.199 Ani v Lyonu se však Serliovi nepodařilo získat hlavní zakázky. Objednávky, 

které mu byly zadány, zůstaly často pouze na papíře.200 

  Absence velkých zakázek a finanční nejistota jistě nutily Serlia k tomu, aby se o to 

horlivěji věnoval dokončení svého traktátu. V roce 1551 publikoval Extraordinario 

libro,201 věnující se portálům a následujícího roku završil přípravu traktátu jako celku, 

avšak chybělo ještě vydat některé jeho knihy tiskem.202 V tomto ohledu sehrálo důležitou 

roli setkání s antikvářem a obchodníkem Jacopem Stradou, který pobýval v Lyonu v roce 

1550.203  

 Neví se, jaký obnos Sebastiano Serlio za své knihy získal, ale jeho finanční situace 

byla i nadále kritická. Dokonce začal uvažovat o opuštění Francie, i když sám musel tušit, 

že podniknout náročnější cestu by pro něj bylo již příliš namáhavé. Ve skutečnosti jej 

sužovala dna a pohyboval se pouze s pomocí hole. Pravděpodobně roku 1553 se přece 

odhodlal k odchodu z Lyonu, a to zpět do Fontainebleau.204 

 Tato cesta k opětovnému životu na královském dvoře byla Serliovou poslední. 

Přesné datum úmrtí není známé, muselo k němu však dojít mezi únorem roku 1553 

a listopadem roku 1557, kdy je Francesca Palladie uvedena jako vdova.205  

 I když mnoho ze Serliových přání zůstalo neuskutečněných, jeho vliv na řadu 

architektů je nesporný. Patřil mezi ně například Michele Sanmicheli, Jacopo Sansovino, 

Andrea Palladio či jeho nástupce ve Fontainebleau Philibert Delorme.206 Skrze Serliovy 

knihy se nechali inspirovat nejen italští a francouzští umělci, ale také architekti z celé 

Evropy. 

 

 

                                                
199 KOWALCZYK 1973, 35–36; FROMMEL 2003, 30, 303. 
200 FROMMEL 2003, 30. 
201 Úplný název knihy viz oddíl 2.8.8. 
202 FROMMEL 2003, 30.  
203 JANSEN 1989, 207; FROMMEL 2003, 30. Více k traktátu a jeho knihám viz podkapitola 2.8. 
204 FROMMEL 2003, 31. 
205 FROMMEL 2003, 31. Rok úmrtí 1554 zmínil Giulio Carlo Argan. In: ARGAN 1932, 184, poznámka 1. 
Ondřej Jakubec datoval Serliovo úmrtí mezi roky 1553 a 1555. In: JAKUBEC 2005, 91. Hanno Walter Kruft 
uvedl, že Serlio zemřel v roce 1553 či 1554. In: KRUFT 1993, 73. 
206 FROMMEL 2003, 11. 
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2.8. Teoretická činnost Sebastiana Serlia 

 

 V dobách finanční nouze, vytěsnění ze společnosti a nedocenění Serlio jistě netušil, 

jak známé bude jeho jméno v budoucnosti a jaký dopad budou mít jeho knihy 

na architekturu. Co, kromě touhy po uznání, vedlo architekta k sepsání traktátu? Jistě to 

byly kontakty s okruhem humanistů a architektů, věnujících se psaní knih, mezi něž patřil 

například Giulio Camillo Delminio či Lazare de Baïf.  

Zásadní význam však musel mít odkaz Baldassara Peruzziho. Serlio získal řadu 

jeho kreseb a možná nebylo náhodou, že začal s publikováním svého traktátu krátce 

po mistrově smrti v lednu roku 1536, a to zřejmě z obavy, aby o kresby nepřišel. Přihlásil 

se o ně totiž také další Peruzziho žák Francesco da Siena.207 Serlio byl dokonce obviňován 

z plagiátorství, ale on svůj dluh Peruzzimu s velkou vděčností uznal.208 

Serlio se však neomezoval pouze na svého učitele, čerpal také z intelektuálních 

a uměleckých výměn s řadou umělců, se kterými se během svého života setkal, a tyto 

podněty pak dále obohacoval a rozvíjel.209 V neposlední řadě se Serlio inspiroval 

Vitruviem a čerpal ze znalosti starověké i současné římské architektury.  

 Úspěch traktátu tkvěl jistě v jeho pojetí. Serlio vytvořil praktickou příručku, která 

byla srozumitelná širokým vrstvám. Nesnažil se o filozofický traktát dle vzoru Albertiho, 

ale naopak usiloval o stručnost a srozumitelnost. Proto také napsal své teoretické dílo 

v mateřštině a krátké komentáře navíc doplnil řadou příkladů, kreseb a plánů.210 

 Zamýšlený soubor měl obsahovat celkem sedm knih, často se však udává pouze 

pět prvních, které vyšly ještě za Serliova života. Mimo tento soubor pak vyšla 

Extraordinario libro a kniha „osmá“.211  

 Zvláště uznávaný byl Sebastiano Serlio jako teoretik v severní Evropě. Již za jeho 

života, mezi léty 1539 a 1550, Pieter Coeck van Aelst publikoval několik překladů 

Serliových knih ve vlámštině, němčině a francouzštině.212 Také v Itálii se traktát těšil 

                                                
207 VASARI 1913, 72–73; FROMMEL 2003, 24. 
208 DINSMOOR 1942a, 62–63; KRUFT 1993, 97; FROMMEL 2003, 23. 
209 FROMMEL 2003, 24. 
210 KRUFT 1993, 73; FROMMEL 2003, 9, 15. 
211 Úplné názvy knih viz oddíl 2.8.7. a 2.8.8. 
212 FROMMEL 2003, 10.  
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oblibě, jak o tom svědčí nová edice prvních pěti knih, jež vyšla v roce 1551 

v Benátkách.213  

  

2.8.1. Kniha „první“ a „druhá“: Il primo libro a Il secondo libro 

 
 Obě tyto knihy byly současně publikovány v Paříži roku 1545  

v italsko-francouzském vydání přepychové kvality.214 Il primo libro d'architettura, 

di Sebastiano Serlio, Bolognese. Le premier livre d'architecture de Sebastian Serlio, 

Bolognois, mis en langue francoyse, par Iehan Martin, secretaire de monseigneur 

le reverendissime Cardinal de Lenoncourt je plný název knihy, na níž přímo navazovala 

Il secondo libro di perspettiva di Sebastiano Serlio Bolognese. Le second livre 

de perspective, de Sebastien Serlio Bolognois, mis en langue francoise par Iehan Martin, 

secretaire de monseigneur reverēdissime Cardinal de Lenoncourt. Serlio již měl touto 

dobou za sebou zkušenost s publikováním Il terzo libro a Regole generali.215 Zde se však 

poprvé jednalo o dvojjazyčnou úpravu. Překlad do francouzštiny, jak napovídají názvy 

knih, zajistil Jean Martin, sekretář kardinála Roberta de Lenoncourt.216  

 První překlad obou svazků do vlámštiny vznikl v Antverpách roku 1551 a téhož 

roku vyšly jako součást nové edice prvních pěti knih traktátu v Benátkách.217 

Autor se v knihách věnoval geometrii a perspektivě, a to z praktického hlediska.218 

Il secondo libro je významná také z pohledu divadelní historie, zahrnuje totiž vyobrazení 

scény komické, tragické a satirické. Sebastiano Serlio zde takto zužitkoval své zkušenosti 

z příprav slavnostních vstupů, divadelních kulis a z návrhu dřevěného divadla 

ve Vicenze.219  

 

 

                                                
213

 FROMMEL 2003, 30. Jednotlivým knihám a jejich překladům se věnují následující oddíly. Knihy jsou 
řazeny podle názvu, nikoliv tedy podle pořadí jak byly sepsány a vydány.  
214 FROMMEL 2003, 28. 
215 Úplné názvy knih viz oddíl 2.8.2. a 2.8.3. 
216 DINSMOOR 1942 a, 73–74. 
217 DINSMOOR 1942a, 74, poznámka 92; FROMMEL 2003, 30. Pozornost je věnována překladům, dotiskům 
a edicím, jež vyšly ještě za Serliova života. 
218 FROMMEL 2003, 28, 31. 
219 FROMMEL 2003, 20; SERLIO: Libro primo... 1566; SERLIO: Il secondo libro... 1566. 
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2.8.2. Il terzo libro 
 

 „Třetí“ knihu Sebastiano Serlio připravoval před svým odchodem z Benátek 

do Francie, když čekal na slíbený obnos peněz od francouzského krále Františka I., jemuž 

knihu věnoval.220 Publikoval ji v Benátkách v březnu roku 1540 pod názvem Il terzo libro 

di Sabastiano Serlio Bolognese, nel qual si figurano, e descrivono le antiquita di Roma, 

e le altre che sono in Italia, e fuori d'Italia.221  

 V nové edici vyšla Il terzo libro společně s Regole generali již v roce 1544 

v Benátkách.222 Tou dobou vznikly také první překlady ve Flandrech a v Německu 

(Antverpy 1546). V roce 1550 byla „třetí“ kniha přeložena do francouzštiny 

a španělštiny.223 Další italská edice, tentokrát pěti knih, vyšla opět v Benátkách 

v roce 1551.224  

 Tématem svazku jsou starověké stavby, zejména římské. Z antických objektů je 

vyobrazen například Bakchův chrám, Koloseum, Marcellovo divadlo, Pantheon a řada 

vítězných oblouků. Zastoupena je však také současná římská architektura. V knize nechybí 

reprodukce několika Bramanteho římských staveb a zařazeny jsou rovněž plány 

na baziliku sv. Petra a Villu Madama, kterou navrhl Raffael. Serlio poznal tuto Raffaelovu 

stavbu prostřednictvím Baldassara Peruzziho.225  

  

2.8.3. Regole generali, kniha „čtvrtá“ 
  
 Kniha, jejíž celý název zní Regole generali di architettvra, sopra le cinqve maniere 

de gli edifici, cioè, Thoscano, Dorico, Ionico, Corinthio, et Composito. Con gli essempi 

dell’antiqvita, che, per la magior parte concordano con la dottrina di Vitrvvio byla 

autorem označena jako čtvrtá, a proto se lze v literatuře setkat také s italským označením 

Quarto libro. Publikována však byla jako úplně první z celého traktátu, a to v září roku 

                                                
220 DINSMOOR 1942a, 68; FROMMEL 2003, 25. 
221 DINSMOOR 1942 a, 68. 
222 FROMMEL 2003, 28. Regole generali...úplný název knihy viz oddíl 2.8.3. 
223 BURY 1989, 100–101; FROMMEL 2003, 30. 
224 DINSMOOR 1942a, 68, poznámka 68; FROMMEL 2003, 30. 
225 FROMMEL 2003, 15; SERLIO: Il terzo libro... 1566. Na plánech Villy Madama se podílel také Raffaelův žák 
Giulio Romano. In: AMBROSIO 1991, 7. 
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1537 v Benátkách.226 Serliova činnost v teoretické oblasti započala ještě o něco dříve, 

a to v září roku 1528, když požádal benátský senát o autorská práva pro své kresby pěti 

řádů a pro rytiny, které podle nich vytvořil Agostino de’Masi Veneziano.227 Samotnou 

knihu pak Serlio věnoval ferrarskému vévodovi Ercolemu II. d’Este, jenž poskytl finanční 

pomoc na pokrytí nákladů na tisk.228 Vydavatelem byl v Benátkách oslavovaný Franco 

Marcolini. Doporučil jej Pietro Aretino,229 který také zřejmě revidoval první dva Serliovy 

publikované svazky.230 

Jak již bylo zmíněno výše, byla to právě „čtvrtá“ kniha, která otevřela Sebastianovi 

Serliovi cestu do Fontainebleau, poté, co její kopii představil velvyslanec Georges 

d’Armagnac francouzskému králi Františkovi I.231  

Již v prosinci roku 1540 vyšlo v Benátkách druhé vydání Regole generali, a to díky 

finanční podpoře Alfonsa d’Avalose, jenž byl patronem Giulia Camilla Delminia.232 

Vlámský překlad byl publikován v Antverpách v roce 1539 a 1549.233 V roce 1542 vyšel 

francouzský a německý překlad svazku a o dva roky později byla „čtvrtá“ kniha společně 

se „třetí“ vytisknuta v nové edici v Benátkách.234 Další francouzská vydání pocházela z let 

1545 a 1550. Španělského překladu se obě knihy dočkaly v roce 1550 a téhož roku vyšla 

opět italská verze Regole generali. V následujícím roce byla zveřejněna v Benátkách již 

několikrát zmiňovaná nová edice prvních pěti knih.235 

 Název opět vypovídá o obsahu knihy. Ústředním tématem je pět sloupových řádů, 

jmenovitě toskánský, dórský, jónský, korintský a kompozitní, přičemž se autor přidržuje 

nauky Vitruvia.236 Na sloupy navazují další stavební prvky a články jednotlivých slohů, 

                                                
226 DINSMOOR 1942a, 66; FROMMEL 2003, 23–24. 
227 DINSMOOR 1942a, 64sqq.; HOWARD 1973, 515; KOWALCZYK 1973, 30; TUTTLE 1989, 27; 
FROMMEL 2003, 16, 40, poznámka 119;. 
228 DINSMOOR 1942a, 67; FROMMEL 2003, 23. 
229 FROMMEL 2003, 23. 
230 FIORE 1994, 30; FROMMEL 2003, 18. 
231 DINSMOOR 1942a, 67; FROMMEL 2003, 24. 
232 FROMMEL 2003, 25. 
233 DINSMOOR 1942a, 68, poznámka 66. 
234 FREJKOVÁ 1941, 168; BURY 1989, 100–101; KRUFT 1993, 177; FROMMEL 2003, 28. 
235 DINSMOOR 1942a, 68, poznámka 66; BURY 1989, 100–101; FROMMEL 2003, 30. 
236 Více k sloupovým řádům u Vitruvia a Serlia viz podkapitola 1.3. 
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jako například portály a zejména krby.237 Z hlediska tématu diplomové práce je tedy 

„čtvrtá“ kniha naprosto klíčová. V závěru knihy se pak nacházejí vyobrazení dřevěných 

stropů, plánů zahrad a erbů.238 

  

2.8.4. Quinto libro 

 
Kniha „pátá“, jež nese název Quinto libro d'architettura di Sebastiano Serlio 

Bolognese, nel quale se tratta de diverse forme de tempij sacri secondo il costume 

christiano, & al modo antico. A la serenissima Regina di Navarra. Traduict en francois 

par Ian Martin, secretaire de monseigneur le reverendissime Cardinal de Lenoncourt, byla 

publikována v Paříži roku 1547. Sebastiano Serlio ji věnoval své štědré mecenášce 

královně Markétě Navarrské.239 Jednalo se též o italsko-francouzskou verzi jako u knihy 

„první“ a „druhé“ a překladatelem do francouzštiny byl opět Jean Martin, sekretář 

kardinála Roberta de Lenoncourt.240 

Italské vydání knihy bylo součástí nové edice prvních pěti knih, publikované 

v Benátkách roku 1551. Německý překlad „páté“ knihy vyšel v Antverpách v roce 1553.241 

 Autor se tentokrát zaměřil na stavby antických a současných křesťanských chrámů. 

V první části knihy jsou představeny zejména centrální chrámy, ve druhé pak následují 

stavby s podélnou dispozicí.242  

  

2.8.5. Sesto libro 

 

 „Šestá“ kniha s názvem Sesto libro. Delle habitationi di tutti li gradi degli homini 

patří mezi ty, jež byly publikované až po smrti Sebastiana Serlia. Ač svůj traktát dokončil 

již v roce 1552, vydání některých jeho svazků se již nedočkal.243 Trvalo to více než 

čtyři sta let než Sesto libro vyšla v tištěné podobě.  

                                                
237 Vyobrazení krbů viz SERLIO: Regole genereali... 1566, 138r, 157r, 158r, 167v, 168v, 181v, 182v, 186r, 
186v. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 
238 SERLIO: Regole genereli... 1566. 
239 DINSMOOR 1942a, 74; FROMMEL 2003, 28. 
240 Úplné názvy knih viz oddíl 2.8.1. 
241 DINSMOOR 1942a, 74, poznámka 96; FROMMEL 2003, 30. 
242 SERLIO: Quinto libro... 1566. 
243 FROMMEL 2003, 30. 
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 Kniha byla na dlouhou dobu zapomenuta a její dvě různé verze rukopisu byly 

znovuobjeveny s krátkým časovým rozestupem v roce 1924. Obě tyto verze sepsal 

samotný Sebastiano Serlio. Rukopis, který je starší, byl získán Williamem Bellem 

Dinsmoorem od londýnského obchodníka s knihami Bernarda Quaritsche pro knihovnu 

architektury Kolumbijské univerzity (Columbia University) v New Yorku.244 Mladší verzi 

rukopisu objevil Ernst Cassier v Bavorské státní knihovně (Bayerische Staatsbibliothek) 

v Mnichově, kde ležela bez povšimnutí od roku 1585.245 V mnichovském rukopise, jenž 

byl napsán na pergamen, se Sebastiano Serlio daleko více navracel k Vitruviovi, 

ale zároveň se snažil přizpůsobit francouzské tradici a zalíbit se tak nástupci Františka I., 

Jindřichovi II., jemuž knihu věnoval.246 Právě tato verze byla publikována jako první, 

a to v roce 1966 Marcem Roscim.247 Newyorský rukopis Sesto libro vyšel o dvanáct let 

později, v roce 1978.248  

Kniha se zabývá obydlími všech společenských tříd. Nejprve jsou představeny 

příbytky mimo město a na venkově, druhá část se pak dostává k sídlům ve městě. Autor 

postupoval od nižších tříd až po ty nejvyšší.249 Zahrnuty jsou také Serliovy nejdůležitější 

počiny ve Francii, zámek d’Ancy-le-Franc a rezidence Grand Ferrare.250 V rámci projektu 

venkovského sídla pro prince jsou schematicky zobrazeny také dva krby [10].251 Podobně 

u královského venkovského sídla zachycují plány vnitřního vybavení krb v pokoji a v sále, 

a to z čelního pohledu a z profilu [11].252  

 

                                                
244 FROMMEL 2003, 9, 11. 
245 FROMMEL 2003, 9. Mnichovskou verzi rukopisu Sesto libro zřejmě obdržel Jacopo Strada společně 
s rukopisy dalších knih přímo od Serlia, když v roce 1552 navštívil Lyon či roku následujícího, kdy zde opět 
pobýval. In: JANSEN 1989, 207sqq.; FIORE 1994, 4sqq.; FROMMEL 2003, 30. Více k Jacopovi Stradovi 
viz oddíl 2.8.6. 
246 ROSENFELD 1978, 63; FROMMEL 2003, 11, 29. 
247 FROMMEL 2003, 11. 
248 ROSENFELD 1978; FROMMEL 2003, 11. Podrobně se rozdíly mezi newyorským a mnichovským rukopisem 
zabýval William Bell Dinsmoor. In: DINSMOOR 1942b, 115–141. 
249 Kniha obsahuje příbytky pro rolníky, řemeslníky, obchodníky, měšťany, šlechtice, prince a dostává se 
až ke královským sídlům. 
250 FROMMEL 2003, 9. 
251 V mnichovském rukopisu, který reprodukovali Vaughan Hart a Peter Hicks, jsou krby znázorněny 
na fol. 25r. In: HART/HICKS 2001, 52–53. 
252 V mnichovském rukopisu fol. 44r. In: HART/HICKS 2001, 90–91. 
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2.8.6. Il settimo libro 

 

 Kniha s rozsáhlým názvem Il settimo libro d'architettura di Sebastiano Serlio 

Bolognese, nel qual si tratta di molti accidenti, che possono occurrer' al architetto, 

in diversi luoghi,& istrane forme de siti, e nelle restauramenti, o restitioni di case, e come 

habiamo a far, per servicij de gli altri edifici e simil cose, come nella sequente pagina 

si lege. Nel fine vi sono aggiunti sei palazzi con le sue piante e fazzatte, in diversi modi 

fatte, per fabricar in villa per gran prencipi, del sudetto autore. Italiano e latino. 

Sebastiani Serlij Bononiensis architecturae liber septimus, in quo multa explicantur, quae 

architecto variis locis possunt occurrere, tum ob inusitatam situs rationem, tum si quando 

instaurare sive restituere aedes, aut aliquid pridem factum in opus adhibere, aut caetera 

huiusmodi facere necesse fuerit; prout proxima pagina indicatur. Ad finem adiuncta sunt 

sex palatia, ichnographia & orthographia variis rationibus descripta, quae ruri a magna 

quopiam principe extrui possint, eodem autore. Italice & Latine. Ex Musaeo Iac. de Strada 

S. C. M. antiquarii, civis Romani vyšla rovněž až po Serliově smrti. 253  

Klíčovou roli sehrálo setkání s antikvářem a obchodníkem Jacopem Stradou, který 

v roce 1550 navštívil Lyon kvůli obchodu, jež mu svěřil bankovní dům Fuggerů 

v Německu.254 Strada byl vášnivým sběratelem architektonických kreseb a využil 

příležitosti odkoupit přímo od Serlia kopii rukopisu Il settimo libro.255 Zůstává však 

nejasné, zda bylo od počátku pomýšleno na to, že Strada knihu vydá.256 Verzi připravenou 

k tisku nicméně získal až v roce 1552 nebo v roce následujícím, kdy opět pobýval v Lyonu. 

                                                
253 DINSMOOR 1942a, 78. 
254 JANSEN 1989, 207; FROMMEL 2003, 30. Jacopo Strada se narodil v Mantově kolem roku 1515 a zemřel 
ve Vídni v roce 1588. Ve svém rodném městě získal Strada umělecké vzdělání, ovlivněné zejména Giuliem 
Romanem. Od 30. let 16. století cestoval nejprve po Itálii a později se dostal dále na sever. V roce 1546 byl 
zaznamenán v Norimberku, v 50. letech navštívil Lyon a odtud odešel do Říma, kde nakoupil kresby 
z pozůstalosti Perina del Vagy a věnoval se studiu antických památek. Na cestě zpět do Norimberku, 
v roce 1555, získal v Mantově sbírku kreseb Giulia Romana, jež obsahovala kresby dalších autorů, například 
Raffaela. Soubor těchto kreseb se dnes nachází ve Strahovské knihovně v Praze.  
Kromě sběratelství se také aktivně věnoval architektuře, zejména v Záalpí. Mezi jeho počiny se řadí 
například Antiquarium v Mnichově či jeho vlastní dům ve Vídni, kde se nacházela rozsáhlá knihovna a kde 
Strada schraňoval své sbírky kreseb, maleb, starožitností a antických mincí a medailí. 
Jacopo Strada udržoval kontakty s významnými osobami, mezi něž patřila například rodina Fuggerů, bankéřů 
v Augsburku, rod Wittelsbachů v Mnichově či císařský rod Habsburků, pro jehož členy – Ferdinanda I., 
Maxmiliana II. a Rudolfa II. – pracoval od roku 1563 jako antikvář. In: JANSEN 1996, 737–740.  
255 JANSEN 1989, 207; HART/HICKS 2001, 161; FROMMEL 2003, 30. 
256 JANSEN 1989, 213; FIORE 1994, 256sqq.; FROMMEL 2003, 30. 
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Při těchto setkáních pravděpodobně obdržel také pozdější verzi rukopisu Sesto libro, 

rukopis „osmé“ knihy a rukopis Libro estrastraordinario.257 „Sedmá“ kniha se dočkala 

svého prvního publikování v roce 1575 ve Frankfurtu nad Mohanem, a to v italsko-latinské 

verzi.258 Jacopo Strada ji věnoval českému velmoži Vilémovi z Rožmberka.259  

 Rukopis Settimo libro byl také součástí slavné knihovny arcivévody Ferdinanda 

Tyrolského na zámku Ambras, kde byl zaznamenán v pozůstalostním inventáři z roku 

1596 jako práce anonymního umělce. V roce 1665 byl přemístěn do Hofbibliothek ve 

Vídni a odtud putoval do Uměleckohistorického muzea (Kunsthistorisches Museum). 

Od roku 1936 až do současnosti se rukopis nachází v Národní knihovně 

(Nationalbibliothek) ve Vídni.260 

 Obsahově je „sedmá“ kniha velice rozmanitá. Značnou část zabírají plány 

na venkovské domy, následují městská sídla, portály, komíny, okna a nejrůznější 

architektonické proporce. Podobně jako v Sesto libro, i zde Sebastiano schematicky 

zobrazil několik krbů v rámci vnitřního vybavení venkovských obydlí, a to ve stylu 

francouzském a italském [12] [13].261 Kromě nich se v knize nacházejí čtyři detailněji 

propracované francouzské krby různých architektonických řádů, zobrazené vždy z čelního 

pohledu a dva z nich také z profilu [14].262 Obdobně autor zařadil čtyři krby italského 

pojetí [15].263  

 

2.8.7. Kniha „osmá“ 

 

 Také tato kniha, která nebyla součástí původního plánu traktátu na sedm knih, 

musela počkat na své první vydání tiskem až do 20. století.264 Jacopo Strada sice získal 

v Lyonu její rukopis společně s dalšími knihami, avšak nikdy ji nepublikoval.265 Učinil tak 

                                                
257 JANSEN 1989, 207sqq.; FIORE 1994, 4sqq.; FROMMEL 2003, 30. Úplné názvy knih viz oddíl 2.8.5., 2.8.7. 
a 2.8.8. 
258 JANSEN 1989, 207sqq.; KRUFT 1993, 74; HART/HICKS 2001, 157.  
259 HART/HICKS 2001, 159. 
260 FREJKOVÁ 1941, 169; FROMMEL 2003, 9. 
261 HART/HICKS 2001, 194–195, 200–201; SERLIO: Il settimo libro... 1584, 27, 33. 
262 HART/HICKS 2001, 234–235; SERLIO: Il settimo libro... 1584, 69. 
263 HART/HICKS 2001, 237; SERLIO: Il settimo libro... 1584, 73. 
264 HART/HICKS 2001, 16. 
265 JANSEN 1989, 207sqq ; FIORE 1994, 4sqq.; FROMMEL 2003, 30. 
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až Paolo Marconi v roce 1969 pod názvem L’VIII libro di Sebastiano Serlio, un progetto 

di città militare. Jednalo se však pouze o částečné vydání.266 Rukopis knihy je uložen 

v Bavorské státní knihovně (Bayerische Staatsbibliothek) v Mnichově a jeho přepis 

s vyobrazeními společně s přepisy rukopisů „šesté“ a „sedmé“ knihy vydal v roce 1994 

Francesco Paolo Fiore.267  

 Hlavním tématem knihy jsou římské vojenské tábory, zobrazeny jsou však také 

budovy paláců a řada drobných architektonických prvků jako jsou římsy, sloupy, sloupové 

patky a hlavice, okna a portály.268  

 

2.8.8. Extraordinario libro 

 

 Kniha, jež vyšla ještě za Serliova života, nese název Extraordinario libro 

di architettura di Sebastiano Serlio, architetto del re christianissimo, nel quale 

si dimostrano trenta porte di opera rustica mista con diversi ordini, et venti di opera 

dilicata di diverse specie con la scrittura davanti, che narra il tutto. Livre extraordinaire 

de architecture de Sebastien Serlio, architecte du roy treschrestien, auquel sont 

demonstries trente portes rustiques meslees de divers ordres, et vingt autres d'oeuvre 

delicate en diverses especes. Publikována byla v roce 1551 v Lyonu a stála od počátku 

mimo sérii sedmi knih původně plánovaných pro traktát.269 Sebastiano Serlio ji věnoval 

francouzskému králi Jindřichovi II.270 Rukopis knihy pravděpodobně získal Jacopo Strada 

při svém pobytu v Lyonu v roce 1552 či 1553.271 

 Serlio se patrně nechal inspirovat úspěchem svého toskánského portálu v Grand 

Ferrare a celou knihu věnoval výhradně portálům.272 Třicet rustikálních portálů 

kombinovaných s různými řády je následováno dvaceti jemně provedenými portály 

různých stylů.273 

                                                
266 HART/HICKS 2001, 16. 
267 FIORE 1994; HART/HICKS 2001, 579–580, poznámka 1; FROMMEL 2003, 12. 
268 HART/HICKS 2001, 387–458. 
269 DINSMOOR 1942a, 76; FROMMEL 2003, 30. 
270 HART/HICKS 2001, 460. 
271 JANSEN 1989, 207sqq.; FIORE 1994, 4sqq.; FROMMEL 2003, 30. 
272 FROMMEL 2003, 30. 
273 SERLIO: Libro estraordinario... 1584. 
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3. Vývoj a funkce otopných zařízení a krbů  
  

Před samotným jádrem diplomové práce je zařazena kapitola, jež má seznámit 

s historií otopných zařízení, kamen, pecí a krbů a přispět tak k lepšímu pochopení významu 

ohně pro člověka již po stovky tisíc let. Zvláště v dnešní době, kdy se lidé s ohněm 

využívaným k jejich prospěchu setkávají čím dál méně, je dobré se zamyslet 

nad zacházením člověka s tímto živlem v dobách minulých.  

 

3.1. Otopná zařízení v pravěku a starověku 

 

 Nejpozději na sklonku nejstaršího paleolitu využíval Homo habilis (člověk zručný) 

oheň nejen jako zdroj tepla a světla, ale také k přípravě pokrmů. Během období starého 

paleolitu se ohniště stalo běžnou součástí příbytků se stanovou konstrukcí. První 

zahloubená ohniště pocházejí z doby mladého paleolitu.274 Mladopaleolitická obydlí 

zahrnovala často vyhloubená ohniště, vyložená navíc kameny. Možná již v této době byla 

objevena možnost uzavření ohně kameny ze tří stran i z vrchu, ale doklady o tom zatím 

chybí. Kromě výše zmíněných funkcí začala ohniště sloužit také k vypalování keramiky.275 

Už v době paleolitu tedy dochází k vymezování a ohraničení ohně, a to z čistě praktického 

hlediska.  

 V neolitu bylo vynalezeno a dále rozvíjeno kovolitectví. Do vybavení domů přibyla 

hliněná pec, jež měla často hruškovitý tvar a horní otvor. Nejčastěji tyto pece sloužily 

k pečení masa a chlebů a k vypalování keramických nádob. Z tohoto období pochází také 

nejstarší známé dvoukomorové horizontální keramické pece, ve kterých se v jedné komoře 

vypalovala keramika a v druhé se topilo.276 

 Na principu pece byla založená i tzv. hypocausta, jež byla užívána v římských 

antických stavbách.277 Jejich vynález v 1. století př. n. l. je připisován Caiovi Sergiovi 

Oratovi. Na našem území byla hypocausta vybudována římskými legiemi v táborech 

v Mušově a ve Stupavě.278  

                                                
274 V Dolních Věstonicích bylo odkryto zahloubené oválné ohniště o rozměrech 150 x 200 cm. 
In: SKRUŽNÝ 2003, 8. 
275 SKRUŽNÝ 2003, 8–9. 
276 SKRUŽNÝ 2003, 10. 
277 Antická hypocausta využívala k vytápění kouř z topeniště, který se šířil uzavřenými dutinami v podlaze 
a ve stěnách. Tyto dutiny ústily mimo vytápěné místnosti. In: HAUSEROVÁ 2003, 50. 
278 SKRUŽNÝ 2003, 12.  
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 Vedle hypocaust se již ve starověku začal rozšiřovat zdokonalený typ ohniště – krb, 

a to zejména v zemích při Egejském, Jaderském, Středozemním a Černém moři. Krby 

sloužily zejména k přípravě jídla v zavěšených kotlích či v nádobách přistavených k ohni. 

Krby, které však stály volně v prostoru, se stavěly do řeckých domů a do atrií domů 

římských, kde kromě praktického využití plnily účel kultovní.279 

 

3.2. Otopná zařízení ve středověku 

 

 V období středověku se ještě poměrně hojně vyskytovala teplovzdušná vytápění 

založená na principu hypocaust.280 Mimo tato vytápěcí zařízení se v gotice z pece vyvinula 

kachlová kamna. Nejprve jako pec s kachlovým nástavcem, a poté vznikla kamna 

celokachlová.281 Žádná původní gotická kachlová kamna se však na našem území 

nedochovala. Souvisí to s jejich životností, která byla kolem 25 let, a poté bylo nutné 

kamna rozebrat a opět sestavit. Kachlová kamna se již od počátku své existence stala 

běžnou součástí panských sídel, klášterů, městských i vesnických domů.282  

V období středověku došlo také k rozšíření krbů na území Franské říše, 

pravděpodobně díky Karlu Velikému. Je možné, že z franského dvora se krby rozšířily na 

Velkou Moravu v období vlády Svatopluka I. V českých zemích byly doloženy krby 

z doby románské nejen na panských sídlech, ale též v některých pražských domech. Jedná 

se však spíše o výjimku, která vypovídá o vysokém postavení těchto měšťanů.283 Jako 

otopné zařízení se stal krb poměrně běžnou součástí mnoha románských a gotických 

hradů.284 V době středověku byl na našem území nejčastějším typem rohový krb, jehož 

dymník měl tvar čtvrtiny kužele či osminy koule. Významnou inovací bylo napojení více 

krbů umístěných nad sebou na jeden komín. V západní Evropě k tomuto pokroku došlo 

na počátku 13. století, zatímco na našem území pochází první známé vyústění více krbů 

do jednoho komínu z druhé čtvrtiny 14. století.285 

                                                
279 SKUŽNÝ 2003, 15–16. Krby byly symbolem bohyně domácího krbu Hestie (Vesty) a současně domácím 
oltářem. Značily také soudržnost rodiny, představovaly nedotknutelné útočiště prosebníků a vítali se u nich 
hosté. S novorozeným dítětem se obcházelo kolem krbu na znamení jeho přijetí do rodiny. Když si při svatbě 
ženich odváděl nevěstu domů, její matka s sebou nesla louč zapálenou v domě nevěsty, kterou se pak rozžehl 
oheň v domě ženicha. In: BAHNÍK 1974, 325. 
280 HAUSEROVÁ 2003, 50sqq.; SKRUŽNÝ 2003, 12.  
281 SKRUŽNÝ 2003, 20–21. 
282 SKRUŽNÝ 2003, 28. 
283 HAUSEROVÁ 2003, 67, poznámka 9; SKRUŽNÝ 2003, 16. 
284 SKRUŽNÝ 2003, 17. 
285 KUČERA 2001, 5–9. 
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3.3. Otopná zařízení v renesanci 

 

 V období renesance se teplovzdušné vytápění vyskytovalo již jen zcela výjimečně. 

Od tohoto systému vytápění se začalo ustupovat již na konci 14. století a bylo nahrazováno 

zejména kachlovými kamny,286 kterých se z doby renesance dochovalo velké množství. 287 

Kachlová kamna byla upřednostňována také před krby kvůli lepší výhřevnosti.288 Někdy 

však bylo na panských sídlech a zámcích užíváno kachlových kamen společně s krby 

a docházelo i k jejich propojení, kdy otvorem v zadní části krbu proudil teplý vzduch 

do kamen v sousední místnosti.289  

Krby kromě tepla, i když vytápění bylo méně efektivní, poskytovaly také osvětlení. 

Této možnosti využívala zejména vyšší sociální vrstva. Kromě praktického využití byla 

dávána najevo prestiž a znalost kulturního prostředí zemí s mírnějším klimatem, odkud 

k nám byla importována konkrétní podoba krbové architektury odpovídající dobovému 

zahraničnímu vkusu.290 Zatímco v době románské a gotické se na českých krbech odrážel 

nejčastěji francouzský vkus, v renesanci se lze setkat zejména s inspirací z oblasti Itálie. 

Krby v tomto období byly převážně stěnového polozapuštěného typu, výrazně umělecky 

ztvárněné.291 

V renesanci došlo na klasifikování krbů podle různých aspektů. Sebastiano Serlio 

ve své Il settimo libro rozlišuje krby podle jednotlivých řádů a na francouzské a italské. 

Francouzské krby se vyznačují vysokými nástavci, které dosahují až ke stropu 

místnosti [14].292 Pro italské krby je typický směrem vzhůru se zužující nástavec, či podle 

Serlia „la gola piramidale“ [15].293 Vincenzo Scamozzi v roce 1615 ve svém traktátu 

L’idea della architettura universale použil jiné dělení, a to na krby zapuštěné (římské), 

polozapuštěné a stanové (postavené mimo zeď).294 

 

                                                
286 HAUSEROVÁ 2003, 65. 
287 SKRUŽNÝ 2003, 29. 
288 HAUSEROVÁ 2003, 54. 
289 SKRUŽNÝ 2003, 19. 
290 KUČERA 2001, 4; HAUSEROVÁ 2003, 54–55. 
291 KUČERA 2001, 12. 
292 „Et perche quà nella Francia si costumano le gole de’camini andare à perpendicolo fino alla copertura, 
& una gola serve à più camini, è ben necessario d’ornare quella tanta altezza con qualche ordine.“ 
In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 68. 
293 SERLIO: Il settimo libro... 1584, 72. 
294 KUČERA 2001, 4. 
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3.4. Otopná zařízení od baroka do 19. století 

 

V době barokní se postupně upouštělo od výstavby krbů a namísto nich čím dál 

častěji nastupovala kachlová kamna. Pokud se stavebník rozhodl pro méně účinný druh 

vytápění, činil tak téměř výhradně kvůli reprezentativním účelům. Krby, tvořící součást 

velkých společenských sálů, se vyznačovaly velmi náročným uměleckým zpracováním. 

Jednalo se většinou o zapuštěné stěnové krby zhotovené z mramoru, méně často se 

vyskytovaly krby polozapuštěné.295 Rané baroko čerpalo ještě nejčastěji z italských 

předloh, vrcholné a pozdní baroko se orientovalo na vkus francouzský.296 

 V 17. století se z krbu vyvinulo zařízení nazývané krbeček. Jako součást 

lidové architektury byl užíván až do první poloviny 19. století. Jednalo se o jakýsi malý 

krb, jenž však nesloužil k vytápění, ale k osvětlení místnosti pomocí loučí, které v něm 

byly umístěny.297  

Nová móda teplovzdušného vytápění, které vycházelo z antických římských 

hypocaust, se v Čechách objevila v první čtvrtině 19. století.298 Obliba krbu se pak navrací 

v první polovině 19. století, kdy byl považován za jediné známé otopné zařízení 

ve středověku. Z tohoto důvodu byly krby často budovány v rámci romantických přestaveb 

českých hradů a zámků.299  

                                                
295 KUČERA 2001, 12. 
296 VLČEK 2001, 42. 
297 KUČERA 2001, 13. 
298 VLČEK 2001, 42; SKRUŽNÝ 2003, 13. 
299 KUČERA 2001, 12–13. 
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4. Stavby dvorského okruhu  
  

4.1. Královský letohrádek na Pražském hradě 

 

 Letohrádek královny Anny či Belveder [69], jak je někdy tato stavba poněkud 

sporně nazývána, byl vystavěn v areálu Pražského hradu. Podoba krbů, které se nacházely 

v interiérech letohrádku před jeho přestavbou v polovině 19. století, je dnes neznámá, 

ale přesto lze získat k tématu některé důležité informace. Navíc tento královský objekt 

sehrál významnou roli z hlediska české renesance a úzce souvisí s některými dalšími 

stavbami, které jsou zahrnuty v diplomové práci.  

Stavebníkem Královského letohrádku byl český král a římský císař 

Ferdinand I. Habsburský (1503–1564), který nastoupil na český trůn po smrti Ludvíka 

Jagellonského v bitvě u Moháče v roce 1526.300 Získání české královské koruny 

Ferdinandovi I. usnadnil sňatek se sestrou Ludvíka Annou Jagellonskou v roce 1521.301 

Ferdinand I., mladší bratr císaře Karla V., se narodil Filipu Sličnému a Johaně Kastilské. 

Vyrůstal u svých prarodičů ve Španělsku, zatímco jeho starší bratr byl vychováván 

v Nizozemí. Ferdinand I. byl značně vzdělaným panovníkem, přirozeně inteligentním. Byl 

milovníkem zábav, ale zároveň pečlivě střežil finanční výdaje a s penězi zacházel velmi 

uvážlivě.302 Často cestoval po Evropě a zajímal se o nejrůznější obory. Měl zálibu 

ve sběratelství a v umění, z čehož vznikla sbírka mincí, antik, knih a uměleckých děl, 

kterou uchovával ve Vídni.303  

 

 Vypracováním modelu letohrádku byl v roce 1537 pověřen Paolo della Stella, 

který jej zhotovil ještě před příchodem do Čech v Janově.304 Do Prahy přišel Stella 

společně se třinácti kameníky roku 1538 a byly mu svěřeny kamenické a sochařské 

                                                
300 BAŽANT 2006, 7; ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 2012, 48–49. 
301 ČECHURA 2008, 43, 83; ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 2012, 53–54. 
302 ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 2012, 46–47, 53. 
303 KRČÁLOVÁ 1978a, 304; KRČÁLOVÁ 1989, 7. 
304 ŠAMÁNKOVÁ 1961, 28; BIAŁOSTOCKI 1976, 74; HUBALA 1985, 54; KRČÁLOVÁ 1989, 7–8; 
CHLÍBEC 2011a, 80; BAŽANT 2006, 10, 12–13. Paolo della Stella z Mileta (Melide v Lugansku) byl zručným 
sochařem, ale také architektem, jak o tom svědčí dochovaný plán arkád zámku v Brandýse nad Labem. 
Na počátcích své umělecké tvorby Stella pravděpodobně působil v Luganu a poté snad i v Comu. Podrobné 
zprávy o jeho činnosti před příchodem do Čech však chybí. In: KRČÁLOVÁ 1989, 8; VLČEK 2004, 624. Jeho 
učitelem byl pravděpodobně Jacopo Sansovino. Paolo della Stella zemřel v Praze roku 1552. 
In: BAŽANT 2006, 13, 109–110. Někdy bývá Paolo della Stella nesprávně ztotožňován s Paolem della Stella 
Milanese, který pracoval zejména v Benátkách. In: MIHULKA 1939, 26–27. 
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práce na Královském letohrádku, jehož výstavba byla zahájena téhož roku.305 Zpočátku 

vedl stavbu Giovanni de Spazio, který přišel do Prahy z Vídně.306 Za Stellova vedení, 

kterým byl pověřen od roku 1539, došlo kolem roku 1540 k dokončení hrubé stavby 

dolního patra a poté se práce na několik let zdržely kvůli požáru, který vypukl na Pražském 

hradě v roce 1541.307 Po smrti Paola della Stelly v roce 1552 vedl práce krátce Hans Tirol 

z Augsburku a roku 1556 získal úřad pražského dvorního stavitele Bonifác Wolmut.308 

Za spolupráce italských mistrů započal Wolmut výstavbu horního patra letohrádku, 

o kterém se původně zřejmě neuvažovalo, a práce pokračovaly až do roku 1564.309 

Autorem ideové koncepce dostavby Královského letohrádku byl snad Pietro Ferrabosco, 

který se podílel rovněž na přestavbě Hofburgu ve Vídni, či Hans Tirol, ale vyloučen není 

ani Bonifác Wolmut.310 Z dalšího osudu stavby je pro téma práce významná především 

                                                
305 WINTER 1909, 54; CHYTIL 1925, 35; MIHULKA 1939, 26; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 28; BIAŁOSTOCKI 1976, 74; 
PREISS 1986, 20; KRČÁLOVÁ 1989, 7–8; BAŽANT 2006, 15. Antonín Balšánek uvedl dokonce 44 sochařů 
a kameníků, jedná se však o Italy, kteří na Královském letohrádku pracovali, nikoliv kteří přišli společně se 
Stellou, jak uvedl Karel Chytil či Jan Bažant. In: BALŠÁNEK 1897, 4; CHYTIL 1925, 35; BAŽANT 2006, 16. 
306 MIHULKA 1939, 5–6; BAŽANT 2006, 15. Giovanni (Hanns, Hanuš, Jan) de Spazio (Spacio, Spatio) 
pocházel z Laino ve Val d‘Intelvi, které se nachází nedaleko Lugana. Do Prahy byl povolán roku 1535 
a pracoval ještě před příchodem Paola della Stelly na budování Královské zahrady na Pražském hradě. Již 
v roce 1539 se zřejmě vrátil do Vídně kvůli sporům s Paolem della Stella. Ve čtyřicátých letech se Spazio 
nacházel v Bratislavě (Prešpurku) a v padesátých letech v Českých Budějovicích. Zemřel ve Vídni roku 
1553. In: BALŠÁNEK 1897, 4; WINTER 1909, 53–54; CHYTIL 1925, 34–35, 57; ŠMRHA 1976, 163; 
PREISS 1986, 20; VLČEK 2004, 611. 
307 BALŠÁNEK 1897, 4–5; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 28; KRČÁLOVÁ 1989, 8–9; PROCHÁZKA 1997, 33; 
BAŽANT 2006, 16–17. 
308 MIHULKA 1939, 8–9; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33–34; HUBALA 1985, 55; PROCHÁZKA 1997, 36; 
BAŽANT 2003a, 33–34; BAŽANT 2006, 21. Bonifác Wolmut (Wohlmut, Wohlmuth, Wolmuet) se narodil před 
rokem 1510 v Überlingen v Badensku a zemřel na počátku roku 1579 v Praze. Ve Vídni byl doložen již 
ve třicátých letech 16. století, kde se zřejmě podílel na výstavbě Hofburgu. V Čechách pravděpodobně 
zhotovil návrh arkád zámku v Kostelci nad Černými lesy. V Praze mu kromě dostavby Královského 
letohrádku byla svěřena rekonstrukce Sněmovny na Pražském hradě a zhotovení hudební kruchty v chrámu 
sv. Víta. Ve spojitosti s osobou Bonifáce Wolmuta je též Velká míčovna v Královské zahradě a snad mu byl 
svěřen také návrh kaple sv. Vojtěcha, která byla vystavěna Wolmutovým nástupcem Ulrichem Aostallim. 
Mimo areál Pražského hradu se Wolmut účastnil stavby letohrádku Hvězda, kde měl nad stavbou zřejmě 
po nějaký čas dozor, a zejména je mu připisována stavba sally terreny umístěné při Hvězdě. 
In: WINTER 1909, 87–92; FREJKOVÁ 1941, 84; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 34–35; KRČÁLOVÁ 1989, 12–14, 16; 
VLČEK 2004, 719–720. Wolmut snad podnikl cestu do oblasti Benátek, jak uvedla Jarmila Krčálová, avšak 
tato informace není dostatečně podložena a řada badatelů jeho cestu do Itálie nepřipouští. 
In: KRČÁLOVÁ 1989, 15. 
309 KRČÁLOVÁ 1989, 9; PROCHÁZKA 1997, 36. 
310 PREISS 1986, 435, poznámka 26; BAŽANT 2006, 55. Pietro Ferrabosco (Feraboscho, Verabitscha) se 
narodil v roce 1512–1513 či 1521–1522 v Laino ve Val d’Intelvi (oblast Como) a jistě žil do roku 1588. 
V roce 1544 vstoupil do císařských služeb a usadil se ve Vídni, kde nejprve působil jako malíř a poté jako 
architekt. Postavil zde například tzv. Schweizertor (1552), kterou také vymaloval. Připisován mu byl rovněž 
podíl na výstavbě Neugebäude, vily Maxmiliána II. u Vídně. V Čechách se kromě účasti na Královském 
letohrádku podílel zřejmě také na stavbě Hvězdy v Liboci. Olga Frejková uvažovala rovněž o podílu 
na zámku v Kaceřově. Pracoval rovněž na zámku v Bučovicích. A činný byl též v dnešním Maďarsku, 
Slovensku, Chorvatsku a Rumunsku, kde se věnoval zejména výstavbě opevnění a pevností. 
In: BALŠÁNEK 1897, 6; WINTER 1909, 62–63; FREJKOVÁ 1941, 106, 155; ŠMRHA 1976, 164; 
VLČEK 2004, 165–166. 
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radikální přestavba letohrádku, která proběhla mezi lety 1844 až 1847, kdy bylo zásadně 

pozměněno zejména původní vnitřní uspořádání.311 

Dvoupatrová stavba na obdélném půdorysu [70], umístěná na východním konci 

Královské zahrady, je po celém obvodu obehnána arkádami. Zatímco v přízemí převládá 

iónský řád, patro je utvářeno zejména řádem dórským.312 Bohatá sochařská výzdoba se 

složitým programem zahrnuje výjevy z antické mytologie a historie, motivy vztahující se 

k Ferdinandovi I. a rodu Habsburků, scény s Alexandrem Velikým či na balustrádách 

vytesané putti.313 Charakteristickým prvkem stavby je její završení v podobě dvojitě 

esovitě prohnuté střechy, která odkazuje k pozdně gotické tradici.314  

Královský letohrádek prokazuje četné inspirace antickými stavbami a také 

budovami italské renesance. Srovnáván bývá například s Villou Poggio a Caiano, kterou 

poblíž Florencie vystavěl v roce 1480 Giuliano da Sangallo, či s Villou Doria v Janově 

pocházející z let 1528–1533.315 Jako další možný vzor bývá spatřován nedochovaný 

letohrádek Vladislava Jagellonského v Nyéku v Uhrách, který byl zbudován kolem roku 

1500.316 Inspirace však nepřicházela pouze ze zahraničí, ale také z domácího prostředí. 

Jiný letohrádek nechal Vladislav Jagellonský vystavět v Praze ve Stromovce mezi lety 

1495 až 1502. Ten mohl být vzorem zejména pro arkády obíhající kolem celého obvodu 

stavby. Jeho původní podoba však byla zakryta přestavbou z počátku 19. století.317  

 

Krby v Královském letohrádku na Pražském hradě 

 

 Před přestavbou interiérů ve čtyřicátých letech 19. století se v severní místnosti 

přízemí a prvního patra nacházely krby, jejichž podoba nám však zůstává neznámá. Jejich 

situování bylo zakresleno do půdorysů letohrádku [70], které pocházejí ještě z doby před 

přestavbou. Skutečnosti, že součástí vnitřního vybavení letohrádku byly také dva 

mramorové krby, si podle těchto půdorysů všiml Antonín Balšánek a dle zbytku krbové 

římsy v přízemním sále upozornil na jejich příbuznost s krby v letohrádku Hvězda 

                                                
311 MIHULKA 1939, 10; PROCHÁZKA 1997, 33–36; BAŽANT 2006, 28–30. 
312 HUBALA 1985, 52; KRČÁLOVÁ 1989, 9. 
313 Podrobně k sochařské výzdobě a jejímu programu například MIHULKA 1939, 30–91; 
BAŽANT 2006, zejména 112–198. 
314 BAŽANT 2003a, 39; BAŽANT 2006, 60. 
315 KRČÁLOVÁ 1989, 7; BAŽANT 2003b, 226–269; BAŽANT 2006, 45, 58, 67, 88–89, 91. 
316 ŠAMÁNKOVÁ 1961, 28; BIAŁOSTOCKI 1976, 74; BAŽANT 2006, 76. 
317 KRČÁLOVÁ 1989, 7; BAŽANT 2006, 75–76. 
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a na zámku v Nelahozevsi.318 Modelace krbů v letohrádku Hvězda a v nelahozevském 

zámku se však od sebe výrazně liší. Pravděpodobně se tedy jednalo o srovnání již 

zaniklých krbů ve východním křídle zámku v Nelahozevsi, jak bude popsáno v příslušném 

oddíle.  

Olga Frejková získala z archivních pramenů důležité poznatky týkající se těchto 

dvou krbů. V korespondenci Ferdinanda I. z října roku 1562 se uvádí, že provedení krbů 

bylo zadáno Giovannimu Luchesemu a Janu Campionovi. Teprve v prosinci roku 

1564 však došlo k jejich dokončení.319 Osazení krbů tedy spadá do samého závěru stavby. 

Jan Campion se kromě krbů podílel také na provedení mramorové dlažby, jak uvedl 

Antonín Balšánek, Antonín Mihulka či Olga Frejková.320 

Ačkoliv podoba krbů v letohrádku zůstává neznámá, lze připustit, že zde mohlo být 

využito některé z předloh Sebastiana Serlia. Zvláště, pokud se krby blížily těm na zámku 

v Nelahozevsi, kde o užití vzorů ze Serliova traktátu není pochyb. Tuto hypotézu 

podporuje také fakt, že knihy Sebastiana Serlia byly na Pražském hradě nejen zcela 

nepochybně známé, ale také hojně využívané při stavbě Královského letohrádku, jak 

dokazuje následující oddíl diplomové práce.  

 

 

                                                
318 BALŠÁNEK 1897, 16. Na to, že v letohrádku byly vytápěny pouze dva sály na severní straně, nověji 
upozornil také Viktor Procházka. In: PROCHÁZKA 1997, 36. 
319 Korespondence je uložena v Státním ústředním archivu v Praze, fond Stará manipulace, signatura 21/4. 
In: FREJKOVÁ 1941, 90–91. 
Giovanni (Hans, Jan, Zuan) Luchese (Lucchese, Lugesse) se narodil snad v Pambiu, zemřel 1. ledna 1581 
v Innsbrucku. Jeho manželka Dominika pocházela z rodiny Aostalli. Giovanni Luchese přišel do Prahy 
nepochybně již koncem třicátých let 16. století a ve čtyřicátých letech zde pracoval jako mistr v družině 
Giovanniho Marii Aostalliho. Luchese se podílel také na pracích při letohrádku Hvězda, a to od roku 1556. 
Roku 1563 byl vyslán do Itálie pro tovaryše. Od roku 1564 pobýval na zámku Ambras, kde je mu 
připisována zejména stavba tzv. Španělského sálu. Dvorním stavitelem arcivévody Ferdinanda Tyrolského 
byl Luchese jmenován roku 1568. In. WINTER 1909, 59; ŠMRHA 1976, 173; PREISS 1986, 30–31; 
VLČEK 2004, 377–378. 
 Jan (Giovanni) Campion (Campian, Compian) pocházel z Campione v oblasti Lugana. V Čechách 
pracoval jako kameník od roku 1537 či 1538. Kromě působení na Královském letohrádku pracoval též 
na zámku v Poděbradech (schodiště, sloupové arkády, zámecká brána a kašna) a poté na zámku v Kostelci 
nad Černými Lesy. Podobně jako Luchese se podílel rovněž na pracích letohrádku Hvězda v Liboci, kde byl 
činný v roce 1555. O rok později byl Campion zmíněn jako autor návrhu varhanní kruchty v chrámu sv. Víta 
na Hradčanech, avšak tato zakázka byla zadána Bonifáci Wolmutovi. Roku 1559 společně s Andreou Mariou 
Aostallim předložil plán na Sněmovnu na Pražském hradě, nicméně i zde byl upřednostněn projekt Bonifáce 
Wolmuta. In: WINTER 1909, 57–58; KRČÁLOVÁ 1973, 412; ŠMRHA 1976, 169; PREISS 1986, 30; 
VLČEK 2004, 96–97. 
320 BALŠÁNEK 1897, 6; MIHULKA 1939, 10; FREJKOVÁ 1941, 88. Jan Campion najal na práce řadu tovaryšů, 
jmenovitě také na krby, avšak obával se jejich propuštění kvůli nedostatku financí, jak uvedl ve svém dopise 
císaři Ferdinandovi I. In: BALŠÁNEK 1897, 7. 
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Využití předloh Sebastiana Serlia při stavbě Královského letohrádku na Pražském 

hradě 

 

Stavební články Královského letohrádku jeví příbuznost s traktátem Sebastiana 

Serlia jak za vedení stavby Paolem della Stellou, tedy v přízemí, tak za vedení Bonifáce 

Wolmuta, spjatého s výstavbou prvního patra budovy. 

Okna [172] a dveře [177] přízemí letohrádku jsou rámována trojstupňovým ostěním 

s ušima. Podobné pojetí lze nalézt v Serliově Il terzo libro a Regole generali. 

Konkrétně jde o vyobrazení ostění kruhového chrámku v Tivoli postaveného 

v prvním století př. n. l. [17], které připomíná zejména rámování oken letohrádku, 

a o zobrazení dveří z chrámu San Salvatore u Spoleta, jenž byl vystavěn patrně mezi 

šestým a raným osmým stoletím [36]. Skrze tuto Serliovu grafiku byly zřejmě přejaty také 

nápadné postranní ankony, které jsou však na letohrádku užity atektonicky čili zastávají 

funkci dekorační. Spojení prvku uch s ankonami je proti zásadám Vitruvia, který v nich 

viděl totožný prvek, navzájem neslučitelný. Serlio se zde nechal zřejmě inspirovat 

Michelem Sanmichelim, který obdobného typu rámování vycházejícího ze stavby 

u Spoleta využíval poměrně často.321 Na příbuznost grafických předloh Serlia s rámováním 

otvorů na letohrádku upozornil již například Oscar Pollak, Antonín Mihulka, 

Eva Šamánková, Erich Hubala, Jarmila Krčálová či Jan Bažant, který uvedl také další 

souvislosti s italskými či francouzskými stavbami.322 

Patro letohrádku s převládajícím dórským řádem je tvořeno střídajícími se okny 

a nikami, které jsou rámovány pilastry a kladím [71]. Již Karel Mádl, a po něm také 

Oscar Pollak, Jarmila Krčálová, Jan Bažant a Ondřej Jakubec, si všimli souvislosti členění 

prvního patra pražské stavby s Bramantovým „Tempiettem“ postaveným v letech  

1499–1502 při chrámu San Pietro in Montorio v Římě.323 Není vyloučeno, že i v tomto 

případě zprostředkoval předlohu Sebastiano Serlio, který tuto římskou stavbu začlenil 

do své Il terzo libro [18]. Jan Bažant také upozornil na nápadnou podobu s vyobrazením 

fasády paláce v Regole generali [38], kde jsou zachyceny jednak střídající se niky s okny, 

ale také ostění oken a dveří s ušima a iónské voluty spuštěné z říms.324  

                                                
321 Serlio zde vlastně transformoval rámování okna chrámu u Spoleta na ostění dveří. 
In: BAŽANT 2004, 253, poznámka 177. 
322 POLLAK 1910, 85sqq; MIHULKA 1939, 16, 25; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 28; HUBALA 1985, 53; 
KRČÁLOVÁ 1989, 7; BAŽANT 2003a, 41–43; BAŽANT 2006, 46–50. 
323 MÁDL 1886, 52–56, 81–84; POLLAK 1910, 85sqq.; KRČÁLOVÁ 1989, 9; BAŽANT 2003a, 35; 
JAKUBEC 2005, 93; BAŽANT 2006, 52–54. 
324 BAŽANT 2006, 53. 
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Shrnutí 

 

 U dvou krbů, které se nacházely v interiérech Královského letohrádku, zůstávají 

známá pouze jména autorů a časové zařazení. Nelze však vyloučit, že bylo užito některé 

z grafických předloh Sebastiana Serlia, zvláště když je zřejmé, že Il terzo libro a Regole 

generali byly při výstavbě letohrádku přítomné, jak dokazují zejména ostění oken a dveří. 

Zajímavou skutečností je v podstatě okamžitá reakce na vydané Serliovy knihy.325 

Kde přesně byly tyto svazky získané, není známé. Překvapující by jistě nebylo, kdyby je 

opatřil zadavatel stavby, tedy Ferdinand I., který měl dostatek kontaktů, jež by získání knih 

umožňovaly. „Třetí“ a „čtvrtou“ knihu jistě znal již Paolo della Stella a nepochybně také 

jeho nástupce Bonifác Wolmut. O Wolmutovi je též známo, že vlastnil obsáhlou knihovnu. 

Konkrétní zpráva o tom, že by zahrnovala knihy Serlia, však chybí.326  

 

4.2. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci 

 

 V mnoha směrech výjimečná stavba letohrádku Hvězda [77] budila již od počátku 

velký zájem. Její jedinečnost tkví mimo jiné v tom, že návrhu se zhostil diletantský 

architekt Ferdinand II. Tyrolský,327 který zastával v Čechách od roku 1547 post 

místodržícího.328 Arcivévoda Ferdinand, druhorozený syn českého krále 

Ferdinanda I. Habsburského, se narodil 14. června v Linci a vyrůstal ve Vídni 

a v Innsbrucku.329 Roku 1544 přesídlil do Prahy, kde byl pověřen dohledem nad stavbami 

Pražského hradu.330 Během svého života podnikl cesty do Mantovy a Janova v letech 

1549 a 1551, což jistě zapůsobilo na jeho architektonické cítění.331 Na zpáteční cestě 

v roce 1549 se arcivévoda zastavil krátce také v Benátkách.332 Ferdinand Tyrolský byl 

                                                
325 Regole generali vyšla roku 1537 a Il terzo libro byla publikována roku 1540. 
326 Podrobněji o Wolmutově knihovně a zejména astronomických spisech, které obsahovala, pojednal 
Antonín Podlaha a Ivo Kořán. In: KOŘÁN 1960; PODLAHA 1919. Knihovnu, která obsahovala přes 
1200 položek, vlastnil arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Zahrnovala rovněž spisy zabývající se 
architekturou a mezi nimi byl zastoupen také Serlio. Není však známé, o kterou knihu nebo knihy se jednalo. 
Antonín Brus z Mohelnice je navíc zřejmě získal v době, kdy už pro výstavbu a výzdobu 
Královského letohrádku nepřipadaly v úvahu. Podrobně se touto knihovnou zabývala Anna Skýbová. 
In: SKÝBOVÁ 1970, zejména 253. 
327 SCHÖNHERR 1876, 28; MÁDL 1890, 76–77; MORÁVEK 1954, 199–200; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33; 
STEJSKAL 1994, 11; BAŽANT 2013, 11. 
328 BŮŽEK 2006, 69; BAŽANT 2008, 55. 
329 BŮŽEK 2006, 69–70. 
330 BAŽANT 2003a, 33. 
331 BŮŽEK 2006, 73, 98–99; BAŽANT 2013, 29. 
332 BŮŽEK 2006, 74. 
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humanisticky zaměřen a tvrdě hájil katolickou víru.333 Žil rozmanitým kulturním životem, 

pořádal velkolepé slavnosti,334 bohatě financoval stavební činnost, byl mecenášem umělců, 

choval zvířata, sbíral sochy, obrazy, mince a různé kuriozity. Svou sbírku uložil na zámku 

Ambras nedaleko Innsbrucku, kde také shromáždil řadu cenných písemností.335 Knihovna 

Ferdinanda Tyrolského mimo jiné obsahovala rukopis Serliovy Il settimo libro, která byla 

v pozůstalostním inventáři z roku 1596 zaznamenána jako práce anonymního umělce.336 

Tento inventář rovněž zaznamenal přítomnost dalších knih Serliova traktátu, a to konkrétně 

výtisku Il primo libro a Il terzo libro:337 

 

Na výstavbě letohrádku, jež byla započata roku 1555,338 se podílela celá řada 

architektů, zedníků a kameníků, kteří pracovali rovněž na stavbě Královského letohrádku 

na Pražském hradě. Patřil mezi ně Giovanni Maria Aostalli, Jan Campion, Pietro 

Ferrabosco, Giovanni Luchese, Hans Tirol či Bonifác Wolmut, 339 kterému je připisována 

zejména salla terrena umístěná pod budovou Hvězdy a ohradní zeď s nárožními bastiony 

zastávající funkci nikoliv obrannou, ale spíše dekorativní. Stavba Hvězdy byla dokončena 

již roku 1556, avšak vnitřní úpravy a výzdoba pokračovaly ještě zhruba do roku 1562, 

přičemž podlaha přízemí nebyla hotova před rokem 1577.340  

Budova letohrádku o čtyřech podlažích se rozprostírá na netypickém půdorysu 

šesticípé hvězdy [78]. Podzemí budovy je vystavěno na principu kruhu s šesti trojúhelnými 

místnostmi v cípech. Přízemí letohrádku členěné šesti chodbami je jistě nejzdobnější 

z celého objektu a záměrně kontrastuje se strohostí vnějšku stavby. Výzdoba je zde tvořena 

štukovými výjevy s náměty z antické mytologie a historie rozprostírajícími se 

na klenbách.341 Práce na štukové výzdobě, které probíhaly v letech 1556–1560, vedl 

zřejmě Antonio Brocco.342 Bylo zde navázáno nejen na antiku, ale také na renesanční 

                                                
333 AUER 1995, 13; BŮŽEK 2006, 71–72; ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 2012, 59. 
334 Podrobně o turnajích, lovech a nejrůznějších slavnostech, které arcivévoda pořádal  
viz BŮŽEK 2006, 174–200. 
335 AUER 1995, 13–14; ČORNEJOVÁ/RAK/VLNAS 2012, 61. 
336 Dnes se tento rukopis nachází v Národní knihovně ve Vídni. In: FROMMEL 2003, 9. Více o inventáři 
z roku 1596 a přenesení některých rukopisů z Ambrasu do Vídně viz IRBLICH 1995, 20–23. 
337 GAMILLSCHEG 1995, 61. 
338 MÁDL 1890, 77; MORÁVEK 1954, 199; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33; BIAŁOSTOCKI 1976, 79; 
KRČÁLOVÁ 1976, 52; HUBALA 1985, 109; STEJSKAL 1994, 13; BAŽANT 2013, 11. 
339

 MÁDL 1890, 78; CHYTIL 1925, 41; MORÁVEK 1933, 5; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 33–34; KRČÁLOVÁ 1989, 9; 
STEJSKAL 1994, 13; BŮŽEK 2006, 76; BAŽANT 2013, 12. Více k jednotlivým architektům, zedníkům 
a kameníkům viz podkapitola 4.2. S názorem, že se Pietro Ferrabosco podílel na Hvězdě nesouhlasí Jarmila 
Krčálová. In: KRČÁLOVÁ 1976, 52. 
340 KRČÁLOVÁ 1976, 53, 56. 
341 Více ke štukové výzdobě Hvězdy například KRČÁLOVÁ 1973; JIRÁK 2006; BAŽANT 2013, 35–179. 
342 STEJSKAL 1994, 15–16; BAŽANT 2008, 58; CHLÍBEC 2011a, 35, 108; BAŽANT 2013, 22, 35–36. 
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italské práce, například na štukovou výzdobu Raffaelovy Vily Madama v Římě.343 

Výzdobu Hvězdy lze srovnat s dalšími stavbami zahrnutými v této diplomové práci. 

Z hlediska námětů, ale také pravděpodobných realizátorů štuků, bývají spojitosti hledány 

zejména s výzdobou stropu tzv. Rytířského sálu severovýchodního bastionu na zámku 

Floriana Griespeka v Nelahozevsi. Jiným srovnáním mohou být štuky rožmberského 

zámku Kratochvíle v Jižních Čechách.  

První patro Hvězdy, které je rozděleno chodbami na pět místností a v šestém cípu je 

umístěno schodiště, je z hlediska tématu práce nejvýznamnější, jelikož v každé místnosti 

byl osazen krb. Druhé podkrovní patro je tvořeno jedním velkým nečleněným sálem. 

Zastřešení letohrádku prošlo již dvakrát výraznou změnou. Poprvé v 17. století, kdy získala 

střecha podobu cibulové báně a poté v polovině 19. století, kdy přijala dnešní podobu.344  

Půdorys tvaru hvězdy bývá srovnáván například s ideálním městem Sforzindou 

teoretika Filareteho, které zakreslil do osmicípé hvězdy, či s Vignolovým pětibokým 

palácem rodu Farnese v Caprarole.345 Jan Bažant upozornil také na podobnost se Stellou 

v Casaticu u Mantovy, jež byla poslední navrženou stavbou Giulia Romana.346  

 

Krb v „první“ místnosti prvního patra letohrádku Hvězda [79] [80] [81]347 

 
 Úplné kladí polozapuštěného krbu je tvořeno dvakrát odstupněným architrávem, 

hladkým plochým vlysem a výrazně předstoupenou římsou. Vzpíráno je dvojicí 

přístěnných pilířů, zdobených z čelní strany a bočních vnějších stran vystouplým obdélným 

ornamentem. Završení krbu utváří pyramidální omítnutý nástavec.  

Krbu v první místnosti nejlépe odpovídá schematické vyobrazení italského krbu 

ve venkovském domě v Serliově Il settimo libro [12]. Shodné je zejména členění kladí 

včetně vystouplé římsy a jehlancový nástavec. Autor traktátu v doprovodném textu pouze 

uvedl, že zobrazené krby v pokojích jsou francouzského a italského stylu.348 Obdobné 

                                                
343 KRČÁLOVÁ 1976, 56. 
344 MORÁVEK 1954, 208; KRČÁLOVÁ 1976, 53; STEJSKAL 1994, 15; BAŽANT 2013, 190, poznámka 2. 
345 KRČÁLOVÁ 1976, 54; KRČÁLOVÁ 1989, 9. 
346 BAŽANT 2013, 31–32. 
347 Popis a rozbor jednotlivých krbů začíná v první místnosti vlevo od schodiště a pokračuje dále po směru 
hodinových ručiček. 
348 „Si vede dalli lati la forma delle camere, con li suoi camini, uno alla Italiana, l’altro alla Francese, 
per dimostrar la varietà de’modi.“ In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 26. 
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schematické pojetí se vyskytlo v Il settimo libro ještě jednou [13], přičemž doprovodný 

text se vyjádřil ke krbům v obdobné poznámce jako v případě prvním.349  

Podobné pyramidální nástavce jako nese krb letohrádku Hvězda, zobrazil Serlio 

opět v „sedmé“ knize, kde představil čtyři krby vystavěné dle italského způsobu [15]. 

Nástavce v traktátu se však od českého pojetí liší svým ornamentálním dekorem. Serlio je 

také neposadil přímo na římsu kladí, ale vložil mezi překlad a nástavec navyšující článek. 

V textu pak Sebastiano Serlio připojil, že je sice zvykem, aby pyramidální zakončení 

dosedala přímo na římsu, ale navýšení jim přidává na eleganci.350 

Rovněž vystouplý obdélný ornament na pilířích krbu ve Hvězdě lze nalézt 

v Il settimo libro, a to na zobrazení ostění [53], které může být užito pro okna, dveře 

či portály, jak uvedl Serlio, 351 a na grafice interiérů venkovského domu [57], kde byly 

vyobrazeny přímo pilíře s tímto ornamentem a blíží se pojetí krbu ve Hvězdě ještě více.352 

Tento obdélný motiv lze nalézt také přímo na krbu, a to v Regole generali, kde byl však 

odlišně užit systém podpory a překladu [3]. Na vyobrazení dórského krbu architráv srostl 

s podporami v jeden celek a vznikla tak ucha, která byla zopakována i v dolní části 

svislého článku. Výrazně se liší také vlys a nástavec krbu. Ohledně nástavce však Serlio 

nechal architektovi volnou ruku.353 Tento typ krbu s pilířovými podporami se vymyká 

obvyklému pojetí v Čechách, kde se lze setkat zejména s krby s volutovými konzolami.  

Krb v „první“ místnosti vykazuje tedy příbuznost zejména s Il settimo libro, 

přičemž mohlo dojít ke kombinaci několika grafických předloh z této knihy. Ačkoliv se 

jedná o poměrně jednoduchou profilaci krbu, která poněkud ztěžuje posouzení, zda bylo 

těchto předloh užito, nelze tuto možnost vyloučit, jak bude ještě dále rozvedeno v shrnutí 

k této podkapitole.  

 

 

 

 

                                                
349 „...sala, che è segnata L. nella quale si veggono due camini, uno al modo di Francia, l’altro al costume 
Italiano...“ In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 32. 
350 „Egliè vero, che la gola piramidale per il commune uso comincia sopra la cornice: ma perche in una 
altezza grande essa gola tornaria troppo longa, m’è parso di far quelle elevationi per darvi più gratia.“ 
In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 72. 
351 „Le quattro figure dimostrate quì davanti, potranno servire per finestre, et usci, et ancor per porte 
principali...“ In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 78. Obdélný ornament je zobrazen na ostění označeném 
písmenem E. 
352 SERLIO: Il settimo libro... 1584, 228. 
353 „li ornamenti sopra la cornice si faranno abeneplacito dell’Architettore, et anco si può for senza.“ 
In: SERLIO: Regole generali... 1566, 156v. 
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Krb ve „druhé“ místnosti prvního patra letohrádku Hvězda [79] [82] [83] 

 
Portál polozapuštěného krbu „druhé“ místnosti ve Hvězdě je rámován volutovými 

konzolami, které dosedají na sokly s diamantovou bosáží. Čelní strana volutových konzol 

je rozbrázděna čtyřmi výžlabky a třemi oblounky. Z bočních stran jsou konzoly zdobeny 

reliéfem volut, z nichž je v horní části spuštěn motiv palmetových lusků. Na hlavice konzol 

dosedá úplné kladí s vypouklým hladkým vlysem. Architektura je zakončena jehlancovým 

nástavcem.  

Volutové konzoly jako součást krbu byly zobrazeny v Regole generali hned 

dvakrát. Poprvé na dórském krbu [2], kde však byla jejich patka utvořena lvími tlapami 

a výrazně se tedy liší od pojetí ve Hvězdě, odlišují se také čtyřmi kanelurami na čelní 

straně.354 Podruhé pak byly volutové konzoly zobrazeny jako součást krbu řádu 

kompozitního [9], jež se však jeví oproti pražským konzolám zdobnější a jejich dolní 

volutové ukončení je překryto akantovým listem. Pokud tedy architekt krbů ve Hvězdě 

vycházel z těchto předloh, nejednalo se o doslovné převzetí.  

Motiv diamantové bosáže se přímo na krbech u Serlia nenachází. Různé typy 

bosování však byly zobrazeny na foliu 138v ve „čtvrté“ knize [27]. Velice příbuzné 

palmetové lusky [84] lze opět nalézt v Regole generali [33]. Tento motiv byl přejat téměř 

přesně včetně směru zavíjení. Také voluta zobrazené iónské hlavice souhlasí s volutou 

konzoly krbu ve Hvězdě. Serlio se v tomto případě snažil architektům přiblížit pravidla 

popsaná Vitruviem a odkazoval tedy přímo na antiku.355  

Vypouklý vlys zachytil Sebastiano Serlio mnohokrát v Il terzo libro a také v Regole 

generali.356 Přímo jako součást krbu se objevil soudečkový vlys v části věnované 

korintskému řádu opět ve „čtvrté“ knize [7] a ve zdobené variantě s rostlinným 

ornamentem byl zakreslen na krbu kompozitního řádu [8].  

Typ krbu s volutovými podporami lze srovnat s dalšími krby staveb zahrnutých 

do této diplomové práce. Zejména krby jižního křídla kaceřovského zámku se jeví jako 

velmi příbuzné [112]. Volutové konzoly se nacházejí též na krbu v bývalém hodovním sále 

na zámku v Kaceřově [115], ve velkém sále Plzeňské radnice [97], ve vstupním a velkém 

                                                
354 Text k vyobrazení se zabýval zejména rozměry a poměry krbu. In: SERLIO: Regole generali... 1566, 157v. 
Na této grafice lze srovnat také dosedající pyramidální nástavec s nástavcem ve Hvězdě. 
355 SERLIO: Regole generali... 1566, 159v. Motiv palmetových lusků připojených k volutě byl znám již 
od antiky a poměrně hojně se vyskytoval také v renesančních architektonických traktátech. Vzhledem 
k výrazné shodě s vyobrazením v Serliově traktátu lze u krbů ve Hvězdě uvažovat s velkou pravděpodobností 
o využití právě této předlohy.  
356 SERLIO: Il terzo libro... 1566, 57v, 87v, 98v, 101r; SERLIO: Regole generali... 1566, 127r, 163r. 
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sále zámku Kratochvíle [158] [160] či v tzv. Modré jídelně a v sále ve druhém patře 

Adamova Nového stavení na zámku v Jindřichově Hradci [143] [140].  

Krb s převládajícím iónským řádem ve „druhé“ místnosti letohrádku Hvězda 

představuje v Čechách poměrně častý typ krbu s volutovými podporami. Jako jeho 

předloha sloužilo zřejmě několik vyobrazení v Regole generali Sebastiana Serlia, přičemž 

o inspiraci foliem 160r se zobrazením iónské hlavice nelze téměř pochybovat.  

 

Krb ve „třetí“ místnosti prvního patra letohrádku Hvězda [79] [85] [86] 

 
Úplné kladí polozapuštěného krbu je vynášeno přístěnnými pilíři, které jsou z čelní 

strany a z bočních vnějších stran zdobeny obdélným reliéfem. Na třikrát odstupněný 

architráv dosedá vlys zdobený nízkým reliéfem sestávajícím z oválného středního 

ornamentu, který je doplněn vykrojenými tvary a bočními půlkruhy. Krb je zakončen 

pyramidálním nástavcem.  

Krb ve „třetí“ místnosti je variantou krbu v „první“ místnosti letohrádku Hvězda. 

Liší se pouze odstupněním architrávu a zdobeným vlysem. Obdobné ornamenty jako 

na vlysu pražského krbu zobrazil Serlio v Regole generali na nástavcích dórských 

krbů [2] [3], v nástavci krbu iónského [4] a kompozitního [8], kde jim však věnoval větší 

prostor.357  

 

Krb ve „čtvrté“ místnosti prvního patra letohrádku Hvězda [79] [87] [88] 

 

Portál polozapuštěného krbu je rámován pilíři s obdélným reliéfním ornamentem 

z čelní strany a z bočních stran. Plochy pilířů směřující do ohniště pokrývá pravoúhle 

vedená linka doplněná půlkruhem. Vlys úplného kladí nese oválný reliéfní ornament, 

umístěný ve středu vlysu a doplněný po stranách vykrojeným a půlkruhovým motivem. 

Zakončení krbu je tvořeno jehlancovým nástavcem.  

Architektura krbu ve „čtvrté“ místnosti je téměř shodná s krbem v předcházející 

místnosti. Jediným rozdílem je v lince provedené zdobení vnitřních stran přístěnných 

pilířových podpor.358  

 

 

                                                
357 Podrobnější rozbor tohoto typu krbu viz oddíl 4.2.1. 
358 K rozboru tohoto typu krbu viz oddíl 4.2.1. a 4.2.3. 
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Krb v „páté“ místnosti prvního patra letohrádku Hvězda [79] [89] [90] 

 

Kladí polozapuštěného krbu vzpírají volutové konzoly usazené na soklech 

s diamantovou bosáží. Čelní stranu konzol rozčleňují čtyři výžlabky a tři oblounky. Boční 

strany podpor zdobí reliéf volut s palmetovými lusky. Mezi římsu a architráv je vložen 

vypouklý hladký vlys. Krb je zakončen pyramidálním nástavcem. 

 Poslední z krbů v letohrádku Hvězda je téměř totožný s krbem ve „druhé“ 

místnosti. Jediným drobným rozdílem je diamant na patce konzoly, jehož profilace nemá 

tak ostře řezané hrany jako diamantová bosáž patky krbu ve „druhé“ místnosti.359  

 

Využití předloh Sebastiana Serlia při stavbě letohrádku Hvězda v Praze Liboci 

 

V centrálním půdorysu Hvězdy bývá někdy spatřována spojitost s vyobrazeními 

Sebastiana Serlia, zejména v jeho Il settimo libro. Jan Bažant upozornil především 

na předměstský dům [49], který má v centru oktogonální zaklenutou halu, jež může 

připomenout oktogon v přízemí pražského letohrádku.360 

První patro letohrádku je jedinečné nejen vybavením krby, ale rovněž svou původní 

teracovou podlahou [91] [92],361 inspirovanou motivy v Serliově „čtvrté“ knize. Na toto 

východisko upozornil například Zdeněk Lebl, avšak bez uvedení konkrétních folií.362 

Předlohy lze nalézt zejména pro podlahy v „první“ a „třetí“ místnosti, a to v oddíle 

věnovaném kompozitnímu řádu. Serlio zde zobrazil několik vzorů, jež čerpal především 

z antiky [41] [42] [43].363 Ornament podlahy „třetí“ místnosti, který Serlio zobrazil rovněž 

v Il terzo libro, pochází z Bakchova chrámu [16]. Zde, dle Serliova doprovodného textu, 

tvořil kamennou výzdobu či mozaiku.364 Karel Boromejský Mádl, Jan Morávek a Jarmila 

Krčálová uvedli, že podlaha v prvním patře letohrádku byla položena roku 1562.365  

 

 

 

                                                
359 Rozbor krbu s volutovými konzolami viz oddíl 4.2.2. 
360 BAŽANT 2013, 31. 
361 Teraco (terrazzo) je litá technika, při níž se využívá drti kamenů (např. mramor, křemen, žula), ale také 
skla. Po vytvrzení je podlaha broušena a leštěna. 
362 LEBL 2007, 6–7. 
363 SERLIO: Regole generali... 1566, 193r. 
364 „...et le tre inventioni quì sotto disegnate sono nel detto tempio, parte di belle pietre, et parte di musaico.“ 
In: SERLIO: Il terzo libro... 1566, 58r. 
365 MÁDL 1890, 79; MORÁVEK 1954, 204–205; KRČÁLOVÁ 1976, 53. 
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Shrnutí  

 

Nelze pochybovat o tom, že v interiérech letohrádku Hvězda bylo využito 

grafických předloh ze Serliova traktátu. Dokládají to nejen krby, které lze rozdělit 

na dva typy (s volutovými podporami a s pilíři), ale také vzory podlahy v prvním patře. 

Zejména Regole generali a Il settimo libro byly při stavbě letohrádku nepochybně 

přítomny. Jak již bylo zmíněno v úvodu podkapitoly, architekt Hvězdy Ferdinand Tyrolský 

vlastnil rukopis Il settimo libro a výtisk Il primo libro a Il terzo libro. Kdy přesně knihy 

získal, není známo. Rukopis „sedmé“ knihy Ferdinand zřejmě obdržel až po jeho vydání 

v roce 1575.366 Mohl jej ale znát od Jacopa Strady již od padesátých let 16. století.367 

Podlaha prvního patra nicméně nevznikla dříve než v roce 1562 a krby, které ji zčásti 

překrývají, musely být osazeny až po tomto datu. Regole generali, a stejně tak Il terzo 

libro, kterou však arcivévoda Ferdinand sám vlastnil, jistě neunikly jeho pozornosti při 

výstavbě Královského letohrádku na Pražském hradě, kde jich bylo užito jako vzoru 

zejména pro ostění oken a dveří. Ferdinand Tyrolský, pověřený dozorem nad stavbami 

Pražského hradu, byl jistě s architekturou letohrádku, který nechal postavit jeho otec, dobře 

seznámen.  

Otázkou zůstává jméno autora krbů ve Hvězdě. S největší pravděpodobností 

pocházel ze skupiny, jež působila na Královském letohrádku. Z tohoto okruhu by připadal 

v úvahu zejména Jan Campion, který byl přímo pověřen zhotovením krbů 

v Královském letohrádku na Pražském hradě a pokládal tam též mramorovou podlahu. 

Dalším z Italů, kteří by se mohli podílet na krbech ve Hvězdě, je Giovanni Luchese, který 

byl opět doložen v souvislosti s krby Královského letohrádku.368 Nicméně doklady dosud 

chybí a není možné ani formální srovnání s nedochovanými krby, jejichž podoba není dnes 

známa.  

                                                
366 GAMILLSCHEG 1995, 59, 61. 
367 JANSEN 1989, 207; HART/HICKS 2001, 161; FROMMEL 2003, 30. 
368 Podrobněji k Janu Campionovi a Giovannimu Luchesemu viz oddíl 4.1.1. 
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5. Plzeňská radnice a stavby Floriana Griespeka 
  

5.1. Plzeňská radnice  

 

Budova Plzeňské radnice [94], která se nachází na severní straně náměstí 

Republiky, byla od roku 1554 z ne zcela vyjasněných důvodů přestavována.369 Úpravy 

původního středověkého domu probíhaly až do roku 1556, ale k úplnému dokončení došlo 

až k roku 1558.370 Konečné vyúčtování bylo provedeno 12. prosince 1559, přičemž 

v Radním protokole, který je uložen v Archivu města Plzně, bylo uvedeno, že má být 

vyplacen Hans Vlach, který radnici stavěl.371 Zejména během 19. století docházelo uvnitř 

i vně radnice k četným stavebním úpravám.372 Roku 1908 byla započata rekonstrukce 

Plzeňské radnice, při které byla projevena snaha o zachování původních hodnotných 

článků a odstranění nevhodných doplňků a úprav.373 

Dvoukřídlá stavba radnice [95] se otvírá do náměstí sgrafity pokrytým průčelím, 

zesíleným v přízemí bosáží a završeným vysokou atikou se třemi štíty. Sgrafita, která 

vznikla v době renesančních úprav, se dochovala pouze fragmentárně, a proto 

při rekonstrukci radnice roku 1910 bylo přistoupeno k zhotovení nové sgrafitové výzdoby 

navržené Janem Koulou.374 V interiérech budovy se z renesanční zástavby 

a architektonických detailů nejvíce dochovalo v přízemí a prvním patře, kde se také 

nacházejí dva krby z poloviny 16. století. Interiéry druhého a třetího patra byly radikálně 

                                                
369 Archiv města Plzně, Radní protokol, signatura 19 1554–1567, 9; LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 2; 
LANCINGER/MUK 1993, 2–3. 
370 AMP, Radní protokol, signatura 19 1554–1567, 108, 224; SCHIEBL 1912, 27; 
LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 3; LANCINGER/MUK 1993, 3; FIŠERA/KIBIC 2009, 99. 
371 AMP, Radní protokol, signatura 19 1554–1567, 227; STRNAD 1888, 16; SCHIEBL 1912, 27–28; 
LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 3–4; LANCINGER/MUK 1993, 3–4.  
Hans (Giovanni, Hanuš, Jan) Vlach ztotožňovaný s Giovannim de Statia (Statio, Stazio) se narodil 
pravděpodobně v Massagnu u Lugana, odkud přišel s kolonií italských zedníků do Čech. Za manželku měl 
Magdalénu, dceru Domenica Maggiho z Arogna. Jeho druhou manželkou byla Laura, dcera Ondřeje 
z Melide. V Plzni byl činný v letech 1554 až 1595. Roku 1561 si zde koupil dům vedle radnice, který 
přestavěl. V době, kdy v Praze propukla morová epidemie (1599–1600), obýval tento dům císař Rudolf II. 
Hans Vlach udržoval v Čechách kontakty například s kameníkem Giovannim Antoniem Brocchem 
či malířem Marianem de Mariani. De Statio zemřel roku 1595. In: STRNAD 1888, 14–15; 
CHYTIL 1925, 45, 65, poznámka 18; LÁBEK 1930, 35; MENCL 1961, 53; VLČEK 2004, 622. Uvažuje se, že 
Giovanni de Statia přišel do Plzně z kaceřovského zámku. In: FREJKOVÁ 1941, 155; MENCL 1961, 53; 
LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 79; LANCINGER/MUK 1993, 4. Z kaceřovského zámku přišla do Plzně celá 
kolonie Vlachů, kteří se zde většinou usadili. In: KOVÁŘ 1964, nepag.; KOVÁŘ 1965, 170–171. 
372 LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 8–17; LANCINGER/MUK 1993, 8–10, 16–17. 
373 HILBERT 1913, 52; LÁBEK 1930, 36–37; KOVÁŘ 1965, 171; LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 20–21; 
LANCINGER/MUK 1993, 20–22; FIŠERA/KIBIC 2009, 99. 
374 HILBERT 1913, 52; LÁBEK 1930, 37; LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 22; LANCINGER/MUK 1993, 22. 
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přestavěny na počátku 20. století. Při novodobé přestavbě se využilo některých vzorů 

ze zámku v Kaceřově. Například toskánské sloupy vynášející klenbu při patě 

novorenesančního reprezentativního schodiště byly vytesány podle kaceřovských sloupů 

a rovněž pro kamenná zábradlí ramen schodiště byla nalezena předloha na Kaceřově.375 

 Průčelí radnice bylo v minulosti srovnáváno s italskými stavbami, například 

s římským Palazzem Sacchetti, který dokončil v roce 1542 Antonio da Sangallo.376 

Bosované přízemí stavby též připomíná obdobně řešené florentské paláce, které byly 

stavěny od 15. století.377  

 
Krb ve velkém sále Plzeňské radnice [96] [97] [98] 

 
Polozapuštěný pískovcový krb v místnosti, která prochází prvním a částečně 

druhým patrem hlavního křídla radnice, byl přistaven k východní stěně tohoto sálu. 

Architektonické rámování ohniště sestává z volutových oboustranných konzol dosedajících 

na sokl, opatřený ze tří stran zploštělým diamantem. Konzoly jsou z čelní strany 

rozbrázděny čtyřmi výžlabky a třemi oblounky. Z bočních stran konzol vystupuje reliéf 

voluty rozčleněný na sedm úseků a doplněný trojúhelným vystouplým motivem v cípu 

voluty. Na konzoly jsou usazeny hlavice, které vynášejí úplné kladí s nezdobeným 

vypouklým vlysem. Na římsu kladí dosedá nástavec rozčleněný na bohatě profilovaný 

podstavec, střední část ohraničenou vystouplými konkávně prohnutými volutami, na které 

dosedá římsa, a nástavec ukončuje štítek tvořený ležatými volutami s palmetovými lusky.  

Zploštělou diamantovou bosáž, nacházející se na soklech plzeňského krbu, zobrazil 

Serlio v Regole generali [27]. Volutové konzoly rámující ohniště krbu, které se však liší 

zdobením a dolním ukončovacím článkem, je možné nalézt na vyobrazení dórského [2] 

a kompozitního krbu [9] opět v Regole generali.  

Soudečkový vlys byl mnohokrát znázorněn v Il terzo libro a rovněž v Regole 

generali.378 Jako součást korintského krbu se objevil na foliu 182v opět ve „čtvrté“ knize 

[7] a ve zdobené variantě s rostlinným ornamentem byl zakreslen na krbu kompozitního 

řádu [8].379  

                                                
375 SCHIEBL 1912, 108; LÁBEK 1930, 47; LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 50; LANCINGER/MUK 1993, 46. 
376 LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 80; MUK 1986, 198; LANCINGER/MUK 1993, 34–35. 
377 MENCL 1961, 54; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 40; LANCINGER/MUK 1993, 34–35; FIŠERA/KIBIC 2009, 99. 
378 SERLIO: Il terzo libro... 1566, 57v, 87v, 98v, 101r; SERLIO: Regole generali... 1566, 127r, 163r. 
379 Typ krbu s volutovými konzolami, diamantováním na soklech a soudečkovým vlysem a jeho srovnání 
s předlohami Sebastiana Serlia viz také krby letohrádku Hvězda v Praze Liboci ve „druhé“ a „páté“ 
místnosti. 
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Nástavec krbu ve velkém sále Plzeňské radnice byl pravděpodobně odečten 

z vyobrazení dórského krbu v Regole generali [3], a to zejména ve své střední a horní části. 

Střední úsek, rámovaný prohnutými volutami, byl pak oproti předloze navýšen a horní 

ukončovací část zkombinoval plzeňský kameník zřejmě s předlohou iónské hlavice 

na foliu 160r [33]. Zavíjení volut nástavce a palmetové lusky ve své modelaci poměrně 

přesně vycházejí ze Serliova vyobrazení. Drobný rozdíl lze pozorovat ve velikosti lusků, 

které byly na Plzeňské radnici pojaty ve větším měřítku, než jak je podala předloha.380  

Typ volutového krbu je možné srovnat s dalšími českými krby, a to zejména 

na zámku v Kaceřově, na zámku Kratochvíli, v Adamově Novém stavení v Jindřichově 

Hradci či v letohrádku Hvězda v Praze Liboci.381 Plzeňský krb pojí s těmi ve Hvězdě také 

motiv voluty s napojenou palmetou [84], který však v letohrádku není užit v nástavci, 

ale na bočních stranách volutových konzol. Celkovému rozvržení nástavce v Plzni se 

nejvíce blíží pojetí krbu ve vstupním sále na zámku Kratochvíle [158] či nástavec krbu 

v Jindřichově Hradci [140], který navrhl Antonio Cometta. 

Krb ve velkém sále prokazuje příbuznost téměř výhradně s grafickými předlohami 

v Regole generali, přičemž autor plzeňského krbu neváhal kombinovat vzory dle vlastního 

uvážení. Jasným dokladem inspirace, která neprobíhala doslovným přejímáním, je nástavec 

tohoto krbu, kde bylo využito nástavce zobrazeného v traktátu a zkombinovaného 

s volutou, určenou původně pro iónskou hlavici.  

 

Krb v místnosti prvního patra Plzeňské radnice [96] [99] [100] 

 

Na hladké sokly jsou usazeny volutové konzoly, které mají čelo rozčleněné čtyřmi 

výžlabky a třemi oblounky. Boční strany konzol jsou pokryty reliéfem voluty, který však 

nevyplňuje celou plochu a profilace konzol neodpovídá zaoblení volut. Hlavice dosedající 

na konzoly vynášejí trojdílné kladí s hladkým plochým vlysem. Na římsu usedá nástavec 

přetnutý římsou na dvě části. Dolní část nástavce tvoří pole ohraničené prohnutými 

volutami. Ukončující štítek nástavce je složen z ležatých volut, sepnutých k sobě 

kamennou sponou, mezi něž byla vložena piniová šiška.  

                                                
380 Obecně, bez uvedení konkrétní knihy či folia, uvedli Serlia jako předlohu pro tento krb autoři stavebně 
historického průzkumu. In: LANCINGER/MUK 1993, 47. S některými grafikami ze Serlia srovnala krb 
Veronika Kůsová ve své bakalářské práci. In: KŮSOVÁ 2012, 30–31. 
381 Podrobnější srovnání tohoto typu krbu v Čechách viz letohrádek Hvězda, podkapitola 4.2., krb ve „druhé“ 
místnosti. 
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Volutové konzoly lze opět srovnat s konzolami krbů zobrazenými v Regole 

generali [2] [9]. Také předloha nástavce pochází ze „čtvrté“ knihy [3]. Na plzeňském krbu 

byla přejata poměrně přesně, avšak nebylo zde užito ornamentálně řešeného navýšení, 

které Serlio posadil nad římsu krbového překladu. Poněkud se liší také ukončovací prvek 

piniové šišky, která mohla být odečtena spíše z krbu iónského, zachyceného opět v Regole 

generali [5].382  

Krb v místnosti prvního patra je typově blízký krbu ve velkém sále Plzeňské 

radnice. Opět je možné spatřovat příbuznost s grafickými předlohami zařazenými v Regole 

generali, přičemž nástavec krbu byl přejat pouze s drobnými úpravami.  

 

Využití předloh Sebastiana Serlia při renesanční přestavbě Plzeňské radnice 

 
Serlio ve svém traktátu mnohokrát zobrazil stavby opatřené bosáží. Také Plzeňská 

radnice nese v přízemí průčelí orientovaného do náměstí bosování. Toto řešení nápadně 

připomíná zejména vyobrazení fasád domů stavěných podle benátského způsobu v Regole 

generali [31] [32], kde lze nalézt příbuznost především v začlenění bosování portálu 

do bosáže přízemí, v průběžné římse běžící přes celou šířku průčelí či v rámování 

přízemních oken s výraznými klenáky. Není vyloučeno, že se Givanni de Statia nechal 

Serliovou „čtvrtou“ knihou inspirovat.383  

Také profilace rámování oken s uchy a vypouklým vlysem v přízemí a v prvním 

patře doplněná volutovými konzolami [173] [174] byla zřejmě odečtena z této 

knihy [35] [36]. Některé původní portály v interiérech radnice [178] [179] prokazují 

analogie s iónským ostěním zobrazeným v Regole generali [34] a je možné je srovnat 

rovněž s ostěními dveří a oken Královského letohrádku na Pražském hradě [177] [172] 

či zámku v Kaceřově [180] [175].  

 

Shrnutí  

 

Při renesanční přestavbě Plzeňské radnice byla nepochybně přítomna „čtvrtá“ kniha 

Sebastiana Serlia neboli Regole generali, jak o tom výrazně svědčí zejména nástavce dvou 

                                                
382 Motiv piniové šišky byl používán již od starověku. Pinie, druh borovice, která nese šišky po celý rok, byla 
symbolem plodnosti a milosti božstev. Renesance tento prvek přejala a užívala jej zejména jako 
ukončovacího článku. In: BALEKA 1997, 274; KOCH 1998, 479. Některé konkrétní předlohy ze Serlia opět 
uvedla Veronika Kůsová. In: KŮSOVÁ 2012, 31. 
383 Otázkou inspirace bosovaného přízemí Serliem se zabývala ve své bakalářské práci Martina Šimková. 
In: ŠIMKOVÁ 2013, 41. 
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volutových krbů. Bližší informace o této knize ve vztahu k architektovi Giovannimu 

de Statia však chybí. Neví se, zda svazek vlastnil či kde se s ním seznámil. Zřejmě však byl 

v kontaktu s královským okruhem, což dosvědčuje jeho známost s Giovannim Brocchem, 

který pravděpodobně vedl práce na štukové výzdobě v letohrádku Hvězda v Praze 

Liboci.384 Giovanni de Statia mohl knihu znát rovněž z kaceřovského zámku, kde se 

uvažuje o jeho podílu při výstavbě.385 

 Také jméno kameníka, který plzeňské krby provedl, není známé. Je však více než 

pravděpodobné, že pracoval též na nedalekém zámku v Kaceřově, kde došlo k osazení 

krbů zřejmě v podobném časovém rozpětí jako na radnici v Plzni.  

 

5.2. Zámek v Kaceřově 

 

 Kaceřovský zámek, který se nachází asi 17 kilometrů severovýchodně od Plzně, 

představuje významnou stavbu, jež je výjimečná svou recepcí klasické italské 

renesance [101]. K tématu této diplomové práce přispívá velkým množstvím kamenných 

krbů, z nichž zejména krb ve velkém sále východního křídla poskytuje zajímavá srovnání 

s předlohou Sebastiana Serlia. 

 Stavebníkem zámku v Kaceřově byl královský sekretář a rada Florian Griespek 

z Griespachu,386 který pocházel z bavorské rytířské rodiny usazené později rovněž 

v Tyrolsku. Florian Griespek se narodil v Innsbrucku pravděpodobně 18. prosince 1509.387 

Do Čech přišel společně s českým a uherským králem Ferdinandem I., s nímž se v roce 

1530 setkal na sněmu v Augsburku. Na tento sněm Griespek doprovázel císaře Karla V., 

jenž byl bratrem Ferdinanda I. a vnukem Maxmiliána I.388 Kromě již zmiňovaných postů 

byla Florianovi Griespekovi svěřena také správa financí stavební huti Pražského hradu. 

Tato funkce mu poskytovala kontakty s italskými zedníky, kameníky a architekty, kteří 

přicházeli do Čech.389 Dle Jana Dyka disponoval Griespek znalostí českého a také 

                                                
384 STEJSKAL 1994, 15–16; BAŽANT 2008, 58; CHLÍBEC 2011a, 35, 108; BAŽANT 2013, 22, 35–36. 
385 FREJKOVÁ 1941, 155; LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 79. 
386KOLÁŘ 1896, 552; STEFAN 1961, 243; FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 25. V nejstarších dobách byl rod psaný 
jako z Hohenreitu nebo Hanreitu, poté Griesbachové, Grietzenbachové, Griespekhové, Krietzpekové 
a posléze Griessenbeckové z Griessenbachu. In: KOLÁŘ 2009, 70. V dnešní době se lze u nás nejčastěji setkat 
s počeštěným tvarem Gryspekové z Gryspachu či Griespekové z Griespachu. Poslední jmenované podoby 
užíval sám Florian Griespek při podepisování listin. In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 24. 
387 Datum narození vychází z údaje na epitafu v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích, kde je uvedeno, 
že Florian zemřel ve věku 78 let, tří měsíců a jedenácti dní, a to 29. března roku 1588 v šest hodin ráno. 
In: BUKAČOVÁ 1998, 65. Podrobněji se datu narození věnuji v bakalářské práci. In: VÍŠKOVÁ 2011, 12. 
388 DYK 1909, 5; RACEK 2000, 6.  
389 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 27; RACEK 2002, 20. 



 

69 

italského jazyka, což jistě usnadňovalo komunikaci se stavební hutí.390 Svou pozici si 

Florian Griespek udržel i po smrti Ferdinanda I. (roku 1564) za vlády Maxmiliána II. 

(1564–1576) a Rudolfa II. (1576–1611), avšak vztahy už nebyly tak blízké a také výhody 

a privilegia, kterým se Griespek dříve těšil, už nebyly tak veliké.391 

Pro svůj cizí původ a výsady u krále nebyl Griespek oblíbený mezi českou šlechtou. 

Tato nevole vůči němu souvisela rovněž s jeho katolickým vyznáním. Ani největší odpůrci 

mu však neupírali vzdělanost a široký rozhled. Florian Griespek nejprve studoval v rodném 

Innsbrucku a svá studia dokončil na univerzitě v Paříži, kde získal vzdělání v latinském 

písemnictví a literatuře.392 Měl v oblibě umění a vědy, o čemž svědčí sbírka obrazů 

či knihovna, kterou založil na Nelahozevsi.393 Dodnes se však nepodařilo nalézt inventář, 

jenž by poskytl přehled o obsahu této knihovny. 

 Skrze své dobré postavení Florian Griespek během svého života shromáždil značný 

majetek. Mezi nejdůležitější nemovitosti, které vlastnil, patřil například honosný 

renesanční palác na Hradčanech, jenž později prodal Ferdinandovi I. a ten jej daroval 

arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice.394 V Kralovicích nechal Griespek přestavět 

původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, v němž zbudoval rodovou hrobku. 

Předpokládaným autorem této přestavby je Bonifác Wolmut.395 Mimo jiné vlastnil také 

dům v Plzni a v Praze na Malé Straně na Újezdě, který je dnes součástí Rohanského paláce 

v Karmelitské ulici.396 

 Jak již bylo uvedeno v poznámce, datum úmrtí Floriana Griespeka (29. březen 

1588) je známé z epitafu v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Zde byl do rodové 

hrobky pochován vedle své ženy Rosiny Hölzové.397  

 

 Určení konkrétního autora projektu kaceřovského zámku je poměrně komplikované 

a pokud nebudou nalezeny nové, dosud neznámé prameny, pak tato otázka zůstane zřejmě 

nezodpovězená. Jisté je, že se stavby účastnili italští zedníci (Vlaši), kteří zde dle urbáře 

                                                
390 DYK 1909, 6, 8. 
391 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 25. 
392 DYK 1909, 5, 8; STEFAN 1961, 243; RACEK 2000, 6; KOLÁŘ 2009, 62. 
393 KOLÁŘ 1896, 553; RACEK 2000, 20; BŮŽEK 2006, 103. 
394 BÚŽEK 1998, 12. V těchto místech se dnes nachází Arcibiskupský palác. Z původního renesančního paláce 
se mnoho nedochovalo. 
395 RACEK 2002, 22–23; ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007, 41; KOLÁŘ 2009, 58–61. 
396 RACEK 2003, 9. Původní podoba Griespekova domu v Plzni se nedochovala. In: MACHÁČEK 1931, 107. 
Přehled majetku Floriana Griespeka lze nalézt například v knize Jana Dyka nebo u Václava Bůžka. 
In: DYK 1909, 10–12; BŮŽEK 1998, 12–14. 
397 DYK 1909, 13; BŮŽEK 2006, 103. 
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z roku 1558 bydleli ve starých staveních. Vypovídá o tom však i kvalita kamenických 

prací.398  

Architekt zámku, s ohledem na konexe Floriana Griespeka, s největší 

pravděpodobností pocházel z dvorské stavební huti Ferdinanda I. Uvažuje se především 

o účasti Bonifáce Wolmuta, Paola della Stelly či jeho okruhu. Na oba zmíněné upozornila 

i Eva Šamánková, s tím, že konkrétní osobnost lze tušit pouze v počátcích stavby a později 

se na ní podílel celý organizovaný kolektiv vlašských zedníků a kameníků.399 Pavel Vlček 

se domníval, že autorem vysoce kvalitně řešeného přízemí zámku, které je inspirované 

římskou architekturou, je okruh kolem Paola della Stelly. Další práce, poněkud odlišné, 

pak snad vedl Bonifác Wolmut.400 Podle Olgy Frejkové je dalším hypotetickým autorem 

Kaceřova rodák z lombardského Lugana Giovanni de Statia, který byl zřejmě architektem 

renesanční přestavby radnice v Plzni.401 De Statia však nejspíše nepatřil do nejužšího 

okruhu dvorských umělců, a to by ho zřejmě vylučovalo z možných architektů 

kaceřovského zámku, jak uvažoval Petr Kolář. Kolář také poněkud pochyboval o Paolovi 

della Stalla, který byl zřejmě plně zaměstnaný stavbou Královského letohrádku 

a s Griespekem měl spory.402 Kromě Giovanniho de Statia uvažovala Olga Frejková 

rovněž o okruhu Pietra Ferrabosca.403 

Florian Griespek vystavěl kaceřovský zámek na místě gotické tvrze, která byla 

zčásti do novostavby pojata.404 Stavba zámku byla započata v roce 1541,405 ale nelze 

vyloučit, že přípravné práce probíhaly již od jara roku 1540.406 Nápadným prvkem stavby, 

jež byla postavena na čtyřkřídlém obdélném půdorysu [102], jsou dva nárožní rizality 

východního reprezentačního křídla. Jeden střední rizalit vystupuje též na straně západní.407 

Zámek vychází z typu italského kastelu, ale je zde rozbita dostředná symetrie.408 Prochází 

jím však hloubková osa, která byla tvořena přízemními branami zámku a dnes 

nedochovanou vstupní bránou, jež prolamovala hradbu zbudovanou kolem budovy. Toto 

                                                
398 SEDLÁČEK 1905, 116; STEFAN 1961, 248; LANCINGER/MUK 1969, 9; FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 28. 
399 ŠAMÁNKOVÁ 1961, 26–32. 
400 VLČEK 2001, 59, 292. Více k Paolovi della Stella a Bonifáci Wolmutovi viz podkapitola 4.1. 
401 FREJKOVÁ 1941, 155. Blíže k Giovannimu de Statia viz podkapitola 5.1. 
402 KOLÁŘ 2009, 54–56. 
403 FREJKOVÁ 1941, 155. Podrobněji k Pietru Ferraboscovi viz podkapitola 4.1. 
404 Začlenění tvrze do stavby renesančního zámku se věnovala Eva Kamenická a podrobně o této 
problematice pojednali Petr Rožmberský a Milan Novobilský. In: KAMENICKÁ 2005; 
ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007. 
405 JINDŘICH 1998, 28; ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007, 14. 
406 SEDLÁČEK 1905, 115; STEFAN 1961, 247; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 29; KROPÁČEK 1998, 54. 
407 FÁK 1998b, 56. 
408 KROPÁČEK 1998, 54. 
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opevnění bylo navíc v nárožích zesíleno čtyřmi pětibokými bastiony.409 Po slohové stránce 

je Kaceřov dílem pokročilým, souvisejícím s klasickými směry stavitelství ve střední 

a horní Itálii.410 

 Podle urbáře z roku 1558 byla budova zámku k tomuto roku již z velké části 

vystavěna. Mimo jiné je v urbáři uvedeno: „...v němžto všelijakých pokojův a palácův 

ozdobně připravených...“411 K úplnému dokončení zámku však pravděpodobně došlo 

v letech 1559–1562, jak uvedl Jiří Kropáček či Jan Racek.412  

 

Krb ve velkém sále v prvním patře východního křídla zámku v Kaceřově [103] [104] 

[105]413  

 

Ohniště polozapuštěného pískovcového krbu je rámováno hladkými plochými 

sokly, z nichž vyrůstají články se zakřivením ve tvaru simy, které vynášejí hermy 

představené před zapuštěné pilíře, jež jsou na stranách směřujících do ohniště zdobeny 

pletencovým motivem. Herma na levé straně krbu je utvářena směrem vzhůru se 

rozšiřující podporou a torzem mužské polopostavy, k němuž je připnuta trojice akantových 

listů. Na tváři muže vyrůstá dlouhý vous, rozdělený do dvou pramenů. Hlavu mužského 

torza spíná voluta. Herma na pravé straně krbu sestává opět z rozšiřující se podpory 

směrem vzhůru, na níž dosedá torzo ženské polopostavy s trojicí akantových listů. Žena, 

které splývají vlasy na ramena, nese na hrudi přívěšek ve tvaru čtverce a kosočtverce. 

Hlava ženy je opět spínána volutou. Dvojice volutových hlavic podpírá úplné zalamované 

kladí. Na dvakrát odstupněný architráv je posazen vlys se střídajícími se tetraglyfy 

a metopami. Z tetraglyfů je spuštěno vždy po šesti kapkách. V ose krbu je metopa zdobena 

kartuší, po stranách pak pokračují metopy s rozetami a krajní metopy nesou motiv 

válečných trofejí. Kladí je uzavřeno výrazně předstupující, dvakrát odskočenou římsou. 

Krb je zakončen dvakrát esovitě prohnutým nástavcem.414  

                                                
409 KOLÁŘ 2009, 51. Kaceřovské opevnění lze srovnat s opevněním Vídně či se situací letohrádku Hvězda 
v Praze Liboci, kde se však nejednalo o obrannou, nýbrž dekorativní funkci vnější ohradní zdi. 
410 KROPÁČEK 1998, 54; KOLÁŘ 1999, 4. 
411 LANCINGER/MUK 1969, 8. 
412 KROPÁČEK 1998, 54; RACEK 2002, 17. 
413 Popis a rozbor kaceřovských krbů počíná nejhonosnějším a nejvýznamnějším krbem ve velkém sále 
prvního patra a pokračuje po směru hodinových ručiček dále prvním patrem. Připojen je jednoduše 
profilovaný krb v přízemí zámku. 
414 Krbový nástavec byl v minulosti snesen. Jeho podoba je však známa z některých starších fotografií. 
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Prostor ohniště je vyzdoben figurálními a architektonickými kresbami, které jsou 

zasazeny do krajinného rámce.415  

Na příbuznost kaceřovských herem [107] [108] s titulním listem Seliova prvního 

vydání Regole generali [109] upozornila Olga Frejková. Uvažovala též, že se nejednalo 

o vydání první, ale že na zámku v Kaceřově mohlo být přítomno druhé italské vydání 

„čtvrté“ knihy.416 Tento titulní list byl však obsažen v mnoha vydáních Regole generali 

a několikrát uvozoval také jiné knihy.417 Jan Chlíbec zmínil rovněž možnost využití 

grafické předlohy obsažené v prvním německém vydání Vitruviových Deseti knih 

o architektuře (Vitruvius Teutsch) z roku 1548, kde bylo Serliovo zobrazení přejato 

společně se dvěma dalšími vyobrazeními, zachycujícími karyatidy [110].418 Předloha 

ve vydání Vitruvia byla ze Serlia přejata poměrně přesně a dle provedení kaceřovských 

herem nelze posoudit, který z těchto vzorů byl sochařem uplatněn. Nicméně pro inspiraci 

Serliem, spíše než Vitruviem, svědčí několik skutečností. Na zámku v Kaceřově bylo užito 

herem jako podpor krbového kladí, kdy hlavy spínají iónské voluty. V Serliově „čtvrté“ 

knize se nachází dva krby (iónský a korintský) [4] [7], kde překlad vynáší karyatidy 

s volutovými hlavicemi, které byly též přejaty do německého vydání Vitruvia, kde však 

netvoří součást krbové architektury. Cesta inspirace skrze Serlia by se tedy jevila jako 

přímější a pravděpodobnější, nicméně vzor Vitruvia tím nelze vyloučit. Závažným 

argumentem je absence dalších vzorů z německého vydání Vitruvia na zámku v Kaceřově, 

přičemž předloh Serlia zde bylo užíváno poměrně hojně, jak bude podrobněji popsáno 

níže.  

Vzhledem k přesnosti převedení grafické předlohy bylo na Kaceřově pozměněno 

zejména pojetí soklů, které byly vypracovány hladce s dosedajícím konvexním článkem. 

Oproti tomu vyobrazení zachytilo sokl (u Vitruvia sokl chybí) zdobený s konkávně 

prohnutým článkem. Avšak i toto odlišné prohnutí lze nalézt v Serliovi. Na vyobrazení 

                                                
415 Tyto kresby pocházejí zřejmě z druhé poloviny 18. století, kdy už se v krbu netopilo. 
In: PODLAHA 1912, 38; KOLÁŘ 1999, 8; KOLÁŘ 2009, 50. Nebylo dosud objasněno, co přesně zachycují a zda 
pro ně bylo využito nějaké konkrétní předlohy. Petr Rožmberský a Milan Novobilský upozornili na jejich 
podobnost s dlaždicemi delftské keramiky. In: ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007, 47.  
416 FREJKOVÁ 1941, 168. 
417 Součástí italského vydání Regole generali byl tento titulní list v letech 1537, 1541, 1545, 1551 a vydání, 
které vyšlo zřejmě mezi lety 1559–1562. Uvozoval rovněž nizozemská vydání Regole generali, a to 
v letech 1539 a 1549 a rovněž společná vydání „třetí“ a „čtvrté“ knihy ve španělštině z let 1552 a 1563. 
Ve společném svazku vyšla kniha „první“ a „druhá“ v roce 1560, opět se zmíněným vyobrazením. Italské 
vydání „páté“ knihy s tímto titulním listem vyšlo v letech 1551 a 1559. Následovala i pozdější vydání knih, 
která obsahovala titulní list s hermami, ale ta již pro kaceřovský zámek nepřipadají v úvahu. Podrobně se této 
problematice věnovali William B. Dinsmoor a Magali Vène . In: DINSMOOR 1942a, 66–67, poznámka 61; 
VÈNE 2007, 162–163. 
418 CHLÍBEC 2011a, 126–127. 
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v Il terzo libro [21] upozornila opět Olga Frejková.419 Rozdílnost lze dále pozorovat 

především ve šperku, který nese na hrudi kaceřovská ženská polopostava, zatímco 

na předloze úplně chybí. Výrazně jiné je již zmiňované pojetí hlavic, které tvoří voluty 

namísto dórských abaků. Velmi příbuzné je naopak ztvárnění podpor s akantovými listy, 

které vynášejí polopostavy. Při srovnání s předlohou je však nutné mít na paměti poněkud 

zhrublé formy, které zapříčinilo jednak užití pískovcového materiálu, ale také neobratnost 

kaceřovského kameníka.  

Do Serliovy Il terzo libro a Regole generali bylo zařazeno několik výjevů se 

střídajícími se triglyfy a zdobenými metopami [23] [28] [29]. Metopy zobrazené v traktátu 

nesou motivy obětních misek a bukranionů.420 Přímo ve vlysu dórských krbů byly 

uplatněny triglyfy s hladkými metopami v Regole generali [2] [3] a na dvou krbech 

italského stylu v Il settimo libro [15]. S kaceřovským krbem lze však tato vyobrazení 

srovnat pouze v obecné rovině. Rozety zobrazené na obětních miskách v traktátu vykazují 

odlišnou modelaci od rozet uplatněných v Kaceřově. Motiv bukranionu se na zámeckém 

krbu nevyskytuje vůbec a kartuši střední metopy je možné opět srovnat pouze obecně 

s řadou kartuší a erbů ze „čtvrté“ knihy [47]. Motiv válečných trofejí se v Serliově traktátu 

nenalézá.421 Zvláště nevysvětlitelné na kaceřovském krbu je rozšíření triglyfů na 

tetraglyfy, které se nenacházejí v žádné ze Serliových knih, ani například v německém 

vydání Vitruviových knih z roku 1548.422  

Jiným prvkem kaceřovského krbu, který lze srovnat se Serliovými předlohami, je 

motiv pletence umístěný na bocích zapuštěných pilířů směřujících do ohniště. Obdobné 

pletence byly několikrát zachyceny v Regole generali [46].423 Jedná se však, podobně jako 

u triglyfů a metop, o prvek hojně užívaný v antice, který byl v renesanci běžně rozšířen.  

Hermy kaceřovského krbu je možné v našich zemích porovnat s moravským krbem, 

který není zahrnut do diplomové práce, avšak prokazuje úzkou příbuznost. Nalézá se 

na zámku v jihomoravské Telči, kde v poslední čtvrtině 16. století probíhaly rozsáhlé 

renesanční úpravy.424 Podnět k úpravám vzešel od Zachariáše z Hradce, který v roce 1551 

                                                
419 FREJKOVÁ 1941, 168. 
420 Obdobnou grafiku vyryl Agostino Veneziano dle Serliova návrhu již v roce 1528 v Benátkách [67], avšak 
tu s kaceřovským krbem zřejmě nelze spojovat. In: HOWARD 1973, 513. 
421 Serlio v případě zdobení metop nenechával architektovi volnost, jak uvedl často v případě krbového 
nástavce, ale doporučil užít motivu obětních misek a býčí hlavy neboli bukranionu: „...nei guali spatii quando 
per piu dilicatezza si vorrà ornare se gli sculpirà simili cose, come è nel quadro segnato B et anco teste 
di Bue, si come si vede quì sotto dimostrato...“ In: SERLIO: Regole generali... 1566, 140v. 
422 Předlohu pro tetraglyfy se mi doposud bohužel nepodařilo nalézt. 
423 Patky s motivem pletence lze opět srovnat s grafikou Agostina Veneziana z roku 1528 [68]. 
In: HOWARD 1973, 513. 
424 KUČERA 2001, 12. 
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podnikl cestu do italského Janova, kde načerpal pro renesanční přestavbu inspiraci.425 Krb 

v Mramorovém sále telčského zámku [111], který byl zhotoven kolem roku 1580, vyniká 

ve srovnání s kaceřovským jemnějším provedením tváří postav, které patrně umožnilo 

použití mramoru.426 Výrazně odlišně jsou pojaty vlasy ženy, které spadají na její hruď 

v jednom silném prameni. Naopak zaujme shodné zakončení v podobě iónských hlavic, jež 

však v Telči hlavy nespínají, ale dosedají na ně a jsou bohatě zdobeny. Nabízí se tedy 

otázka, zda kameník na zámku v Telči znal práci z Kaceřova či zda existovala nějaká další 

předloha, která vznikla podle kaceřovského krbu. Postavy na krbu v Telči bývají určovány 

jako Zachariáš z Hradce s chotí Kateřinou z Valdštějna.427 Naproti tomu hermy 

kaceřovského krbu bývají přirovnávány k Florianovi Griespekovi a jeho manželce Rosině 

Hölzové.428 Spíše než individuální rysy lze však v postavách spatřovat společné 

východisko či inspiraci telčského kameníka krbem v Kaceřově. 

S výplní vlysu kaceřovského krbu je možné srovnat zejména vlys krbu 

v severovýchodním bastionu na zámku v Nelahozevsi [126]. Zde však byly vytesány 

běžněji užívané triglyfy a metopy nesou motivy maskaronů a bukranionů, doplněné rovněž 

válečnými trofejemi, avšak ve zcela odlišném pojetí než na zámku v Kaceřově. Obdobné 

válečné trofeje jako v Kaceřově lze nalézt ve vlysu kladí Královského letohrádku 

na Pražském hradě [73].  

Nástavec kaceřovského krbu, který se zcela vymyká tvarosloví nástavců krbů 

zobrazených v Serliově traktátu a serliovské profilaci vůbec, je možné srovnat s příkladem 

z Královského letohrádku na Pražském hradě, a to s jeho dvakrát esovitě prohnutou 

střechou [72]. Této nápadné shody si všimla Olga Frejková.429  

Poznatky o krbu ve velkém sále východního křídla lze tedy shrnout následovně. 

Inspiraci ze Serlia lze spatřovat především na hermách, které byly přejaty poměrně přesně. 

Spíše než z německého vydání Vitruviových knih z roku 1548 se vycházelo z titulního listu 

některé z knih Sebastiana Serlia. Serliova Regole generali mohla posloužit při uplatnění 

ornamentu plence na bocích zapuštěných pilířů. Motivy vlysu vzešly z invence architekta 

krbu či spíše posloužila jiná, dosud neznámá předloha. Podstatným článkem krbu je 

                                                
425 PÁNEK 2003, 105; CHLÍBEC 2011a, 142. Výpravy do Janova se účastnilo padesát tři pánů a rytířů, kde měli 
přivítat arciknížete Maxmiliána s jeho manželkou Marií, kteří se vraceli do Vídně. In: PÁNEK 2003, 34, 39; 
BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 11. Podrobně se výpravě české šlechty do Itálie věnoval Jaroslav Pánek. 
In: PÁNEK 2003. 
426 CHLÍBEC 2011a, 142. 
427 KUČERA 2001, 12. 
428 CHLÍBEC 2011a, 127. 
429 FREJKOVÁ 1941, 54. 
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netypický nástavec, který projevil blízkou příbuznost se střechou Královského letohrádku 

na Pražském hradě. 

 

Tři krby v prvním patře jižního křídla zámku v Kaceřově [103] [112] [113] 

 

Krby ve třech místnostech jižního křídla se až na drobné rozdíly shodují v profilaci. 

Portály polozapuštěných pískovcových krbů sestávají ze soklů se zploštělou diamantovou 

bosáží ze tří stran, na něž dosedají volutové konzoly představené před přízední pilíře. Čelo 

konzol je vždy rozbrázděno třemi oblounky a čtyřmi výžlabky. Boční strany konzol nesou 

reliéfy volut (lišící se na jednotlivých krbech v počtu spirál), které jsou v cípech doplněny 

vystouplým trojúhelným ornamentem. Hlavice usazené na volutových konzolách vynášejí 

úplné kladí s hladkým vypouklým vlysem. Krby jsou zakončeny omítnutým pyramidálním 

nástavcem.  

Skupinu těchto volutových krbů lze srovnat s velmi podobným typem krbů 

v prvním patře letohrádku Hvězda v Praze Liboci [82].430 Obdobná je jak diamantová 

bosáž na soklech, tak rozbrázdění čelních stran konzol. Mírně se liší pouze způsob 

modelace těchto článků. Srovnatelné je též rozvržení kladí se soudečkovým vlysem, 

kterému na Kaceřově připadá vyšší prostor, a zakončení pyramidálním nástavcem. Boční 

strany konzol kaceřovských krbů nenesou palmetové lusky, jako je tomu ve Hvězdě [84], 

a lze je lépe srovnat s krbem ve velkém sále Plzeňské radnice [98].  

Trojice krbů jižního křídla zastupuje v Čechách poměrně hojně rozšířený typ krbu 

s volutovými podporami. Krby těchto kaceřovských pokojů sloužily zřejmě zejména 

k vytápění a funkce reprezentační zde byla poněkud upozaděna. Napovídá tomu rovněž 

užití jednoho profilačně velice příbuzného typu.  

 

Krb v bývalém hodovním sále v prvním patře západního křídla zámku 

v Kaceřově [103] 

  

Z krbu v někdejším hodovním sále kaceřovského zámku se dodnes dochovaly 

pouze fragmenty [114]. Za svou zkázu vděčí zřejmě období kolem poloviny 20. století, kdy 

byl zámek využíván k hospodářským účelům. Jeho podoba je však známa z vyobrazení 

Carla Laužila [115].  

                                                
430 Srovnání tohoto typu krbu s předlohami Sebastiana Serlia a s dalšími českými krby viz podkapitola 4.2., 
krby ve „druhé“ a „páté“ místnosti. 
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Na soklech polozapuštěného pískovcového krbu, které jsou opatřeny zploštělou 

diamantovou bosáží ze tří stran,431 spočívají volutové konzoly zakončené hlavicemi. Čelní 

stranu konzol rozčleňuje trojice úzkých výžlabků se dvěma oblounky ve středu konzoly. 

Boční strany jsou opatřeny reliéfem volut s vystouplým trojúhelným ornamentem v cípech. 

Trojdílné kladí s hladkým soudečkovým vlysem, bohatě členěným architrávem a římsou 

vynáší krbový nástavec rozdělený římsou na dvě části. Dolní obdélný úsek tvoří postranní 

pilířky se středním obdélným polem. Horní úsek sestává z obdélné plochy zdobené 

ornamentem, ke které ze stran dosedají dvoustranná volutová křídla. Uzavírajícím článkem 

krbu je zavíjený štítek.  

Část pod krbovým nástavcem lze přiřadit ke skupině předchozích krbů, a tedy 

i k volutovým krbům v letohrádku Hvězda, kde je pojednáno o soklech s diamantovou 

bosáží, volutových konzolách a vypouklém vlysu ve vztahu k předlohám z traktátu 

Sebastiana Serlia a ve vztahu k dalším českým krbům.432  

Na tomto místě bude tedy věnována pozornost nástavci kaceřovského krbu. Dolní 

navyšující část nástavce se blíží spíše než italskému pojetí francouzskému typu, jak jej 

zobrazil Serlio v Il settimo libro [14]. Tuto část lze však srovnat též s navýšením dórského 

krbu v Regole generali [3] či se štítovým nástavcem portálu v Extraordinario libro [66]. 

Analogie pro horní část kaceřovského nástavce lze hledat též v Regole generali. 

Na vyobrazení krbu korintského řádu [6] se nachází obdélné pole s postranními volutami 

a horním zavíjeným štítkem, který se však (soudě podle vyobrazení Carla Laužila) 

od kaceřovského poněkud liší. Serlio v doprovodném textu k vyobrazení ponechal 

na uvážení architekta, zda bude tento nástavec nad krbem vztyčen či nikoliv a dodal, 

že nástavec může být užit také jako naddveřní štít.433 Rovněž obdélný nástavec 

kompozitního krbu [8] je doplněn volutami, které jsou však v horní části zavíjeny opačným 

směrem, tedy dovnitř.434  

Nástavec v bývalém hodovním sále na Kaceřově lze srovnat zejména s nástavci 

krbů Plzeňské radnice [97] [99], které jsou rámovány volutami či s krbem ve vstupním sále 

na zámku Kratochvíle [158] [160] a s krbem v Adamově Novém stavení na zámku 

v Jindřichově Hradci [140].  
                                                

431 Vyobrazení Carla Laužila vykazuje některé nepřesnosti. Sokly tohoto krbu se dle kresby jeví jako kryté 
diamantovou bosáží pouze z čelní strany. 
432 Viz podkapitola 4.2., krb ve „druhé“ místnosti. 
433 „il suo aggetto sarà in arbitrio dell’Architettore. dell’ornamento sopra la cornice, da farlo a nol fare 
non importa molto. (...) et ancora il frontispicio sopra gli tornerà bene, quando per una porta si adopererà.“ 
In: SERLIO: Regole generali... 1566, 181r. 
434 Krbový nástavec s předlohou dórského krbu v Regole generali srovnali již autoři stavebně historického 
průzkumu. In: LANCINGER/MUK 1969, 49. 
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V shrnutí k tomuto krbu je tedy možné uvést, že v dolní části profilace odpovídá 

krb zdomácnělému volutovému typu. Nástavec lze částečně srovnat s dalšími českými 

krbovými nástavci na jiných stavbách, ale přeci jen se svým pojetím liší a blíží se typu 

francouzskému. Tvarosloví nástavce nechává tušit inspiraci knihami Sebastiana Serlia, 

zejména pak knihou čtvrtou neboli Regole generali. Autor krbu se však těchto vzorů držel 

poměrně volně a neváhal také kombinovat různé řády, což neodporovalo Serliovým 

doporučením.435 

 

Krb v místnosti v prvním patře severního křídla zámku v Kaceřově [103] [116] [117] 

 

Podoba krbu, který je dnes značně poničen, je opět známa z vyobrazení Carla 

Laužila [118]. Podpory a architráv srostly v jeden rám lemující ohniště zapuštěného krbu 

z načervenalého pískovce. Rámování je zdobeno dvojím typem perlovce a dosedá na něj 

hladký vypouklý vlys. Bohatě profilovaná římsa je vynášena dvojicí krátkých volutových 

konzol pokrytých řadou listů a z bočních stran zdobených reliéfem volut a akantovým 

listem. Zespod je ke konzolám připojen akantový přívěšek. Na římsu je posazen 

pyramidální nástavec zdobený vystouplým čtvercovým rámem, ke kterému jsou z každé 

strany připojeny dvě oboustranné voluty s palmetou. Krb je zakončen štítkem tvořeným 

dvojící ležatých volut spojených k sobě sponou a doplněných motivem rozety. Mezi 

středové voluty je vloženo listoví. Prostor mezi volutou a krbovým nástavcem je vyplněn 

listovým ornamentem.  

Části pod nástavcem kaceřovského krbu se nejvíce blíží vyobrazení korintského 

krbu v Regole generali [6]. Zejména ostění s dvojím typem astragalu a volutové konzoly 

s akantovým přívěškem, které však nesou odlišné zdobení, prokazují blízkou příbuznost. 

Kaceřovský vypouklý vlys byl v traktátu nahrazen zavěšeným festonem. Serlio tento typ 

francouzského zcela zapuštěného krbu doporučoval do stísněného prostoru. Ke konzolám 

mají být dle Serlia připojeny listy, ale jejich výzdobu ponechal na uvážení architekta.436 

S rámováním ohniště lze srovnat také zapuštěný iónský krb zobrazený v Regole generali 

[5], který nese rovněž obdobné zakončení nástavce se sepnutými volutami. Serlio jej též 

doporučoval do malých prostor.437 Ostění s perlovcem a soudečkový vlys, který je však 

                                                
435 SERLIO: Il settimo libro... 1584, 68. 
436 „...dove in tai luoghi angusti si usano questi camini tutti nel muro. detti camini Franceschi, (...) il suo 
[mensole] aggetto sarà in arbitrio dell’Architettore.“ In: SERLIO: Regole generali... 1566, 181r. 
437 „Questa sorte di camini torna molto commoda per luoghi piccoli, ...“ In: SERLIO: Regole generali... 1566, 
168r. 
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zdobený, byly zařazeny v Extraordinario libro na jednom z korintských portálů [65]. Také 

iónský portál v Regole generali [34] prokazuje příbuznost s kaceřovským krbem v profilaci 

ostění, soudečkového vlysu a volutových konzol s akantovými listy.  

Pro nástavec krbu je možné hledat analogie u čtyř krbů podle italského způsobu, 

zobrazených v Il settimo libro [15], které jsou rovněž zdobeny ornamenty, lišícími se však 

od ornamentu uplatněného na zámku v Kaceřově. Štítek uzavírající krb na této grafice 

nelze nalézt. Ten je možné spojovat spíše s vyobrazením zapuštěného krbu dórského řádu 

v Regole generali [3], který se jeví oproti kaceřovskému méně zdobený.438  

Zcela zapuštěných krbů se v Čechách nalézá podstatně méně než polozapuštěných. 

Pokud byly osazeny, pak většinou bez krbového nástavce a v prostorách, které nesloužily 

reprezentaci, jak bude doloženo i na kaceřovském krbu situovaném v přízemí zámku. 

Rovněž krátké volutové konzoly jsou na českých krbech neobvyklým článkem. Srovnat je 

lze s ankonami portálů v přízemí Královského letohrádku na Pražském hradě [177]. 

Oboustranné voluty (na rozdíl od kaceřovských jednostranných) jsou zde z čelní strany 

obdobně zdobeny řadou listů a připojeny jsou k nim také akantové přívěšky. Ve srovnání 

s Kaceřovem jsou však ankony Královského letohrádku jemnou a detailně provedenou 

prací. Soudečkový vlys je naopak motivem velmi častým, jak už bylo několikrát popsáno 

výše. S řadou krbů lze srovnat ukončující štítek. Jeho obdoba se objevuje na obou 

plzeňských krbech, přičemž více se s kaceřovským shoduje štítek krbu v menší 

místnosti [97] [99]. Skupina jihočeských krbů na zámku Kratochvíle [160] a v Jindřichově 

Hradci [140] je zakončena rovněž obdobným volutovým štítkem.  

Krb v místnosti severního křídla kaceřovského zámku s řadou antikizujících motivů 

odkazuje především k Regole generali Sebastiana Serlia. Zejména vyobrazení korintského 

krbu na foliu 181v se jeví jako východisko, které bylo kombinováno s dalšími grafickými 

předlohami ze „čtvrté“ knihy a zapojena byla zřejmě i vlastní invence. Například 

ornamentální motiv na krbovém nástavci prokazuje sice příbuznost s motivy ze Serliova 

traktátu, avšak sestavení do konečné podoby uplatněné na Kaceřově bylo zřejmě prací 

autora tohoto krbu. Neobvyklé je též spojení jehlancového nástavce typického pro italské 

krby a zcela zapuštěného ostění krbového otvoru, jež je příznačné pro krby francouzské.439 

 

                                                
438 Tomuto krbu s jemným zpracováním v minulosti nebyla věnována příliš pozornost. Pokud je mi známo, 
pak s předlohami Sebastiana Serlia nebyl dosud srovnán. 
439 Forma zapuštěného krbu byla možná zvolena kvůli prostorovým podmínkám. V místnosti se totiž 
původně nacházel ještě jeden krb, a to v západní zdi vpravo od popisovaného krbu. Podoba tohoto krbu je 
dnes však zcela neznáma a jeho někdejší existenci dokazuje pouze zděný otvor v západní stěně. 
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Krb v severovýchodním rizalitu v prvním patře zámku v Kaceřově [103] [119]  

 

Rovněž krb severovýchodního rizalitu se nedochoval kompletní. Jeho původní 

podobu lze dnes pouze tušit. Ohniště zapuštěného krbu z červeného pískovce je ohraničeno 

dvakrát odstupněným rámem, na který dosedá hladký vypouklý vlys. Po stranách jsou 

připojeny krátké volutové konzoly členěné z čelní strany čtyřmi výžlabky a třemi 

oblounky.440 Dvakrát odstupněná římsa vynášela zřejmě pyramidální krbový nástavec.441  

Tento krb je možné srovnat opět zejména s vyobrazeními v Regole generali, 

a to s korintským zapuštěným krbem s volutovými konzolkami, který má však ostění 

zdobené perlovcem [6] nebo s iónským zapuštěným krbem s obdobným odstupněním rámu 

jako u kaceřovského krbu [5]. Kombinaci odstupněného ostění, volutových konzol 

a soudečkového vlysu zachytil Serlio na grafice portálu opět ve „čtvrté“ knize [34].  

Krb, který je podle dochovaných částí zjednodušenou variantou předešlého krbu, 

lze porovnat zejména s některými portály Plzeňské radnice [178] [179], s portály na zámku 

v Nelahozevsi [181] či přímo s portály kaceřovskými [180].  

Kvůli poměrně jednoduché profilaci, ale také poškození krbu, nelze s jistotou určit, 

zda bylo využito předloh Sebastiana Serlia. Pokud ano, pak bylo čerpáno opět z knihy 

„čtvrté“, Regole generali.  

Poněkud neobvyklá je načervenalá barva tohoto a předchozího krbu. Je možné, 

že bylo užito pískovce z asi 20 kilometrů vzdáleného Potvorova, který koupil Florian 

Griespek roku 1543. Zde se kromě nažloutlého pískovce lámal rovněž pískovec 

načervenalý. 442 Přímé doklady o původu pískovce použitého na kaceřovských krbech však 

chybí. 

 

Krb v místnosti v přízemí jižního křídla zámku v Kaceřově [102] [120] 

 

Ostění zcela zapuštěného krbu je utvářeno dvakrát odstupněným rámem, 

nezdobeným plochým vlysem a předstupující římsou.  

Pojetí krbu, který není uzavřen krbovým nástavcem, bylo natolik zredukováno, 

že lze jen stěží posuzovat užití předloh Serliova traktátu, ačkoliv obdobné zapuštěné 

                                                
440 Dodnes se dochovala pouze pravá konzola. Je možné, že z konzol byly spuštěny akantové listy jako 
u krbu v místnosti severního křídla. 
441 Nástavec dnes zcela chybí. Jeho tvar lze usoudit podle otvoru v příčce. Zda nesl nějaké zdobení, zůstává 
neznámé.  
442 KOČKA 1930, 80. 
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rámování ohnišť je možné nalézt v Regole generali.443 Tuto zjednodušenou formu krbové 

architektury lze vysvětlit jejím umístěním v přízemí kaceřovského zámku, které bylo 

určeno zejména pro služebnictvo, a funkce krbu byla tedy především praktická. 

 

Využití předloh Sebastiana Serlia při stavbě zámku v Kaceřově  

 

Vstupní portál kaceřovského zámku [121] proražený ve východním křídle 

porovnala již Olga Frejková či autoři stavebně historického průzkumu s některými 

grafickými předlohami v Regole generali.444 Zejména toskánské portály s bosáží a rustikou 

prokazují analogie s kaceřovským portálem [24] [25], ať už je to boční branka pro pěší, 

prorůstání rustiky do architrávu a vlysu či představené sloupy před pilíře, jak je zobrazil 

Serlio na foliu 130r.  

Rovněž portály v interiérech [180] je možné přirovnat k Serliově „čtvrté“ knize, 

a to k ostění iónského řádu [34]. Příbuzný je především odstupněný rám, vypouklý vlys 

a volutové konzoly. Oproti Serliovi zde chybí akantové přívěšky a segmentový fronton. 

Velice blízké kaceřovským portálům jsou portály Plzeňské radnice [178] a portály 

na zámku v Nelahozevsi [181], jež však mají soudečkový vlys často zdobený.  

Obdobná profilace byla v Kaceřově zvolena také pro ostění nádvorních oken [175], 

kde voluty nahradily triglyfy přeměněné v konzoly. Tento motiv se u Serlia vyskytuje 

rovněž, například ve vlysu dórského krbu v Regole generali [3].  

Kamenné pletencové zábradlí schodiště v západním křídle [169] bylo nepochybně 

inspirováno „třetí“ knihou. Na grafice Serlio zobrazil kamennou a mozaikovou výzdobu 

Bakchova chrámu [16]. Ještě bližší této předloze je kamenný parapet probíhající 

na nádvorní fasádě severního křídla zámku v Nelahozevsi [170]. Pro úplnost lze uvést také 

kamenná zábradlí Plzeňské radnice [171], která byla zhotovena podle kaceřovského vzoru 

v době rekonstrukce radnice na počátku 20. století.445 

 

Shrnutí  

 

Při výstavbě kaceřovského zámku byla hojně využívána především „čtvrtá“ kniha 

Sebastiana Serlia neboli Regole generali, z které vychází řada krbů. Nepochybně byla 

                                                
443 Viz předchozí dva krby. 
444 FREJKOVÁ 1941, 168; LANCINGER/MUK 1969, 28. 
445 LANCINGER/LÍBAL/HORYNA 1977, 50. Serlia jako východisko pro ostění oken a portálů a také 
pro kamenné zábradlí uvedli autoři stavebně historického průzkumu. In: LANCINGER/MUK 1969, 75. 
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přítomna také Il terzo libro, jež zprostředkovala antické vzory. Vzhledem k tomu, že dnes 

není znám obsah knihovny Floriana Griespeka, není vyloučeno, že tyto knihy vlastnil. 

Pokud tomu tak nebylo, mohl je znát z Královského letohrádku na Pražském hradě, kde 

působil jako správce financí stavební huti.446 

Vnitřní výzdoba zámku mohla být prováděna již během stavebního procesu, kdy 

například k roku 1549 bylo vystavěno až po střechu jedno z křídel.447 První krby tedy 

mohly být osazeny zřejmě již v této době nebo krátce poté, přičemž poslední z nich lze 

datovat do konce padesátých let 16. století.  

Autor krbů není znám, avšak obdobně jako u otázky architekta zámku, je velice 

pravděpodobné, že jím byl někdo z dvorského okruhu. Z konkrétních jmen přichází 

na mysl zejména Jan Campion či Giovanni Luchese, kteří jsou doloženi jako autoři krbů 

v Královském letohrádku na Pražském hradě.448 Vzhledem k tomu, že se tyto krby 

nedochovaly a jejich podoba není známa ani z plánů či kreseb, je jakákoliv komparace 

znemožněna. Z hlediska tvarosloví by jako architekti krbů připadali v úvahu také Bonifác 

Wolmut či Pietro Ferrabosco. Oba bývají uváděni jako autoři dostavby Královského 

letohrádku na Pražském hradě a tedy i zastřešení,449 které se svým tvarem nápadně podobá 

krbovému nástavci ve velkém sále východního křídla zámku v Kaceřově. Tento nástavec 

se navíc vymyká obvyklému pojetí a jeho předloha se nenalézá v traktátu Sebastiana 

Serlia. Souvislost s Královským letohrádkem zde zřejmě nelze pokládat za náhodnou. Jak 

Wolmut, tak pravděpodobně i Ferrabosco se navíc podíleli na výstavbě letohrádku Hvězda 

v Praze Liboci, kde jsou některé z krbů velmi příbuzné krbům v prvním patře jižního křídla 

v Kaceřově.  

 

5.3. Zámek v Nelahozevsi 
 

 Stavebníkem zámku [122], který se nachází asi 25 kilometrů severně od Prahy, byl 

opět Florian Griespek z Griespachu.450 Na rozdíl od Kaceřova, který si zvolil za své trvalé 

sídlo, plnil zámek v Nelahozevsi funkci sídla venkovského.451  

                                                
446 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 27. 
447 LANCINGER/MUK 1969, 7. 
448 FREJKOVÁ 1941, 90–91. Podrobně k Janu Campionovi a Giovannimu Luchesemu viz podkapitola 4.2., 
oddíl věnující se krbům. 
449 BAŽANT 2003a, 38; BAŽANT 2006, 55. 
450 Podrobněji k osobě Floriana Griespeka viz podkapitola 5.2. 
451 BŮŽEK 1998, 13. 
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S výstavbou trojkřídlé budovy [123] uzavřené z jihu pouze zdí, která však byla 

původně zamýšlena jako čtyřkřídlá,452 se pravděpodobně započalo roku 1552, nejpozději 

roku 1553.453 Stavba obklopující ze čtyř stran nádvoří měla odkazovat na italský typ 

kastelu.454 Výrazným prvkem zámku jsou vnější nárožní bastiony s bosáží v přízemí 

a na armování. S pevnostním charakterem vnějšku stavby kontrastuje nádvoří, zejména pak 

arkády severního křídla.455  

Názor na postup stavby není dosud jednotný. Jako nejpravděpodobnější se však jeví 

počátek stavby od východního křídla, které bylo vystavěno pouze do výše prvního patra, 

poté se pokračovalo kolem roku 1558 či 1559 až do poloviny šedesátých let křídlem 

severním a následovala výstavba zúženého křídla západního. Stavební práce pokračovaly 

ještě za Florianova syna Blažeje Griespeka, kterému zámek připadl po smrti otce v roce 

1588, a to zejména výstavbou druhého patra východního křídla, osazením portálu 

východního křídla a uzavřením nádvoří jižní zdí. Tato stavební fáze probíhala až do roku 

1614.456 

 Roku 1621 zámek vyplenila vojska a tehdy se zřejmě ztratila umělecká sbírka 

a knihovna, které zde založil Florian Griespek.457 O dva roky později koupila sídlo 

Polyxena z Lobkowicz a nechala na zámku provést několik úprav sloužících k lepší 

obyvatelnosti.458 Další významnější úpravy proběhly až ve třicátých letech 19. století 

a k nejradikálnější přestavbě interiérů bylo přistoupeno po roce 1874, kdy zde byl veden 

ústav pro vzdělávání šlechtických dívek. K obnově objektu a řadě restaurátorských zásahů 

došlo na počátku 20. století za účasti Maxe Dvořáka.459 

Několik fází výstavby nelahozevského zámku a pozdější změna dispozice 

poukazují na to, že se na návrzích budovy podílelo zřejmě více architektů. Spojitosti bývají 

hledány opět zejména s dvorským okruhem. Pro návrh východního křídla bývá nejčastěji 

uváděn Paolo della Stella, který by jej musel vytvořit ještě před rokem 1552, kdy 

                                                
452 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 54; RACEK 2003, 8. 
453 VELC 1904, 144; WACHSMANNOVÁ 1951, 7; BIAŁOSTOCKI 1976, 77; ŠTĚPÁNEK/VLK 1977, 12; 
KRČÁLOVÁ 1989, 14; RACEK 2003, 7; TEJNICKÁ/TEJNICKÝ 2006, 18; KOLÁŘ 2009, 56. 
454 ŠTĚPÁNEK/VLK 1977, 22; HUBALA 1985, 64. 
455 Tento moment překvapení, který byl oblíbený v období manýrismu, lze srovnat například s letohrádkem 
Hvězda v Praze Liboci, kde je v kontrastu strohost vnějšku s výzdobou interiérů stavby.  
456 SEDLÁČEK 1891, 254; VELC 1904, 144; FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 34, 52–56; VLK 1984, 16, 19–21; 
KRČÁLOVÁ 1989, 14, 59; VLK 1992, nepag. Podrobněji jsem se této problematice věnovala v bakalářské 
práci. In: VÍŠKOVÁ 2011, 29–30, 42–43. 
457 MIKOVEC 1860, 199; SEDLÁČEK 1891, 254; WACHSMANNOVÁ 1951, 12; VLK 1984, 12. 
458 Polyxena byla manželkou Viléma z Rožmberka. Po ovdovění se znovu provdala. Jejím druhým manželem 
se stal Zdeněk Vojtěch Lobkowicz. In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 35–37; TEJNICKÁ/TEJNICKÝ 2006, 11. 
459 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 37–45. 
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zemřel.460 Viktorie Wachsmanová uvažovala o návaznosti na Plzeňskou radnici a jejího 

architekta Giovanniho de Statia.461 Stavebně historický průzkum zařadil autora východního 

křídla do skupiny Italů, kteří pracovali na stavbě Královského letohrádku na Pražském 

hradě. Dle úvah autorů se na prvotním plánu mohl podílet Jan Čert nebo Pietro Ferrabosco, 

ale také již zmiňovaný Giovanni de Statia.462 Návrh severního a západního křídla zámku 

v Nelahozevsi bývá nejčastěji připisován Bonifáci Wolmutovi.463  

 

Krb v severovýchodním bastionu zámku v Nelahozevsi [124] [125] [126] [127]464 

 

Portál polozapuštěného pískovcového krbu je utvářen dvojicí volutových konzol 

posazených na sokl s obdélnou kazetou. Konzoly jsou v dolní části tvarovány do podoby 

lvích tlap s drápy. Čelo konzol je rozbrázděno čtveřicí kanelur. Boční strany konzol nesou 

reliéf voluty doplněný nepravidelným ornamentem, který vyplňuje prostor vymezený 

volutou. Dvojice předstupujících volutových konzol je doplněna po stranách dvěma 

konzolami, které přiléhají ke stěně a jen mírně vystupují z hmoty. Při čelním pohledu 

na krb jsou tyto boční konzoly pokryty reliéfem volut s trojúhelným reliéfem v cípech. 

Z bočního pohledu na krb jsou konzoly členěny jednou kanelurou. Na čtveřici konzol 

dosedají hlavice, které vynášejí zalamované kladí. Na vlysu se střídají triglyfy s metopami. 

Ve směru zleva doprava jsou metopy zdobeny motivem smějící se masky, rozetou, 

vojenskými trofejemi (helmice, štíty, meč, luk a šípy), bukranionem, vojenskými trofejemi, 

bukranionem, rozetou a zamračenou maskou. Pod každým z triglyfů je regula s šesti 

kapkami. Na vlys dosedá kyma s vejcovcem, nad nímž jsou konzolky zdobené akantovým 

listem, které vynášejí římsu [128]. Mezi konzolkami jsou desky s reliéfním ornamentem 

kosočtverce. Podhled římsové desky je zdoben vegetabilní ornamentikou a střední pole 

podhledu nese polopostavu obklopenou rostlinnými motivy [129]. Na kanelovaný pás 

s píšťalami dosedá sima s akantovými listy. Krbový nástavec počíná nad římsou motivem 

vejcovce, astragalem a pásem zdobeným akantovými listy, na pás dosedá pyramidální 

                                                
460 KRČÁLOVÁ 1989, 14; KOLÁŘ 2009, 57. Podrobněji k Paolovi della Stella viz podkapitola 4.1. 
461 WACHSMANNOVÁ 1951, 12. Více k Giovannimu de Statia viz podkapitola 5.1. 
462 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 65, 67. Jan Čert (Tscherte) pocházel z Moravy, kde se narodil kolem 
roku 1480. Pracoval na stavbě vídeňských hradeb a přestavbě vídeňského Hofburgu. V Praze se vyskytoval 
roku 1540, kdy si jej vyžádal právě Florian Griespek. Zemřel 20. září 1552. In: FREJKOVÁ 1941, 154; 
ŠAMÁNKOVÁ 1961, 29; VLČEK 2004, 126–127. Stavebně historický průzkum však zároveň dodal, že Jan Čert 
byl spíše specialistou na inženýrské stavby. In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 66. Více k Pietru Ferraboscovi 
viz podkapitola 4.1. 
463 KRČÁLOVÁ 1989, 15; VLK 1992, nepag.; KROPÁČEK 1998, 54. 
464 Vzhledem k tomu, že nebyly poskytnuty fotografie z interiérů zámku v Nelahozevsi, bylo užito 
reprodukcí z publikací a z restaurátorské zprávy, které jsou však nižší kvality. 
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nástavec lemovaný vejcovcem a nesoucí ve svém středu rolverkovou kartuši s vlajícími 

stuhami zakončenými střapci. Směrem vzhůru následuje opět kladí, jehož architráv je 

zdoben dvojím perlovcem, vlys nese dvě ležaté voluty sepnuté sponou a římsa je vynášena 

kymatem s vejcovcem. Krb je zakončen segmentovým štítkem s vrcholící palmetou.  

Poměrně přesně bylo podle předlohy Sebastiana Serlia pracováno zejména při 

tesání volutových podpor s lvími tlapami. Zobrazeny byly na dórském krbu v Regole 

generali [2]. Převzaty byly nejen zvířecí tlapy, ale také počet čtyř kanelur a dórské hlavice 

spočívající na konzolách. Kameník postupoval se značnou pílí a opatřil lví tlapy rýhami 

představujícími srst, které však z předlohy vypozorovat nemohl. Zobrazený krb nese 

rovněž vlys s triglyfy a metopami, které jsou ale hladké. Zakončení krbu grafika pouze 

naznačila, je však patrné, že se jedná o pyramidální nástavec.  

Triglyfy střídající se s metopami, které nesou reliéfy rozet a bukranionů, lze nalézt 

v traktátu několikrát. V Il terzo libro byla zachycena výzdoba kladí vítězného oblouku 

ve Veroně [23]. V Regole generali je v rámci dórského řádu zastoupeno takto členěné 

kladí dvakrát, a to na foliu 140v [28] a na foliu 142r [29], kde kladí označené písmenem A 

bylo převzato z některé stavby na Foru Boariu v Římě a články označené písmenem B 

pocházejí z Marcellova divadla.465 Serlio tedy čerpal přímo z antiky. S nelahozevským 

krbem je možné srovnat zejména býčí lebky, přičemž nejvíce se blíží bukranion na foliu 

140v s překříženou stuhou na temeni.466 Zobrazené rozety se svou modelací poněkud liší 

a vojenské trofeje a masky se v traktátu nevyskytují. Lze tedy uvažovat, podobně jako 

u krbu na zámku v Kaceřově, ještě o další, neznámé předloze.  

S články z Marcellova divadla je možné porovnat motiv kosočtverce vyplňující 

desky mezi konzolkami, které vynášejí římsu krbu.467 V Nelahozevsi byl však tento motiv 

zjednodušen a více odpovídá například grafice zachycující dórský portál [30] či korintský 

krb [6], kde obdobné motivy tvoří výplň podhledů říms.  

Nelahozevský podhled krbové římsy s rostlinnou ornamentikou [128] mohl být 

inspirovaný dekory převzatými z antiky, které Serlio zobrazil ve „čtvrté“ knize [44]. 

Zejména střední pole krbu s polopostavou [129] se blíží arabesce s figurální složkou 

na foliu 197r [46] či obdobným polopostavám na foliu 194r [40].  

                                                
465 SERLIO: Il terzo libro... 1566, 141v. 
466 Obdobně modelovanou býčí hlavu vyryl dle Serliova návrhu Agostino Veneziano již v roce 1528 [67], 
avšak jako předlohu pro krb v Nelahozevsi lze považovat spíše knihy traktátu.  
467 K Marcellovu divadlu přirovnala kosočtverné kazety již Olga Frejková. In: FREJKOVÁ 1941, 172. 
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Antikizující římsa a horní kladí nelahozevského krbu mohly vycházet z některé 

z četných grafik Il terzo libro, zachycující bohatě profilovaná kladí s vejcovcem, 

perlovcem a kanelováním.468  

Obdobu zdobeného pyramidálního nástavce mohl autor krbu nalézt na vyobrazení 

čtyř italských krbů v Il settimo libro [15], ačkoliv užil odlišného motivu rolverkové 

kartuše. Ta mohla být volně přejata z grafiky znázorňující několik erbů a kartuší v Regole 

generali [47].  

Ležaté sepnuté voluty horního vlysu krbu jsou příbuzné například s vyobrazením 

dórského krbu, který je nese ve svém ukončovacím štítku [3]. Segmentový štít je velmi 

častým motivem v Serliově traktátu, kde představuje především naddveřní a nadokenní 

frontony [50].469  

V jemnosti zpracování, hojnosti motivů a v celkovém pojetí nelze krb 

v severovýchodním bastionu zámku v Nelahozevsi přirovnat k žádnému jinému krbu 

v Čechách, lze se však zaměřit alespoň na jeho jednotlivé články. Volutové konzoly s lvími 

tlapami se objevují rovněž na druhém nelahozevském krbu v severozápadním 

bastionu [131], který však nese na svých volutách z čelní strany pouze tři kanelury. 

Zakončení podpor lvími tlapami bylo užito také na krbech jihočeských staveb, i když 

charakter modelace těchto krbů se poněkud liší, jak bude pojednáno v příslušném oddíle. 

Krb v tzv. „Bílém pokoji“ v prvním patře zámku Kratochvíle vynášejí tlapy se čtyřmi prsty 

[162] a krb v tzv. „Ložnici Adama II.“ v Adamově Novém stavení v Jindřichově Hradci 

ukončují tlapy se třemi prsty [145]. Pojetí tohoto krbu je možné komparovat rovněž 

s portálem jindřichohradeckého rondelu [154].  

Střídání triglyfů a metop zdobených reliéfy lze porovnat s tetraglyfy a metopami 

kaceřovského krbu ve východním velkém sále [104]. Opakuje se motiv rozet a válečných 

trofejí, jejichž forma se jeví oproti nelahozevské zjednodušená. Metopa v ose krbu 

na zámku v Kaceřově nese zavíjenou kartuši se stuhami, která se objevuje v nástavci 

nelahozevského krbu, avšak opět v náročnějším pojetí. Býčí lebky, válečné trofeje, rozety 

a maskarony ve výrazně plastickém provedení zdobí vlys kladí Královského letohrádku 

na Pražském hradě [73] [74] [75]. S nelahozevským krbem je možné srovnat také vejcovec 

a konzolovou římsu probíhající nad vlysem. Volutové konzolky jsou zde obdobně jako 

na krbu pokryty akantovým listovím. Výplň vlysu nelahozevského krbu a některé reliéfy 

                                                
468 Například folia 54v, 87r, 100r, 105r. In: SERLIO: Il terzo libro... 1566. 
469S některými folii z Regole generali srovnala nelahozevský krb Olga Frejková. In: FREJKOVÁ 1941, 168. 
Čtvrtou knihu jako východisko uvedla Jarmila Krčálová. In: KRČÁLOVÁ 1976, 39. Alena Tejnická a Bohumír 
Tejnický zmínili spojitost tohoto krbu se Serliem. In: TEJNICKÁ/TEJNICKÝ 2006, 19. 
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objevující se na Královském letohrádku bývají srovnávány také s vlysem tzv. „Švýcarské“ 

brány ve vídeňském Hofburgu [130]. Brána, jež byla dokončena roku 1552 za účasti Pietra 

Ferrabosca,470 prozrazuje analogie se Serliovým traktátem. Na vlysu se opět střídají 

triglyfy a metopy zdobené býčími lebkami, válečnými trofejemi a Jupiterovými blesky.  

Maskaron, který je v Nelahozevsi zachycen jako smějící se a zamračený, byl 

oblíbeným renesančním a manýristickým prvkem. Na Královském letohrádku se objevuje 

nejen ve vlysu kladí, ale také na balustrádě obíhající přízemí stavby [76]. Mnohokrát byl 

ztvárněn rovněž ve štucích letohrádku Hvězda v Praze Liboci [93].  

Zdobený pyramidální nástavec je možné srovnat především s nástavcem krbu 

v místnosti severního křídla zámku v Kaceřově [118], i když zde byl uplatněn obdélný 

ornament s volutami namísto kartuše. Rolverková kartuše se na zámku v Nelahozevsi 

objevila vícekrát, především na fasádách směřujících do nádvoří [167] a jejich obdoba se 

nalézá také ve cviklech přízemí Královského letohrádku [168].  

Obdobných ležatých volut, které vyplňují horní vlys nelahozevského krbu, bylo 

užito na mnoha ukončujících štítcích českých krbů, zejména pak na krbech Plzeňské 

radnice a na krbech jihočeských staveb.471  

Monumentálně zpracovaná architektura krbu dotváří celkový dojem sálu, který 

probíhá přes dvě patra severovýchodního bastionu. Místnost vyniká svým náročným 

pojetím a sloužila jistě zejména k reprezentativním účelům. Do zdiva místnosti byly 

zahloubeny niky vyplněné malovanými postavami rytířů. Klenba sálu je zdobena 

malovanými a štukovými výjevy znázorňujícími biblické příběhy a příběhy z římských 

dějin, jak je sepsal Titus Livius.472 Obdobu lze nalézt ve štukové výzdobě přízemí 

letohrádku Hvězda v Praze Liboci.  

Pro krb, který je výjimečný také svým bočním přerůstáním na stěnu, bylo užito jako 

předlohy zejména Regole generali, přičemž o znalosti dórského krbu s kanelovanými 

volutovými podporami zakončenými lvími tlapami nelze pochybovat. Také další motivy, 

pocházející především z antických staveb, byly pravděpodobně odvozeny ze Serliova 

traktátu. Pro reliéfy na metopách sloužila zřejmě jiná předloha a nejvíce se blíží motivům 

vytesaným na Královském letohrádku. Nepochybně však autor tohoto krbu zapojil též 

vlastní invenci a k celkovému dojmu přispěla rovněž zručnost kameníka či spíše kameníků, 

kteří krb vypracovali.  

                                                
470 BAŽANT 2006, 55. 
471 Podrobné srovnání volutových štítků viz podkapitola 5.2., krb v místnosti severního křídla. 
472 VLK 1984, 24; VLK 1992, nepag.  
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Krb v místnosti severozápadního bastionu v prvním patře zámku v Nelahozevsi [124] 

[131]  

 

Kladí polozapuštěného pískovcového krbu vynášejí volutové konzoly posazené 

na hladkých soklech. Konzoly zakončené v dolní části lvími tlapami se čtyřmi prsty jsou 

z čelní strany členěny třemi kanelurami. Boční strany pokrývají reliéfy volut doplněných 

v cípech o trojúhelný ornament. Přímo na podpory dosedá úplné kladí s dvakrát 

odstupněným architrávem, vypouklým hladkým vlysem a bohatě členěnou římsou.  

Kanelované volutové podpory s lvími tlapami lze opět srovnat s vyobrazením 

dórského krbu ve „čtvrté“ knize Sebastiana Serlia [2]. Soudečkový vlys se nachází 

mnohokrát v Il terzo libro a hladký a zdobený také přímo na krbech v Regole 

generali [7] [8].473 Krb v severozápadním bastionu nenese žádný nástavec. Odpovídá to 

však doporučením Serlia, který nechával na úvaze architekta, zda nástavec bude osazen 

či nikoliv.474  

Krbové podpory zakončené lvími tlapami byly již srovnány s dalšími českými krby 

u předchozího krbu. Také soudečkový vlys, který je častým prvkem nejen krbů, ale také 

kladí oken a portálů byl již několikrát srovnáván.475  

Krb v severozápadním bastionu s mnohem jednodušší profilací než má krb 

předchozí vycházel opět zejména z Regole generali, jak dosvědčují především volutové 

podpory se lvími tlapami.476  

 

                                                
473 Podrobnější srovnání vypouklého vlysu s traktátem Sebastiana Serlia viz podkapitola 4.2., krb ve „druhé“ 
místnosti. Regole generali bez uvedení folia zmínili jako vzor pro tento krb autoři stavebně historického 
průzkumu. In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 64. 
474 „il suo aggetto sarà in arbitrio dell’Architettore. dell’ornamento sopra la cornice, da farlo a nol fare 
non importa molto.“ In: SERLIO: Regole generali... 1566, 181r. 
475 Srovnání vypouklého vlysu viz např. krby jižního křídla v podkapitole 5.2. 
476 Autor restaurátorské zprávy z roku 2007 označil jako krb také výklenek v galerii prvního patra, který je 
ohraničen jednoduše profilovaným kamenným rámcem. In: RAFL 2007, nepag. Není však jasné, proč by byl 
krb osazen v galerii, která byla původně otevřená a vytápění by tedy nemělo smysl. Jako přijatelná možnost 
se jeví využití pro osvětlování, kdy ve výklencích byly umísťovány louče. Toto zařízení by pak mělo být 
označeno termínem krbeček. Srovnání s předlohami Sebastiana Serlia zde pro jednoduchost profilace 
nepřichází v úvahu. 

Další dva krby na nelahozevském zámku se nacházely v prvním patře východního křídla. Zanikly 
při úpravě interiérů po roce 1874. In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 17, 21–22, 60. Podoba těchto krbů dnes 
není známa, avšak František Riedl uvedl ve svém krátkém příspěvku z roku 1876 zajímavou informaci, 
že jeden z nelahozevských krbů „na vlas je stejným s krbem královského letohrádku ve Hvězdě“. Mohl snad 
ještě znát podobu krbů ve východním křídle, jelikož o krby v bastionech se jednat nemohlo. 
In: RIEDL 1876, 6.  
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Využití předloh Sebastiana Serlia při stavbě zámku v Nelahozevsi  

 

Na zámku v Nelahozevsi bylo užíváno Serliova traktátu zřejmě nejvíce ze všech 

staveb, jež jsou zahrnuty do tohoto textu. Samotný půdorys, který byl zamýšlen původně 

jako uzavřený ze čtyř stran, přirovnala Olga Frejková, Ivan Muchka a Pavel Vlček 

k čtyřkřídlé budově zámku d’Ancy-le-Franc zobrazené v Sesto libro [48], kterou Serlio 

sám navrhl.477 Olga Frejková a Jarmila Krčálová uvažovaly také o nové trojkřídlé 

dispozici, kterou připomínají některé vily a zámky v Il settimo libro.478  

Inspirací pro hlavní bránu nelahozevského zámku [132], která byla proražena 

v jihozápadním bastionu, mohly být zejména grafiky Extraordinario libro. Například folio 

37r [62] zobrazuje iónské sloupky rámující niky a volutovou konzolu ve středu oblouku 

portálu. Na foliu 38r [63] jsou kanelované sloupy usazeny na sokly, klenák zdobí volutová 

konzola, kolem se rozvíjí rustika a ve vlysu se střídají triglyfy s metopami. Obdobné 

články se nalézají také na bráně zámku v Nelahozevsi. S těmito předlohami lze rovněž 

porovnat edikulový portál západního křídla směřující do nádvoří zámku [133].  

Arkády probíhající v přízemí nádvoří [134], jejichž bosáž pilířů přechází 

nad náběžní římsou v rustiku, se velmi blíží zobrazení v Regole generali [26].  

Nádvorní fasáda severního křídla se podobá vítěznému oblouku zobrazenému 

v Il terzo libro [22], kde v přízemí probíhají arkády a rytmus arkád se v patrech zrychluje. 

Zaujme především herma umístěná na vyobrazení v prvním patře ve srovnání 

s nelahozevskou hermou, která nahradila jednu z volutových konzolek nad arkádami 

prvního patra. Také další články této fasády lze srovnat se Serliovým traktátem. Například 

již zmiňované zavíjené kartuše [47] [167] či pletencový kamenný parapet [16] [170], jehož 

obdoba se nachází na zámku v Kaceřově [169]. Předlohy Serlia bylo s největší 

pravděpodobností užito také pro iónské polosloupy přepásané kamennou prstencovou 

rustikou, která pokračuje i na stěně. Motiv sloupu s pásy přesahujícími na zeď se v traktátu 

objevuje velmi často v knize „třetí“ i „čtvrté“ a zejména pak v Extraordinario libro [58]. 

Přepásání polosloupů je možné srovnat opět také se „Švýcarskou“ bránou vídeňského 

Hofburgu [130].  

                                                
477 FREJKOVÁ 1941, 171; MUCHKA 2001, 131; VLČEK 2001, 59, 75. S tímto přirovnáním nesouhlasil Ondřej 
Jakubec, protože kniha „šestá“ byla známa pouze v rukopisu. Nelze však vyloučit, že Florian Griespek byl 
s rukopisem seznámen skrze Jacopa Stradu, který jej vlastnil a totéž platí o rukopisu knihy „sedmé“, která 
byla publikována až v roce 1575. In: JAKUBEC 2005, 96. 
478 FREJKOVÁ 1941, 169; KRČÁLOVÁ 1989, 14. 
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Nádvorní fasáda západního křídla [135] se rovněž blíží některým grafikám 

v Serliově traktátu, ať už celkovým pojetím či detaily jako je okno s frontonem vyplněným 

reliéfem ve tvaru kolečka. Příhodná se zdá zejména Il settimo libro [50] [52], na kterou 

upozornili také autoři stavebně historického průzkumu.479  

Ostění oken nádvorní fasády východního křídla [176] a některých portálů 

v interiéru zámku [181] je utvářeno odstupněným rámem, soudečkovým vlysem 

a volutovými konzolkami s akantovými přívěšky, které vynášejí římsu. Tento typ byl opět 

přejat ze Serliovy „čtvrté“ knihy [34] podobně jako u portálů Plzeňské radnice [178] [179] 

či zámku v Kaceřově [180]. 480 Soudečkové vlysy nelahozevských portálů jsou však často 

zdobené. Portál vedoucí ze sálu v severovýchodním bastionu nese motiv přepásaných 

vavřínových listů, který zde byl na vlys umístěn poměrně netradičně. Motiv je znám již 

od antiky a několikrát jej zachytil také Serlio [39].  

 

Shrnutí 

 

Jako předloha pro nelahozevské krby sloužila především kniha „čtvrtá“ Regole 

generali. Pří výstavbě zámku bylo užíváno rovněž Il terzo libro a možná také Il settimo 

libro a Extraordinario libro. První dvě jmenované knihy byly známy již při stavbě zámku 

v Kaceřově a Florian Griespek je mohl vlastnit ve své knihovně nebo je znal 

z Královského letohrádku na Pražském hradě. S rukopisem knihy „sedmé“ se mohl 

obeznámit skrze Jacopa Stradu či arcivévodu Ferdinanda Tyrolského. Strada rovněž 

vlastnil rukopis Extraordinario libro.481 Znalost Serliových knih však mohl zprostředkovat 

též architekt, který pravděpodobně pocházel z dvorského okruhu.  

Vzhledem k chybějícím pramenům nelze určit přesné datum osazení krbů. Ludvík 

Skružný sice uvedl rok 1564, ve kterém mělo dojít k postavení krbu v sále 

severovýchodního bastionu,482 ale tento údaj lze chápat pouze jako usuzovaný rok 

dostavby severního křídla nelahozevského zámku.483 Je tedy možné vyvodit, že krby byly 

osazeny kolem tohoto data, zhruba v polovině šedesátých let 16. století, ale nelze to 

s jistotou potvrdit.  

                                                
479 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 63. 
480 „Čtvrtou“ knihu jako vzor pro ostění dveří a oken uvedli autoři stavebně historického průzkumu. 
In: FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 64. 
481 FIORE 1994, 4sqq; FROMMEL 2003, 30. 
482 SKRUŽNÝ 2003, 17. 
483 VLK 1984, 16, 19–21; KRČÁLOVÁ 1989, 14, 59; VLK 1992, nepag. 
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Konkrétní jméno autora krbu není známo. Pomýšlet lze opět na okruh spojený 

s Královským letohrádkem či se zámkem v Kaceřově. Z dvojice Giovanni Luchese a Jan 

Campion, kteří byli pověřeni zhotovením krbů Královského letohrádku,484 by připadal 

v úvahu spíše Jan Campion, protože Giovanni Luchese pobýval od roku 1564 na zámku 

v Ambrasu.485 Nicméně není vyloučeno, že návrhy krbů mohly vzniknout ještě před tímto 

datem. Z dalších architektů lze jmenovat především Pietra Ferrabosca, který se účastnil 

výstavby Královského letohrádku a možná se také podílel na zámku v Kaceřově.486 

O Ferraboscovi bylo navíc uvažováno jako o architektovi prvotního plánu nelahozevského 

zámku a známý je též ze „Švýcarské“ brány vídeňského Hofburgu, která se zámkem 

rovněž souvisí.487 Vyloučit nelze ani Bonifáce Wolmuta.488 Uvedená jména jsou však 

pouze hypotetická a k potvrzení některého z nich chybí prameny.  

                                                
484 FREJKOVÁ 1941, 90–91. Podrobněji k Giovannimu Luchesemu a Janu Campionovi viz podkapitola 4.1., 
oddíl věnující se krbům Královského letohrádku. 
485 VLČEK 2004, 378. 
486 Podrobněji k Pietru Ferraboscovi viz podkapitola 4.1. 
487 FISCHEROVÁ/MOŠŤÁK 1976, 65, 67; BAŽANT 2006, 55. 
488 Více k Bonifáci Wolmutovi viz podkapitola 4.1. 



 

91 

6. Jihočeské stavby  
 

 Skupina krbů jihočeských staveb spadá do pozdní renesance. Od předchozích krbů 

se liší nejen svou datací, ale také okruhem architektů a kameníků, kteří se podíleli na jejich 

realizaci. Přesto některé z nich prokazují s výše popsanými krby řadu analogií, zejména 

díky užití stejné předlohy, tedy traktátu Sebastiana Serlia. 

  

6.1. Zámek v Jindřichově Hradci – Adamovo Nové stavení a Španělské 
křídlo  

 

 S ohledem na téma diplomové práce je ze složitého hradního a zámeckého 

komplexu v Jindřichově Hradci věnována pozornost především tzv. Adamově Novému 

stavení a Španělskému křídlu, kde se dochovaly některé z renesančních krbů.  

Rozsáhlé renesanční úpravy v Jindřichově Hradci započal Jáchym z Hradce  

(1526–1565), nejstarší syn Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu.489 Výchovy se mu 

dostalo po boku synů Ferdinanda I. Habsburského, Maxmiliána II. a Ferdinanda 

Tyrolského. S nimi také hojně cestoval, například do Německa, Francie, Itálie 

či do Uher.490 V roce 1546 se Jáchym oženil s Annou z Rožmberka, sestrou Viléma.491 

Během svého života získal řadu významných postů, kterými jej za věrnost odměnil král 

Ferdinand I.492 Od roku 1551 zastával funkci karlštejnského purkrabího a roku 1554 se stal 

nejvyšším kancléřem Království českého.493 Roku 1561 byl Jáchymovi španělským králem 

Ferdinandem II. udělen řád Zlatého rouna.494 Po nástupu Maxmiliána II. na český trůn 

v roce 1564 se Jáchym z Hradce mohl těšit ještě větší přízni panovníka, avšak ne 

na dlouho. Dne 12. prosince 1565 tragicky zahynul na cestě z Vídně, když se pod jeho 

kočárem prolomil dřevěný most a Jáchym utonul v Dunaji.495  

                                                
489 JUŘÍK 2010, 17, 89. Mladším bratrem Jáchyma byl Zachariáš, který nechal renesančně upravit zámek 
v Telči. In: JUŘÍK 2010, 92. Zmiňován byl v souvislosti s krbem ve velkém sále východního křídla na zámku 
v Kaceřově. 
490 HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974, 143; JIRÁSKO 1994, 24; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998, 158–159; 
LEDVINKA 1998, 16; BŮŽEK 2006, 56; JUŘÍK 2010, 89. 
491 JIRÁSKO 1994, 24; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998, 146–147; JUŘÍK 2010, 90. 
492 Jáchym z Hradce se postavil na stranu krále oproti bouřícím se stavům. In: JIRÁSKO 1994, 24–25; 
JUŘÍK 2010, 90. 
493 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 12; JIRÁSKO 1994, 25; LEDVINKA 1998, 16; BŮŽEK 2006, 48; JUŘÍK 2010, 91. 
494 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 13; JIRÁSKO 1994, 25; LEDVINKA 1998, 16; JUŘÍK 2010, 92. 
495 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 13; LEDVINKA 1998, 18; JUŘÍK 2010, 92. 
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S ještě větším úsilím pokračoval v renesančních úpravách hradu a zámku 

v Jindřichově Hradci Jáchymův syn Adam II. z Hradce (1549–1596).496 Podobně jako jeho 

otci i Adamovi se dostalo výchovy na habsburském dvoře. Po boku Rudolfa II. vyrůstal 

ve Vídni a v letech 1569–1573 se s ním vydal na kavalírskou cestu po Evropě. S budoucím 

císařem navštívil Španělsko, Francii, Německo a Nizozemí.497 Panství zatím spravovala 

Adamova matka Anna z Rožmberka a strýc Zachariáš z Hradce.498 Roku 1574 se Adam II. 

z Hradce oženil s Kateřinou z Montfortu.499 Rovněž byl jmenován do řady významných 

funkcí, podobně jako jeho otec. Roku 1585 se stal nejvyšším kancléřem, v roce 1593 

obdržel post nejvyššího purkrabího pražského a roku 1594 byl ustanoven královským 

místodržícím.500 Nutno ještě dodat, že majetek, který během svého života získal Jáchym 

z Hradce, se jeho synovi Adamovi II. nepodařilo udržet a rodová panství předal svému 

potomkovi Jáchymu Oldřichovi značně zadlužená.501 Nemalé částky Adam II. vydal také 

za nákup knih a uměleckých děl.502 

 

Křídlo, které se rozprostírá na jihovýchodní straně třetího nádvoří zámku 

v Jindřichově Hradci [138], je dnes nejčastěji nazýváno Adamovým Novým 

stavením [136]. S výstavbou objektu se však započalo již za Adamova otce Jáchyma 

z Hradce v šedesátých letech 16. století.503 Hrubá stavba tohoto objektu byla dokončena 

k roku 1568. Poté byla činnost, až na některé drobné stavební práce, na řadu let 

pozastavena a k dokončení křídla došlo až po roce 1580. Třípatrová budova si v podstatě 

dochovala svůj renesanční půdorys dodnes. V interiérech však došlo k významným 

změnám. Část vnitřního zařízení zanikla po požáru v roce 1773 a v poslední čtvrtině 

19. století byla řada místností předělena příčkami. Při přestavbě v roce 1907 zanikl velký 

sál druhého patra a z jeho vybavení se dochoval pouze kamenný krb.504  

                                                
496 JUŘÍK 2010, 97. 
497 KRČÁLOVÁ 1986, 52; JIRÁSKO 1994, 25; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998, 158–159; LEDVINKA 1998, 18; 
JUŘÍK 2010, 97. 
498 JUŘÍK 2010, 97. 
499 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 13; KRČÁLOVÁ 1986, 52; JIRÁSKO 1994, 25; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998, 148. 
S Kateřinou z Montfortu měl Adam II. celkem sedm dětí. Jáchym Oldřich, který byl posledním mužským 
členem rodu, se jako jediný ze synů dožil dospělosti, avšak roku 1604 zemřel ve věku pouhých 25 let. 
In: JIRÁSKO 1994, 26; BŮŽEK/HRDLIČKA 1998, 151–152; JUŘÍK 2010, 98–99. 
500 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 13; JUŘÍK 2010, 99–100. 
501 JIRÁSKO 1994, 26; JUŘÍK 2010, 100. 
502 KRČÁLOVÁ 1986, 52. Není však známo, že by Adam II. zakoupil traktát Sebastiana Serlia či některou 
z jeho knih. 
503 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 75. 
504 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 401–403. 
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Autoři stavebně historického průzkumu uvedli jako pravděpodobného architekta 

objektu Vlacha Antonína,505 na nějž navázal po roce 1580 Baltazar Maio neboli Baldassare 

Maggi, o čemž svědčí smlouva na zaklenutí paláce ve třech podlažích a další dokončovací 

práce.506 

 

Do tzv. Španělského křídla či Křídla zelených pokojů [137], jak bývá také 

nazýváno, na západní straně třetího nádvoří zámku v Jindřichově Hradci [139] bylo 

začleněno opevnění hradu pocházející ze 13. století. Část výstavby tohoto paláce proběhla 

zřejmě již ve 14. století a s budováním se pokračovalo zejména v období pozdní gotiky 

až do roku 1492. Není zcela jisté, do jaké výše bylo křídlo v gotice vystavěno. Podle 

závěrů stavebně historického průzkumu dosahovalo nepochybně úrovně prvního patra, 

ale zřejmě již bylo zbudováno i patro druhé. V renesanci pak došlo k poměrně rozsáhlým 

úpravám. Znovu byl vystavěn krov, upraveno západní průčelí i průčelí do nádvoří, 

v prvním a druhém patře vznikly velké sály.507 S touto renesanční přestavbou se započalo 

roku 1587.508 Další úpravy proběhly i v době barokní a týkaly se zejména štukových 

stropů.509 

                                                
505 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 401. S Vlachem Antonínem bývá ztotožňován Antonio Cometta, ale také 
Antonio Ericer. V posledních letech bývá větší podíl na Adamově Novém stavení připisován právě 
Antoniu Ericerovi. In: JIRÁSKO 1994, 28; BŮŽEK 2006, 106. Antonio Ericer (Drican, Drizzan, Dryczan, 
Erichzan, Tryczan) působil zřejmě od konce padesátých let 16.století na zámku v Jindřichově Hradci. Kromě 
toho asi přestavoval pro Jáchyma z Hradce dům na Malé Straně v Praze. Dále se objevil také v Českém 
Krumlově, na zámku Hluboká a pro Viléma z Rožmberka zřejmě pracoval na zámku v Třeboni. Podílel se 
rovněž na výstavbě zámku v Telči. In: KRČÁLOVÁ 1962, 84; KRČÁLOVÁ 1986, 14; VLČEK 2004, 159. Účasti 
Antonia Ericeri na zámku v Jindřichově Hradci a v Telči se podrobně věnoval Pavel Mach ve své diplomové 
práci. In: MACH 2011. 
506 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 72–73, 402; KRČÁLOVÁ 1978b, 47; MUK/VILÍMKOVÁ 1983, 173; 
KRČÁLOVÁ 1986, 51; JIRÁSKO 1994, 28. Architekt vlašského původu Baldassare Maggi de Arogno 
(de Madiis, de Madys, de Maiis, Maio, Majo da Vomio, de Ronio) se narodil pravděpodobně kolem roku 
1550. Zemřel 27. března 1619 v Arogno. Byl švagrem Antonia Cometty, s jehož sestrou Catarinou 
(Cathilinou) se oženil. První dosud známá zpráva o přítomnosti Maggiho v Čechách pochází z roku 1575, 
kdy pracoval pro Viléma z Rožmberka na zámku v Českém Krumlově. Poté působil rovněž v Praze, 
v Bechyni, na Kratochvíli, v Hluboké a vyloučen není ani jeho podíl při výstavbě zámku v Telči. Poslední 
zpráva o jeho pobytu v Čechách pochází z roku 1588. Od konce roku 1591 do roku 1614 se objevoval 
pravidelně v Arognu jako svědek. In: WINTER 1909, 104–105; KRČÁLOVÁ 1962, 84; KOTRBA 1971, 98; 
KRČÁLOVÁ 1986, 11–13; VLČEK 2004, 388–389. Podrobně se Baldassaru Maggimu věnovala v monografii 
Jarmila Krčálová. In: KRČÁLOVÁ 1986. 
507 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 392–396. 
508 NOVÁK 1901, 113; KRČÁLOVÁ 1959, 6; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 71; CHARVÁTOVÁ 1974, 46; 
MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 396; KRČÁLOVÁ 1986, 56; JUŘÍK 2010, 27. 
509 MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 396. 
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August Sedláček, Jarmila Krčálová, Ema Charvátová či Pavel Vlček uvedli jako 

vedoucího prací při renesanční přestavbě Španělského křídla Baldassara Maggiho, kterého 

po jeho odjezdu do Arogna nahradil Giovanni Maria Facconi.510 

 

Krb v sále druhého patra Adamova Nového stavení na zámku v Jindřichově 

Hradci [140] [141]511  

 

Na sokly polozapuštěného žulového krbu, které jsou z čela zdobené reliéfy lvích 

hlav, jsou usazeny oboustranné volutové konzoly. Ty jsou z čelních stran členěny čtyřmi 

výžlabky a třemi oblounky a z bočních stran reliéfem volut a jen mírně vystouplými 

trojúhelnými reliéfy v cípech volut. Hlavice dosedající na konzoly vynášejí úplné kladí. 

Mezi dvakrát odstupněným architrávem a bohatě profilovanou předstoupenou římsou je 

vypouklý vlys s reliéfem pětilistého květu v ose krbu. Na římsu je posazen štukový 

nástavec rozdělený menší římsou na dvě části. Dolní část je tvořena obdélným polem, 

ve kterém jsou erby Adama II. a Kateřiny z Montfortu umístěné do zavíjených kartuší.512 

Obdélné pole je rámováno vejcovcem, k němuž z bočních stran přiléhají oboustranné 

konkávně prohnuté voluty zdobené vyrytým pásem půlkruhových ornamentů. Těsně pod 

římsou probíhá pásek skládající se z vytlačených terčíků. Cvikly mezi volutami 

a obdélníkem jsou pokryty rytými akantovými listy. Z bočního pohledu jsou voluty 

zdobeny řadou vyrytých listů. Na římsu s plasticky provedeným astragalem dosedá 

ukončovací štítek. Dvě oboustranné ležaté voluty jsou propojeny sponou a zdobeny 

krátkými zářezy a plastickými akantovými listy. Prostor mezi volutami a římsou je vyplněn 

reliéfem andílčí hlavy s křídly. Mezi voluty je na vrcholu vložena sedmilistá palmeta.  

Východiskem pro volutové konzoly mohla být především vyobrazení dórského 

a kompozitního krbu v Serliově Regole generali [9]. Soudečkový vlys, který byl již v textu 

mnohokrát srovnáván, se objevil v traktátu Sebastiana Serlia mnohokrát.513 Pětilistá růže, 

která zdobí jindřichohradecký krb, připomene rovněž některé grafiky, například v Il terzo 

                                                
510 SEDLÁČEK 1885, 50; KRČÁLOVÁ 1959, 6; CHARVÁTOVÁ 1974, 46; VLČEK 2004, 389. Giovanni Maria 
Facconi (Faccono, Fachon, Faconi, Fakon, Vagoni) se narodil kolem roku 1540 v Roniu (Arogno). Poslední 
zpráva o něm pochází z roku 1596. V Čechách je spojován zejména s pracemi na zámku v Jindřichově 
Hradci, kde kromě přestavby Španělského křídla, prováděl drobnější práce na Novém stavení a účastnil se 
také výstavby rondelu. In: KRČÁLOVÁ 1962, 80–81; VLČEK 2004, 161–162. 
511 Popis a rozbor krbů počíná od nejhonosnějšího a pro diplomovou práci nejvýznamnějšího díla, pokračuje 
krby v prvním patře Adamova Nového stavení a poté krbem ve Španělském sále. 
512 NOVÁK 1901, 80.  
513 Podrobné srovnání soudečkového vlysu s předlohami Sebastiana Serlia viz podkapitola 4.2., krb 
ve „druhé“ místnosti. 
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libro [20]. Tento motiv však nelze chápat jako přejatý od italského teoretika, ale jako 

uplatnění znaku pánů z Hradce.514 

 Krbový nástavec ve svém základním rozvržení lze přirovnat zejména k horní části 

nástavce dórského krbu v Regole generali [3]. Odpovídá především řešení rámujících 

a ležatých volut. Voluty spínající ukončující palmetu se objevily na zobrazení iónského 

krbu [5], kde probíhá také antický motiv vejcovce. Nástavec korintského krbu [6] odpovídá 

obdélnému rámování s postranními volutami. Rovněž nástavec krbu kompozitního řádu [8] 

je utvářen obdélným polem s přiléhajícími volutami, které jsou však v horní části zavíjeny 

opačně a v dolní části jsou mohutnější. Toto vyobrazení zahrnuje také řadu detailů, které se 

nalézají na jindřichohradeckém krbu. Jedná se zejména o křídla na krbovém štítku, 

perlovec probíhající na architrávu, o voluty s napojenými akantovými listy či masky 

zobrazené v horní části krbových podpěr, které vzdáleně připomenou lví hlavy na soklech 

v Jindřichově Hradci.515 Pokud však autor krbu z těchto detailů vycházel, nejednalo se 

o doslovné převzetí.  

Andílčí okřídlenou hlavu je možné srovnat také s ukončovacím článkem portálu 

v Extraordinario libro [60]. Lví hlavy, které se nacházejí na soklech jindřichohradeckého 

krbu, začlenil Serlio do složité ornamentiky v Regole generali [40] či je umístil do vlysu 

brány opevněného města zobrazené v Il settimo libro [55]. Erby v zavíjených kartuších 

na krbovém nástavci mohly být přejaty z knihy „čtvrté“ [47].  

Typ krbu s volutovými konzolami lze v Čechách srovnat zejména 

s krby v letohrádku Hvězda v Praze Liboci, s krby Plzeňské radnice či na zámku 

v Kaceřově a rovněž s krby zámku Kratochvíle.516 Nástavec jindřichohradeckého krbu 

s obdélným polem, postranními volutami a volutovým štítkem se nejvíce blíží krbům 

na zámku Kratochvíle [158] [160] a v poněkud pozměněné podobě také krbům plzeňským 

[97] [99]. Volutový štítek je možné přirovnat též ke krbu v místnosti severního křídla 

zámku v Kaceřově [118]. Zavíjené kartuše připomenou nelahozevské kartuše v nástavci 

krbu [126] a na nádvoří zámku [167].  

Krb ve druhém patře Adamova Nového stavení je výjimečný tím, že je známo 

jméno jeho autora. Byl jím Antonio Cometta,517 kterému bylo dle účtu z roku 1585 

                                                
514 Páni z Hradce užívali jako znaku zlatou pětilistou růži v modrém štítu. In: BUBEN 1994, 322. 
515 Výzdobu těchto podpěr Serlio částečně přejal ze starověkého trůnu, který byl umístěn v bazilice 
San Giovanni in Laterano v Římě. „...togliendo però parte di questa inventione da una catedra antica che è 
a San Giouanni Laterano in Roma.“ In: SERLIO: Regole generali... 1566, 185v. 
516 Podrobnější srovnání tohoto typu krbu viz podkapitola 4.2., krb ve „druhé“ místnosti. 
517 NOVÁK 1901, 80; NOVÁK 1905, 102–103; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 71. Antonio Cometta (Cometa, Kometa) se 
narodil asi roku 1555 v Devoggio u Arogna (oblast Tessin, dnešní Švýcarsko). Zemřel 7. října 1602 



 

96 

vyplaceno osmnáct kop za dva krby podle jeho mustru.518 Naprostou výjimku pak 

představuje dochovaný návrh krbu z roku 1585 [142], který je připisován právě Comettovi. 

Není jisté, zda tato kresba sloužila jako předloha přímo pro krb ve druhém patře Adamova 

Nového stavení, ale velice se mu blíží.519 Liší se pouze zdobení volut po stranách 

obdélného pole, které je ponechané prázdné bez kartuší, a výplň štítku mezi malou římsou 

a ležatými volutami. Odlišná je rovněž modelace ukončující palmety.  

Je velice pravděpodobné, že Antonio Cometta znal některé z knih Serliova traktátu. 

Svědčí o tom především nástavec krbu, který vychází ze „čtvrté“ knihy. Přejaty mohly být 

také některé drobnější články krbu, které lze nalézt opět v Regole generali, ale i v jiných 

knihách. Pokud i zde Cometta vycházel z traktátu, neváhal prvky svobodně přetvářet 

a formovat dle vlastní invence.  

 

Krb v tzv. Modré jídelně v prvním patře Adamova Nového stavení na zámku 

v Jindřichově Hradci [139] [143] [144] 

 

Ohniště polozapuštěného žulového krbu je rámováno volutovými konzolami 

na soklech. Sokl vlevo je z čelní strany zdoben reliéfem lví hlavy.520 Čela konzol člení 

čtyři výžlabky a tři oblounky. Z bočních stran nesou konzoly reliéfy volut s trojúhelnými 

ornamenty v cípech. Na hlavice konzol dosedá hladký plochý vlys, na němž spočívá 

předstupující římsa.  

Pojetí krbových podpor v podstatě odpovídá předešlému krbu. Jejich srovnání 

s předlohami Serlia a s dalšími českými krby lze tedy čerpat z předchozího oddílu.  

Autorství tohoto poměrně jednoduše profilovaného krbu bez nástavce není známé. 

Mohl jej vypracovat opět Antonio Cometta, ale prameny, které by tuto hypotézu potvrdily, 

nebyly dosud nalezeny.  

                                                                                                                                              
v Devoggio. V Čechách byl poprvé uveden s příjmením Cometta až roku 1590 právě v Jindřichově Hradci, 
avšak pracoval zde zřejmě již dříve v okruhu Baltassara Maggiho. Ten se stal po sňatku s Catarinou 
(Cathilinou) jeho švagrem. Kromě prací na Novém stavení se podílel rovněž na Velkých a Malých arkádách 
a rondelu v Jindřichově Hradci. V Českém Krumlově po roce 1586 tesal kamenickou výzdobu pro jezuitskou 
kolej. In: KRČÁLOVÁ 1978b, 34, 46–52; VLČEK 2004, 115–116. Autoři stavebně historického průzkumu 
a Jarmila Krčálová ztotožnili Antonia Comettu rovněž s Antoniem Melanou. 
In: MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 403–404; KRČÁLOVÁ 1986, 57. 
518 Účty jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci, fond Velkostatek Jindřichův 
Hradec, signatura VI Bb 2a, karton 432. In: KRČÁLOVÁ 1986, 95, poznámka 134. Druhý krb, který se podle 
účtu nacházel ve věži, se nedochoval, byl však zřejmě obdobné profilace. 
519 Na zámku v Jindřichově Hradci se řada krbů nedochovala a není známa jejich podoba, je tedy možné, 
že návrh mohl sloužit pro jiný krb. 
520 Na pravém soklu je z čelní strany pouze jamka. Není jasné, zda zde byl původně vsazen nějaký zdobící 
prvek. 
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Krb v tzv. Ložnici Adama II. z Hradce v prvním patře Adamova Nového stavení 

na zámku v Jindřichově Hradci [139] [145] [146] 

 

Architektura polozapuštěného žulového krbu je tvořena volutovými konzolami 

zakončenými dole lvími tlapami se třemi prsty, které jsou usazeny na nízkých hladkých 

soklech. Čela konzol jsou zdobena opakujícím se ornamentem, který je propojený v pás. 

Boční strany konzol kryjí reliéfy volut vyplněné půlkruhovými vrypy a v cípech volut jsou 

zahloubeny čtyři listové ornamenty. Na konzoly dosedají hlavice s tesanými 

antropomorfními hlavami, které jsou spínané volutami. Kompletní krbové kladí tvoří 

architráv, na nějž přečnívají triglyfy, vlys nesoucí triglyfy a výrazně předstupující bohatě 

profilovaná římsa. V ose krbu jsou na římse vyryty dvě kamenické značky [147].  

S grafickými předlohami Sebastiana Serlia lze srovnat zejména zakončení podpor 

lvími tlapami, které byly zobrazeny na dórském a ióském krbu v Regole generali [2] [4]. 

U jindřichohradeckého krbu však došlo k redukci čtyř prstů tlapy na tři. Dórský krb navíc 

nese ve vlysu střídající se triglyfy s hladkými metopami. Architekt zámeckého krbu však 

metopy pojal neantickým způsobem, když posadil triglyfy příliš blízko k sobě a tím zanikl 

obvyklý čtvercový tvar metop.521 Také kapky, které bývají někdy umístěny pod triglyfy, 

a bylo jich obvykle šest, neodpovídají antickému pojetí a místo nich jde spíše 

o pokračování triglyfů.522 S iónským krbem je možné porovnat rovněž hlavy spínané 

volutami. Zahloubené listy na bocích konzol, které jsou spuštěné z volut, představují opět 

upravený antický motiv palmetových lusků, který se nachází například na foliu 160r [33].  

Lví tlapy jindřichohradeckého krbu lze přirovnat k obdobnému článku krbů 

na zámku v Nelahozevsi [126] [131]. Spínané hlavy podpor nepřímo upomínají na řešení 

krbu ve velkém sále zámku v Kaceřově [104]. Boční strany konzol s volutami a listy je 

možné komparovat s krby letohrádku Hvězda [84], kde však bylo užito obvyklých 

palmetových lusků. Forma zpracování krbu se však od krbů popisovaných v předchozím 

textu výrazně liší.  

Toto odlišné provedení lze logicky vysvětlit skrze původ autora tohoto krbu, jehož 

jméno je známé. Podle Josefa Nováka, Evy Šamánkové a Jarmily Krčálové jím byl 

                                                
521 Vitruvius ve svém traktátu uvedl, že „metopy mezi triglyfy musí být stejně široké jako vysoké“. 
In: VITRUVIUS 1979, 131. 
522 Zřejmě zde došlo k nepochopení antických principů. Kapky (guttae) znázorňovaly hlavičky původně 
užívaných hřebíků, které byly zatlučeny do dřevěných trámů, jejichž čela představují triglyfy. 
In: KOCH 1998, 16.  
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Honz Maurer Pildhauer.523 Josef Novák a Jarmila Krčálová pak uvedli, že pocházel 

z Pasova.524 Pojetí krbu se tedy více blíží tradici severské než italské, čemuž odpovídají 

rovněž kamenické značky na kladí, které italští kameníci obvykle nepoužívali. Tyto značky 

také vypovídají o tom, že Honz Maurer na krbu nepracoval sám. Podle dochovaných účtů 

byl Maurer za krb vyplacen roku 1585.525 Mezi další sochařská díla, která jsou 

Honzovi Maurerovi v Jindřichově Hradci připisována, patří portál rondelu [154],526 jehož 

hermy zakončené opět lvími tlapami lze s krbem také srovnat. Užití Serliových předloh 

nelze zcela vyloučit, ale není příliš pravděpodobné, že by z nich Maurer vycházel. Pokud 

by tomu tak bylo, pak došlo ke značné transformaci a nepochopení architektonických 

principů předkládaných Serliem. 

 

Krb ve velkém sále v prvním patře tzv. Španělského křídla na zámku v Jindřichově 

Hradci [139] [148] [149] 

 

Volutové konzoly polozapuštěného žulového krbu spočívají na hladkých soklech. 

Čela konzol rozbrázďují čtyři výžlabky a tři oblounky. Boční strany konzol nesou reliéfy 

volut s trojúhelnými reliéfy v cípech. Na konzoly dosedají hlavice vynášející trojdílné 

kladí s plochým vlysem zdobeným ve středu vystouplým motivem pětilistého květu. 

Na krbovou římsu je posazen štukový nástavec, jehož dolní část utváří do oválu spojený 

vavřínový věnec vyplněný erby Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu v zavíjených 

kartuších. Nad kartušemi je okřídlená andílčí hlava. Vavřínový věnec je obklopen 

obdélným rámem z vejcovce, v jehož rozích jsou vegetabilní motivy. K obdélnému poli 

jsou z bočních stran připojena konvexně vyříznutá křídla tvaru volut zakončená nahoře 

i dole pětilistými růžemi. Dolní část nástavce odděluje od završujícího štítku menší římsa. 

Prostor mezi římsou a dvěma ležatými volutami je vyplněn rostlinnými prvky a ornamenty. 

Nad volutami je usazena andílčí hlava s křídly obklopená hrotitým polem.  

Krb Španělského křídla je do značné míry obdobou krbu ve druhém patře Adamova 

Nového stavení [140]. Lze se na něj tedy odkázat ohledně srovnání s předlohami 

                                                
523 NOVÁK 1901, 78; NOVÁK 1905, 96; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 71–72; KRČÁLOVÁ 1986, 53. Honz Maurer 
(Chromý Hons) pobýval v Čechách zhruba v letech 1570–1605. Kromě prací na zámku prováděl také epitaf 
Jáchyma z Hradce do proboštského kostela v Jindřichově Hradci. Jáchymovi Oldřichovi v roce 1592 vytesal 
mramorový krucifix. In: NOVÁK 1905, 86; WINTER 1909, 108; VLČEK 2004, 414. Jarmila Krčálová uvedla, 
že byl snad rovněž činný na Hluboké. In: KRČÁLOVÁ 1962, 82. 
524 NOVÁK 1901, 73; NOVÁK 1905, 86. KRČÁLOVÁ 1978b, 55, poznámka 94.  
525 SOA Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec, signatura VI Bb 2a, karton 427. 
In: MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 81. 
526 NOVÁK 1901, 129; NOVÁK 1905, 140; KRČÁLOVÁ 1978b, 55, poznámka 94. 
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Sebastiana Serlia a s dalšími českými krby, ať už se jedná o volutové konzoly, celkové 

rozvržení krbového nástavce, volutový štítek či detaily v podobě andílčích okřídlených 

hlav.  

Osazení krbu proběhlo v rámci renesančních úprav Španělského křídla a jeho 

autorem byl podle účtů z roku 1592 opět Antonio Cometta.527  

 

Využití předloh Sebastiana Serlia při renesančních úpravách zámku v Jindřichově 

Hradci  

 

Portál Adamova Nového stavení [150] z roku 1589 je rovněž připsán Antoniu 

Comettovi.528 Analogie projevuje především s řadou vyobrazení v Serliově Extraordinario 

libro. Například římsu portálu na foliu 5r [59] vynášejí dvě dvojice sloupů představené 

před rustiku a posazené na vysokých soklech. Obdobně řešen je i jindřichohradecký portál. 

Sloupy vynášené jedním společným soklem jsou například na foliu 42r [64], se kterým je 

možné srovnat také frontony nad římsou portálu.529  

S předlohou Sebastiana Serlia je dále možné porovnat přízemí Malých arkád [151], 

na kterých se opět podílel Cometta.530 Příhodné je zejména vyobrazení v Regole 

generali [26]. Obdobné přízemní arkády s bosáží a rustikou obíhají také nádvoří zámku 

v Nelahozevsi [134].  

Trojdílná okna zahradního rondelu [152], který byl postaven v devadesátých letech 

16. století podle projektu Baldassara Maggiho,531 byla zřejmě inspirována grafikou 

ze Serliova traktátu. V Il settimo libro se nachází vyobrazení se sedmi střešními okny 

(vikýři) [54], z nichž se okno označené písmenem I nápadně podobá jindřichohradeckému 

pojetí. Iónské sloupy však byly nahrazeny pilastry, ačkoliv Serlio výslovně doporučoval 

                                                
527

 SOA Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec, signatura VI Bb 2a, karton 433. 
In: KRČÁLOVÁ 1986, 96, poznámka 150. Antonio Cometta uveden jako autor krbu rovněž 
In: NOVÁK 1901, 116.; NOVÁK 1905, 114; KRČÁLOVÁ 1959, 18; KRČÁLOVÁ 1978b, 51.  
528 SEDLÁČEK 1885, 49; NOVÁK 1901, 70; NOVÁK 1905, 82; BRANIŠ 1909, 78; KRČÁLOVÁ 1959, 15; 
ŠAMÁNKOVÁ 1961, 71; HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974, 145; ChARVÁTOVÁ 1974, 45; 
MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 82, 319; KRČÁLOVÁ 1978b, 45, 49; MUK/VILÍMKOVÁ 1983, 176; 
KRČÁLOVÁ 1986, 53; JIRÁSKO 1994, 28; JUŘÍK 2010, 30. 
529 S některými dalšími vyobrazeními v Extraordinario libro komparoval portál Ondřej Jakubec. 
In: JAKUBEC 2005, 94. Pavel Mach přirovnal portál k Extraordinario libro bez uvedení folií. 
In: MACH 2011, 81, 98. 
530 NOVÁK 1901, 117; NOVÁK 1905, 120–121; BRANIŠ 1909, 79; KRČÁLOVÁ 1959, 6; 
HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974, 145; CHARVÁTOVÁ 1974, 46; MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 147–148; 
MUK/VILÍMKOVÁ 1983, 176; KRČÁLOVÁ 1986, 57; JIRÁSKO 1994, 28; JUŘÍK 2010, 26. 
531 KRČÁLOVÁ 1978b, 44; KRČÁLOVÁ 1986, 64; JIRÁSKO 1994, 29. 
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užití iónských sloupů.532 Nástavec nad okny pak v Jindřichově Hradci zcela chybí. Tento 

typ uspořádání okna bývá nazýván serliana, právě po Sebastianu Serliovi, který se 

zasloužil o jeho rozšíření skrze svůj traktát.533 Okna rondelu vytesal rovněž Antonio 

Cometta.534  

V interiérech lze kromě krbů spatřovat příbuznost s grafickými předlohami 

Sebastiana Serlia především na kazetových stropech v místnostech prvního patra Adamova 

Nového stavení. Z celkem pěti pokojů, kde se dřevěné stropy dochovaly, se nejvíce blíží 

vyobrazení ve „čtvrté“ knize [45] malovaný kazetový strop v tzv. Pokoji smyslů [153] 

pocházející z osmdesátých let 16. století.535 

 

Shrnutí  

 

Autorů jindřichohradeckých krbů bylo nepochybně více. Antonio Cometta, který 

byl dle účtů autorem dvou krbů Adamova Nového stavení a krbu Španělského křídla, jistě 

Serliovy předlohy znal a nechal se jimi inspirovat. Není vyloučeno, že navrhoval i další 

krby, pro což však chybí doklady a řada renesančních krbů se na zámku v Jindřichově 

Hradci do dnešních dní nedochovala, jak už bylo zmíněno výše. 

Z knih, které byly při renesanční výstavbě a úpravách jistě přítomny, lze uvést 

Regole generali a Extraordinario libro. Zřejmě však byla využívána také Il settimo libro 

a není vyloučena ani Il terzo libro.  

Znalost těchto knih mohli zprostředkovat stavebníci, tedy Jáchym z Hradce či jeho 

syn Adam II. z Hradce. Pokud je sami nevlastnili, jistě se s nimi mohli obeznámit na dvoře 

Habsburků, s nimiž byli v úzkém kontaktu. Dalším možným zdrojem mohla být proslulá 

rožmberská knihovna, v níž se několik knih ze Serliova traktátu nacházelo a „sedmou“ 

knihu roku 1575 Jacopo Strada dedikoval přímo Vilémovi z Rožmberka.536 Vzhledem 

k blízkým vztahům měli páni z Hradce do této knihovny jistě přístup.  

 

                                                
532 „Le sue colonne che faranno Ioniche, ...“ In: SERLIO: Il settimo libro... 1584, 82. 
533 Předstupeň tohoto typu okna uvedl v polovině 15. století do renesanční architektury Leon Battista Alberti. 
Ke zevšeobecnění došlo v Itálii v době Baldassara Peruzziho, který ovlivnil Sebastiana Serlia. 
In: KRČÁLOVÁ 1972, 18; KRČÁLOVÁ 1976, 22; KRČÁLOVÁ 1986, 98, poznámka 176. Kromě Jarmily 
Krčálové uvedl Serlia jako vzor pro toto okno také Ondřej Jakubec. In: JAKUBEC 2005, 95. 
534 NOVÁK 1901, 129; KRČÁLOVÁ 1972, 14; KRČÁLOVÁ 1976, 18–19; MUK/VILÍMKOVÁ 1976, 155; 
KRČÁLOVÁ 1978b, 51–52. 
535 NOVÁK 1901, 73; KRČÁLOVÁ 1986, 53. 
536 HART/HICKS 2001, 157, 159. Podrobněji k rožmberské knihovně viz následující podkapitola. 
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6.2. Zámek Kratochvíle 

 
Zámek Kratochvíle, který se nachází u jihočeských Netolic, si nechal postavit český 

velmož Vilém z Rožmberka (1535–1592). Vilém byl synem Jošta III. a Anny Rožmberské 

z Roggendorfu.537 V roce 1551 se účastnil šlechtické výpravy padesáti tří pánů a rytířů 

do Janova, aby tam přivítal arciknížete Maxmiliána s jeho manželkou Marií, kteří se 

vraceli zpět do Vídně.538 Vilém se během svého života čtyřikrát oženil, avšak vytouženého 

potomka se nedočkal. V roce 1557 si vzal Kateřinu Brunšvickou, v roce 1561 se oženil 

s Žofií Braniborskou, jeho třetí ženou se stala v roce 1578 Anna Marie Bádenská a počtvrté 

se oženil roku 1587 s Polyxenou z Pernštejna.539 Za svého působení získal významné 

funkce. Nejprve místo nejvyššího komorníka (1560) a později nejvyššího purkrabí 

(1570).540 Roku 1585 mu Habsburkové udělili řád Zlatého rouna.541 Vilém z Rožmberka se 

zajímal o literaturu, hudbu, divadlo či přírodní vědy. Humanistické literáty a školství také 

finančně podporoval.542 Zřejmě od počátku šedesátých let budoval vlastní knihovnu, 

kterou roku 1591 věnoval českokrumlovské jezuitské koleji.543 Neobyčejnou zálibu měl 

také ve stavění a podnítil řadu renesančních úprav na rožmberských panstvích v Českém 

Krumlově, Roudnici nad Labem či v Praze na Pražském hradě, kde se nacházel 

Rožmberský palác, který byl v polovině 18.století radikálně přestavěn.544  

Práce na Kratochvíli pokračovaly i po smrti Viléma a dohlížel nad nimi jeho mladší 

bratr, poslední Rožmberk, Petr Vok z Rožmberka (1539–1611). Dětství strávil 

u Anny Rožmberské v Jindřichově Hradci a od roku 1546 byl vychováván v Českém 

Krumlově.545 V letech 1562 až 1563 podnikl kavalírskou cestu do Nizozemí a Anglie,546 

                                                
537 PÁNEK 1989, 35; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 12; BŮŽEK 2011, 515. 
538 KAVKA 1966, 107; KRČÁLOVÁ 1986, 14; PÁNEK 1989, 67–83; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 12; 
PÁNEK 2003, 107; BŮŽEK 2011, 37–46; PAVELEC 2011, 14; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 11. Podrobně se výpravě 
české šlechty do Itálie věnoval Jaroslav Pánek. In: PÁNEK 2003. 
539 KAVKA 1966, 109, 119–120; KRČÁLOVÁ 1986, 14; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 13; KUBÍKOVÁ 2005, 181–
182; PAVELEC 2011, 15; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 11–12. 
540 PÁNEK 1985, 653; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 12; KUBÍKOVÁ 2005, 67–68, 177–179; PAVELEC 2011, 15; 
BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 7. 
541 ŠAMÁNKOVÁ 1961, 73; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 13; KUBÍKOVÁ 2005, 68, 180; ŠVÁCHA 2007, 17; 
PAVELEC 2011, 15. 
542 PÁNEK 1985, 662; KRČÁLOVÁ 1986, 15; PÁNEK 1989, 260–266; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 13, 150–153; 
PAVELEC 2011, 15; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 8. 
543 HEJNIC 1993, 226; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 156. 
544 ŠVÁCHA 2007, 17; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 9. 
545 KAVKA 1966, 105; PÁNEK 1985, 376; BŮŽEK 2011, 524–525. 
546 KAVKA 1966, 112; PÁNEK 1985, 387–388; PÁNEK 1989, 117–124; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 13; 
KUBÍKOVÁ 2005, 183; BŮŽEK 2011, PAVELEC 2011, 87; 58–70; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 22. 
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při které se seznámil zejména s nizozemskou renesancí, avšak na jeho sídlech v Bechyni, 

Třeboni či na Rožmberku pracovali zejména Vlaši.547  

Jeho finančně nákladnou zálibou bylo sbírání knih, obrazů, map, nerostů, 

vědeckých přístrojů a uměleckořemeslných předmětů.548 Pro své sbírky nechal na zámku 

v Třeboni vybudovat archiv, galerii, kunstkomoru a především knihovnu.549 Ta se původně 

nacházela na zámku v Českém Krumlově a roku 1601 byla přenesena do Třeboně.550 Podle 

Václava Březana byly některé knihy přemístěny také z Kratochvíle.551 Vokova knihovna 

patřila k největším soukromým sbírkám knih tehdejší střední Evropy. Zahrnovala díla 

z oblasti náboženství, práva, filozofie, rétoriky, přírodovědy, historie či lékařství.552 

Pro téma diplomové práce jsou však nejcennější informace o přítomnosti knih Sebastiana 

Serlia. Kromě Il settimo libro, kterou vydal Jacopo Strada roku 1575 ve Frankfurtu 

nad Mohanem a dedikoval ji Vilému z Rožmberka,553 vlastnili Rožmberkové rovněž 

italské vydání Regole generali z roku 1562.554 Mimoto bylo v knihovně zastoupeno také 

benátské vydání prvních pěti Serliových knih z roku 1566, které zahrnuje rovněž Libro 

estraordinario.555  

 

Zámek Kratochvíle [155], obklopený vodním příkopem, je situován do osy 

zahrady, kterou obíhá ohradní zeď [156]. O průběhu stavebních prací informoval poslední 

rožmberský archivář a knihovník Václav Březan. Stavební přípravy započaly kolem roku 

1581, avšak stavba byla zahájena až roku 1583.556 Z následujících let zprávy chybí.557 

Hrubá stavba byla hotova kolem roku 1587 a další dokončovací práce pak probíhaly 

až do konce století.558  

Z vnějšku je budova na obdélném půdorysu [157] pokryta ze všech čtyř stran 

iluzivní malbou. Pozoruhodná je zejména vnitřní malovaná a štuková výzdoba tvořená 

                                                
547 PÁNEK 1985, 659; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 22. 
548 PÁNEK 1985, 426; PÁNEK 1989, 302–304; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 14; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 21. 
549 PÁNEK 1989, 301–302; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 24. 
550 KAVKA 1966, 156; PÁNEK 1985, 559; PÁNEK 1989, 298; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 156;  
VESELÁ 2005, 78–79. 
551 PÁNEK 1985, 559. 
552 PÁNEK 1989, 298; BŮŽEK/HRDLIČKA 1997, 156; VESELÁ 2005, 135–167. 
553 HART/HICKS 2001, 157, 159. Podrobněji k získání rukopisu „sedmé“ knihy Jacopem Stradou a o jejím 
vydání viz oddíl 2.8.6. 
554 BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 54. 
555 VESELÁ 2005, 164; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 194. Podrobně se rožmberské knihovně věnovala Lenka 
Veselá. In: VESELÁ 2005. 
556 STŘEDA 1916, 1; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 76; HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974, 112; PÁNEK 1985, 460, 465; 
KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 3–4, 71; ŠVÁCHA 2007, 20; JAKUBEC 2012, 2. 
557 KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 5. 
558 KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 5, 71, 74, 84; JAKUBEC 2012, 3. 
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především loveckými motivy a výjevy čerpajícími z antické mytologie a historie. Štukovou 

výzdobu provedl kolem roku 1588 Antonio Melana,559 zatímco malby technikou al secco 

a olejovou temperou vznikaly od roku 1589 pod vedením Jiřího Widmana.560 

Architektem zámku Kratochvíle, který svým řešením upomíná na renesanční 

předměstské vily (casina) střední a severní Itálie, byl podle zpráv Václava Březana 

Baltazar Maio neboli Baldassare Maggi.561  

 

Krb ve vstupním sále v přízemí zámku Kratochvíle [157] [158] [159] 

 

Ohniště polozapuštěného žulového krbu rámují volutové konzoly posazené 

na hladkých plochých soklech. Čela konzol brázdí čtyři výžlabky a tři oblounky. Boční 

strany konzol pokrývají reliéfy volut. Na podpory dosedají hlavice vynášející úplné kladí 

s hladkým plochým vlysem. Na profilovanou krbovou římsu je posazen štukový nástavec 

rozdělený malou římsou s perlovcem na dva úseky. Dolní část nástavce je tvořena 

obdélným polem rámovaným vejcovcem, v jehož třech rozích vybíhá akantový list. Pole je 

vyplněno reliéfem sedící ženy, která v levé ruce drží zapálenou louč. Z bočních stran 

k obdélnému poli přiléhají oboustranné konkávně prohnuté voluty, jež jsou zdobené 

pásovým ornamentem. Cípy pod volutami jsou vyplněny reliéfy pětilistých růží. 

Nad římsou je krb zakončen štítkem, který tvoří dvojice ležatých volut, jež zdobí stejný 

ornament jako voluty v dolní části nástavce. V prostoru mezi římsou a ležatými volutami je 

pětilistá růže. Nástavec krbu je malovaný červenou a žlutou barvou.  

S předlohami Sebastiana Serlia lze srovnat především štukový nástavec krbu. 

Rámování volutami se objevuje v horní části nástavce dórského krbu v Regole generali [3]. 

                                                
559 BRANIŠ 1909, 76; MAREŠ/SEDLÁČEK 1913, 62, 79; CHYTIL 1925, 48, 52; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 76; 
KAVKA 1966, 125; HUBALA 1985, 61; KRČÁLOVÁ 1989, 26; KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 
20, 58; ŠVÁCHA 2007, 22; CHLÍBEC 2011a, 162; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 79. Není známo, kdy se Antonio 
Mealana (Melani) narodil. Zemřel v Arogno (oblast Ticino, dnešní Švýcarsko) roku 1593 či 1594. 
Pro Adama II. z Hradce provedl některé kamenické práce na Novém stavení v Jindřichově Hradci. Kromě 
štukové výzdoby v Kratochvíli se jeho okruhu připisují také štuky v Bechyni a v zámecké kapli v Telči. 
Kolem roku 1591 pracoval na zámku v Třeboni. In: VLČEK 2004, 419; CHLÍBEC 2011a, 162, 164. 
560 BRANIŠ 1909, 76; MAREŠ/SEDLÁČEK 1913, 62, 79; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 76; HUBALA 1985, 61; 
PÁNEK 1985, 493; KRČÁLOVÁ 1986, 32; KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 20, 73; 
ŠVÁCHA 2007, 22; MUCHKA 2011, 423; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 80; JAKUBEC 2012, 2–3. Jiří (Georg) Widman 
pocházel z Brunšviku. Usadil se v Českém Krumlově a v roce 1592 pracoval na výzdobě rondelu 
v Jindřichově Hradci. In: KRČÁLOVÁ 1986, 32; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 80. Podrobně ke štukové a malířské 
výzdobě In: LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1963; BŮŽEK/JAKUBEC 2012. 
561 BRANIŠ 1909, 75; MAREŠ/SEDLÁČEK 1913, 62; STŘEDA 1916, 1; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 76; 
KRČÁLOVÁ 1986, 31; HORYNA/KUTHAN/MUCHKA 1974, 112; PÁNEK 1985, 313–314; 
KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 2, 71, 82; ŠVÁCHA 2007, 20; CHLÍBEC 2011a, 162; 
MUCHKA 2011, 422; PAVELEC 2011, 16; BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 32; JAKUBEC 2012, 2. Více o Baldassaru 
Maggim viz podkapitola 6.1. 
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Obdélné pole s postranními volutami pak Serlio zobrazil na korintském krbu opět 

ve „čtvrté“ knize [6]. 562  

Krb v přízemním sále zámku Kratochvíle lze v celkové koncepci srovnat především 

s krbem ve druhém patře Adamova Nového stavení [140] a ve velkém sále Španělského 

křídla na zámku v Jindřichově Hradci [148], které navrhl Antonio Cometta.563 Obdobné 

jsou zejména volutové konzoly vynášející kladí či mezi dvě konkávně prohnuté voluty 

vložené obdélné pole rámované vejcovcem ve štukovém nástavci krbu. Také malou římsu 

s astragalem a ukončující štítek s ležatými volutami je možné srovnat s krbem 

v Kratochvíli. Volutové konzoly vynášející kladí, které v Čechách zdomácněly, lze 

porovnat také s krby v letohrádku Hvězda v Praze Liboci, s krby Plzeňské radnice 

či na zámku v Kaceřově.564 Ukončující štítek s ležatými konzolami připomene opět krby 

plzeňské [97] [99], krb v severní místnosti prvního patra na zámku v Kaceřově [118], či již 

zmiňované jindřichohradecké krby.  

Ze Serlia jistě nebyl přejat motiv červené pětilisté růže, který byl znakem 

rožmberského rodu.565 Také antikizující reliéf ženy v obdélném poli nástavce měl zajisté 

jinou předlohu. Identifikace tohoto výjevu se v literatuře liší.566 Přiklonit se lze však 

k názoru, že se jedná o Vestu (Hestii), bohyni rodinného krbu.567 Jako autora tohoto štuku 

určil Jan Chlíbec Antonia Melana, který na Kratochvíli provedl štukovou výzdobu 

kleneb.568 Vzhledem k příbuznosti s jindřichohradeckými krby a s návrhem od Antonia 

Cometty z roku 1585 [142] bývá autorství návrhu krbu na zámku Kratochvíle připisováno 

právě Comettovi.569 Archivní zprávy, které by tuto domněnku potvrdily, nicméně chybí. 

Nepochybně však architekt krbu užil pro nástavec předloh z Regole generali Sebastiana 

Serlia. 

 

                                                
562 Bez uvedení konkrétních fólií zmínil traktát Sebastiana Serlia jako vzor pro tento krb Ondřej Jakubec. 
In: JAKUBEC 2005, 95. 
563 SOA Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec, signatura VI Bb 2a, karton 432, 433; 
NOVÁK 1901, 80, 116; NOVÁK 1905, 102–103, 114; KRČÁLOVÁ 1959, 18; ŠAMÁNKOVÁ 1961, 71; 
KRČÁLOVÁ 1978b, 51; KRČÁLOVÁ 1986, 95–96, poznámka 134, 150. 
564 Podrobnější srovnání volutových krbů viz podkapitola 4.2., krb ve „druhé“ místnosti. 
565 Znakem Rožmberků byla červená růže na stříbrném (bílem) poli. In: PÁNEK 1985, 375; 
BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 5. 
566 Výjev byl označen například jako alegorie Umírněnosti. In: PAVELEC 2011, 40. 
567 Tohoto názoru je i Jan Chlíbec. In: CHLÍBEC 2011a, 171; CHLÍBEC 2011b, 558. Vesta (v řecké mytologii 
Hestiá) ochraňovala oheň krbu a tím symbolicky také soudržnost rodiny. V Římě udržoval věčný oheň 
bohyně Vesty sbor šestnácti Vestálek, které podléhaly přísným pravidlům. In: BAHNÍK 1974, 655. 
568 CHLÍBEC 2011a, 171; CHLÍBEC 2011b, 558.  
569 CHLÍBEC 2011a, 162, 171; CHLÍBEC 2011b, 558. Podrobněji k Antoniu Comettovi viz podkapitola 6.1., krb 
ve velkém sále druhého patra Adamova Nového stavení. 
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Krb ve velkém sále v prvním patře zámku Kratochvíle [157] [160] [161] 

 

Kladí polozapuštěného žulového krbu vynáší dvojice volutových konzol 

na hladkých soklech. Čelní strany konzol člení čtyři výžlabky a tři oblounky. Boční strany 

konzol pokrývají reliéfy volut. Trojdílné kladí nese na plochém vlysu reliéf pětilisté růže, 

která je mírně vychýlena z osy krbu směrem doprava. Štukový nástavec, jenž dosedá 

na krbovou římsu, je rozdělen dvojicí malých říms s perlovci na tři patra. V dolním úseku 

je obdélné pole rámováno listovcem a vyplněno erby Viléma z Rožmberka 

a Polyxeny z Pernštejna. Erby jsou zasazeny do rolverkových kartuší a rámovány 

vavřínovým věncem. Cípy mezi věnci vyplňují reliéfy pětilistých růží. Z bočních stran jsou 

k obdélnému poli připojeny oboustranné prohnuté voluty, jejichž dolní voluta je výrazně 

mohutnější a zavíjená směrem dovnitř. Voluty jsou pokryty ornamentálními vrypy. Prostor 

mezi volutami a obdélným polem vyplňují reliéfy lvích hlav zarámované listovcem. 

Střední úsek nástavce je utvářen obdélným polem zarámovaným listovcem a nesoucím 

nápis FESTINA LENTE. Z bočních stran k obdélnému poli přiléhají jednostranné voluty 

zdobené vyrytým ornamentem. Vrcholící štítek nástavce tvoří dvojice ležatých volut 

s rytým ornamentem, pod kterou je vložen reliéf pětilisté růže. Nástavec uzavírá devítilistá 

palmeta usazená mezi ležatými volutami.  

Podobně jako u krbu v přízemí i zde lze hledat analogie se Serliovým traktátem 

především v krbovém nástavci. Kromě dvou již zmíněných folií z Regole generali [3] [6] 

je možné doplnit další dvě vyobrazení z této knihy. Iónský krb na foliu 168v [5] je 

zakončen nástavcem s volutami, mezi které je vložena vrcholící palmeta. K obdélnému 

poli nástavce jsou připojeny boční oboustranné voluty u kompozitního krbu [8]. Zde je 

nápadná shoda zejména v zmohutnění spodních volut, které jsou však na vyobrazení 

zavíjeny opačně, tedy ven. Voluty zavíjené stejným směrem se nicméně nacházejí 

na jednom z portálů v Extraordinario libro [61].  

Motiv lvích hlav [40] a zavíjených kartuší [47] se objevuje opět v knize „čtvrté“. 

Lví hlavy ve vlysu brány opevněného města zobrazil Serlio v Il settimo libro [55]. Nelze 

však s určitostí potvrdit, že architekt krbu čerpal tyto motivy právě ze Serlia.570  

Krb v prvním patře zámku Kratochvíle lze opět nejlépe srovnat s krby 

v Jindřichově Hradci [140] [148], a to nejen s již zmiňovanými podpěrnými volutovými 

konzolami a rozvržením nástavce, ale i s dalšími detaily jako je pětilistá růže ve vlysu, 

                                                
570 Václav Bůžek a Ondřej Jakubec přirovnali krby obecně ke „čtvrté“ knize Sebastiana Serlia. 
In: BŮŽEK/JAKUBEC 2012, 54. 
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erby v zavíjených kartuších na nástavci či lví hlavy, umístěné však na soklech. Srovnání 

volutových podpor a ukončujícího štítku s dalšími českými krby je možné čerpat 

u předchozího krbu.  

Krb v prvním patře je neobvyklý svým navýšením nástavce o jedno patro 

a vložením nápisu. FESTINA LENTE (Spěchej pomalu) bylo osobní heslo 

Viléma z Rožmberka.571 Architekt krbu zde opět vycházel zejména ze Serliovy „čtvrté“ 

knihy neboli Regole generali a zvažovat lze rovněž Extraordinario libro. Uvažovaným 

autorem krbu je opět Antonio Cometta, jehož návrhu z roku 1585 [142] se vrcholící 

palmeta blíží ještě víc než palmeta jindřichohradeckého krbu. 

 

Krb v tzv. Salonu paní (Bílém pokoji) v prvním patře zámku Kratochvíle [157] [162] 

 

Spodní část podpor zapuštěného krbu je tvořena nízkými konzolkami posazenými 

na lví tlapy se čtyřmi prsty. Čela konzolek jsou zdobena reliéfy hlav, přičemž hlava vlevo 

se jeví spíše jako mužská a hlava vpravo spíše jako ženská. Pod hlavami jsou konzolky 

rozvrásněny několika prohnutými linkami. Z bočních stran konzolky nesou reliéfy volut. 

Na konzolky dosedají obdélné podpory zdobené nahoře a dole vystouplým půlkruhem 

a uprostřed kruhem. Podpory vynášejí římsu profilu lalošky.  

Lví tlapy se čtyřmi prsty mohly být odečteny ze Serliovy „čtvrté“ knihy z iónského 

krbu [4] či z krbu dórského [2], kterému se blíží tlapy ze zámku Kratochvíle ještě více 

svou výraznou modelací vyboulených částí prstů. Kruhové ornamenty na podporách krbu 

se blíží pojetí některých francouzských krbů v Il settimo libro [14], avšak vzhledem 

k jednoduchosti tohoto ornamentu nelze spolehlivě posoudit, z jakého zdroje autor krbu 

vycházel.  

Zakončení podpor lvími tlapami je možné srovnat zejména s krby na zámku 

v Nelahozevsi [126] [131]. Také krb v Ložnici Adama II. z Hradce na zámku v Jindřichově 

Hradci vynáší lví tlapy [145], tvořené však pouze třemi prsty. Ornamenty na podporách 

krbu v Kratochvíli připomínají výplň vlysů některých krbů v letohrádku Hvězda v Praze 

Liboci [85] [87]. 

Krb v Bílém pokoji se výrazně liší svým pojetím od ostatních renesančních krbů 

na zámku Kratochvíle. To, že se krbu nedostalo tak honosného zpracování jako krbům 

ve velkých sálech, lze vysvětlit jeho umístěním do soukromého pokoje, kde nároky 

                                                
571 KAVKA 1966, 105; PÁNEK 1989, 51; KAŠIČKA/LANCINGER/MUK/NOVOSADOVÁ 2006, 58. 
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na reprezentaci nebyly tak vysoké. Autorem krbu byla zcela jistě jiná osoba než u dvou 

monumentálních krbů, jméno však zůstává zcela neznámé. Také kameník či kameníci, 

kteří krb vypracovali, pocházeli zřejmě z jiné skupiny vzhledem k zhrublým formám. 

Serlia jako východisko lze uvažovat především pro zakončení podpor lvími tlapami, které 

se nacházejí v Regole generali.572 

 

Využití předloh Sebastiana Serlia při stavbě zámku Kratochvíle  

 

V traktátu Sebastiana Serlia je zobrazena řada bosovaných portálů. Hlavní vstup 

na jižní straně zámku Kratochvíle [163] s bosovanými kvádry vytvářejícími obdélný rám 

lze srovnat například s vyobrazením městského domu v Il settimo libro [51], kde jsou však 

kvádry v horní části v jedné rovině a nepřesahují střídavě jako na Kratochvíli. Přesnější 

shodu se Serliem je možné najít u vnitřního portálu vstupní brány [164] a bočního portálu 

v ohradní zdi [165], které jsou zaklenuty do půlkruhu. Opět v Il settimo libro Serlio 

znázornil venkovský dům [56], jehož bosovaný portál označený písmenem A utvářejí 

střídající se kratší a vyčnívající kvádry.  

Serlio mohl být východiskem také pro malované niky s mušlemi v konchách, které 

se střídají s obdélnými otvory oken na fasádě Kratochvíle [155]. Rovněž mohl sloužit jako 

vzor pro ohradní zeď, kde zahloubené niky s malovanými ornamenty a mušlemi 

v konchách střídají výklenky s okénky [166]. Několikrát se motiv nik střídajících se 

s obdélnými otvory objevil v Il terzo libro, Regole generali i v Il settimo libro. Srovnáním 

mohou být především výjevy, kde jsou konchy nik vyplněny mušlemi. Tak je tomu na foliu 

68v v Il terzo libro [19], které zobrazuje Bramantovo Tempietto, kde jsou však mušle 

situovány obráceně.573 Dalším příkladem je fasáda korintského řádu v Regole generali [37] 

zobrazující mušle v konchách obrácené stejným směrem jako na Kratochvíli.574  

 

Shrnutí  

 

Renesanční krby na zámku Kratochvíle, které jsou napojené na jeden komín, 

vycházely především ze Serliovy „čtvrté“ knihy neboli Regole generali. Další knihou, 

                                                
572 V prvním patře Kratochvíle jsou ještě další dva krby, které však pocházejí z doby barokní. 
573 Grafická předloha Bramantova Tempietta byla však v této době dostupná rovněž skrze Andreu Palladia, 
který vydal Čtyři knihy o architektuře v roce 1570 v Benátkách. 
574 Podrobně se srovnání střídání nik a obdélných otvorů věnoval v souvislosti s patrem Královského 
letohrádku Jan Bažant. In: BAŽANT 2003a, 35–36. 
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která byla při výstavbě zámku patrně užívána je Il settimo libro. Obě tyto knihy 

obsahovala rožmberská knihovna a byly tedy snadno přístupné. Datace krbů spadá 

do závěru osmdesátých let 16. století, kdy již byla dokončena hrubá stavba a přikročilo se 

k vnitřní výzdobě. Architektem dvou krbů ve velkých sálech byl pravděpodobně 

Antonio Cometta a menší krb v Bílem pokoji pochází nepochybně od jiného autora.  
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Závěr 
  

Některé z knih Sebastiana Serlia byly v Čechách přítomné již velmi záhy 

po vydání, ačkoliv jejich cesta na naše území zůstává dosud nevyjasněná. Mezi tyto knihy 

patří Il terzo libro a Regole generali, které poskytly předlohy pro řadu architektonických 

článků Královského letohrádku na Pražském hradě a později sloužily jako zdroj inspirace 

pro další renesanční stavby, o kterých pojednává tato diplomová práce. Skupina těchto 

staveb prozrazuje také hojné využití Il settimo libro a Extarordinario libro, které získal 

Jacopo Strada přímo od Sebastiana Serlia.  

Pro architekturu krbů je pak nejpříznačnější využití „čtvrté“ knihy – Regole 

generali, což vyplývá i ze skutečnosti, že grafiky zobrazující krby jsou v této knize 

zastoupeny nejpočetněji. Architekti, kteří navrhovali krby na českých renesančních 

stavbách, však neváhali předlohy svobodně kombinovat. Čerpali tedy nejen z vyobrazení 

krbů, ale i portálů, vítězných oblouků či sloupových hlavic a jednotlivé články 

uzpůsobovali dle vlastního úsudku. Většinou se tedy nejednalo o doslovné přebírání 

předlohy, ale autoři zapojili také vlastní invenci. Často také docházelo ke kombinaci 

různých architektonických řádů, což však nebylo proti zásadám Sebastiana Serlia.  

Časově lze krby uvedených staveb zařadit zejména do druhé poloviny padesátých 

let a do šedesátých let 16. století (královské stavby, stavby Floriana Griespeka a Plzeňská 

radnice), přičemž na ně navazuje skupina jihočeských krbů ze závěru osmdesátých let 

16. století, jež se vyznačuje štukovými nástavci (zámek v Jindřichově Hradci, zámek 

Kratochvíle).  

Výstavba honosných krbů byla úzce spojena s reprezentativní funkcí. Nechávali si 

je stavět vysoce vzdělaní představitelé nejvyšších společenských vrstev, kteří měli široký 

kulturní rozhled, jenž získali na svých zahraničních cestách. Tito objednavatelé často také 

vlastnili rozsáhlé sbírky a knihovny. Kulturní prostředí, v němž se stavebníci pohybovali, 

bylo úzce provázané a pomyslný střed představoval habsburský dvůr. Zajisté zde 

docházelo k ovlivnění, výměně názorů a poznatků v mnoha oblastech, mezi nimiž 

nechyběla ani architektura a vnitřní vybavení rodových sídel. 

Návrhy krbů a jejich provedení byly často svázány s Vlachy, kteří k nám přicházeli 

od dob vlády Ferdinanda I. v celých skupinách, především z oblasti Luganského 

a Comského jezera. Zde je možné se krátce zastavit u pojmu „vlašský“ krb, který je 

v české literatuře hojně rozšířen, avšak ve většině případů autor nespecifikuje, co přesně 
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má toto pojmenování vyjadřovat. Z textu někdy vyplývá, že je myšlena především 

profilace krbu. V tomto případě by za „vlašské“ krby mohly být označovány zejména ty, 

které jsou zakončeny pyramidálním nástavcem, jenž byl typický pro italské renesanční 

krby. Výrazu „vlašský“ však bývá užíváno i v případě, kdy zdroje a inspirace pocházely 

spíše z oblasti Francie. Dále bývá užíváno pojmu „vlašský“ ve spojitosti s vlašskými 

koloniemi, které krby pravděpodobně prováděly. Zde nastává potíž v tom, že přímé 

doklady o provedení krbů Vlachy často chybí a oprávněnost užití tohoto pojmenování je 

nejistá. Výraz „vlašský“ krb by měl být dle mého názoru užíván s větší opatrností 

a s přesnějším vymezením, co je pojmem myšleno.  

Směrů, kterými by se mohlo ubírat další bádání, je mnoho. Jedním z nich je 

zmapování krbů inspirovaných traktátem Sebastiana Serlia na Moravě a ve Slezsku 

a následné propojení této tématiky s krby v Čechách. Další cestou by mohlo být 

podrobnější zkoumání vlivu Sebastiana Serlia při monografických zpracováních 

renesančních a manýristických staveb. Serliův traktát se sice dostává více do povědomí 

a bývá zmiňován jako východisko, srovnání je však často (ne však vždy) příliš obecné 

a jmenována je například pouze kniha, ze které architekt vycházel. Detailnější zkoumání 

by mohlo přinést řadu zajímavých výsledků a mohlo by též vyústit v monografické 

zpracování problematiky Serlia jakožto vzoru na českých renesančních a manýristických 

stavbách. Totéž však platí i pro další období naší historie překračující rámec renesance. 

Bádání v této oblasti by jistě napomohl překlad Serliova traktátu do českého jazyka a také 

česky psaná monografie tohoto italského architekta a teoretika, která u nás dosud nebyla 

zpracována.  
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1540–1550 

 

77. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, pohled od jihovýchodu,  

hrubá stavba 1555–1556
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78. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, původní plán půdorysu přízemí z roku 1555 

 

79. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, původní plán půdorysu prvního patra 

z roku 1555 s úpravami, A – krb v „první“ místnosti, B – krb ve „druhé“ místnosti, C – krb 

ve „třetí“ místnosti, D – krb ve „čtvrté“ místnosti, E – krb v „páté“ místnosti 
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80. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb v „první“ místnosti prvního patra, 

po roce 1562 

 

81. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb v „první“ místnosti prvního patra 

z profilu, po roce 1562 
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82. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „druhé“ místnosti prvního patra, 

po roce 1562 

 

83. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „druhé“ místnosti prvního patra 

z profilu, po roce 1562 
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84. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „druhé“ místnosti prvního patra 

z profilu, detail voluty s palmetovými lusky, po roce 1562 

 

85. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „třetí“ místnosti prvního patra, 

po roce 1562 
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86. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „třetí“ místnosti prvního patra, 

detail podpor, po roce 1562 

 

87. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „čtvrté“ místnosti prvního patra, 

po roce 1562 
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88. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb ve „čtvrté“ místnosti prvního patra 

z profilu, po roce 1562 

 

89. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb v „páté“ místnosti prvního patra, 

po roce 1562 
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90. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, krb v „páté“ místnosti prvního patra z profilu, 

po roce 1562 

 

91. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, vzor podlahy v „první“ místnosti 

prvního patra, 1562 

 

92. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, vzor podlahy ve „třetí“ místnosti 

prvního patra, 1562 
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93. Letohrádek Hvězda v Praze Liboci, detail štukové výzdoby v přízemí, 1556–1560 

 

94. Plzeňská radnice, pohled od jihu, Hans Vlach (Giovanni de Statia), 1554–1558 
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95. Plzeňská radnice,  

půdorys přízemí 

 

96. Plzeňská radnice, půdorys prvního 

patra, A – krb ve velkém sále, B – krb 

v místnosti prvního patra 

 

97. Plzeňská radnice, krb ve velkém sále, 1554–1558 
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98. Plzeňská radnice, krb ve velkém sále z profilu, 1554–1558 

 

99. Plzeňská radnice, krb v místnosti prvního patra, 1554–1558 
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100. Plzeňská radnice, krb v místnosti prvního patra, detail volutové konzoly,  

1554–1558 

 

101. Zámek v Kaceřově, pohled od jihovýchodu, 1540–1562 
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102. Zámek v Kaceřově, půdorys přízemí, A – krb v místnosti jižního křídla 

 

 
103. Zámek v Kaceřově, půdorys prvního patra, A – krb ve velkém sále východního 

křídla, B, C, D – krby v místnostech jižního křídla, E – krb v bývalém hodovním sále 

západního křídla, F – krb v místnosti severního křídla, G – krb v severovýchodním rizalitu 
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104. Zámek v Kaceřově, krb ve velkém sále v prvním patře východního křídla, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

105. Zámek v Kaceřově, krb ve velkém sále v prvním patře východního křídla 

před rokem 1912 
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106. Zámek v Kaceřově, krb ve velkém sále v prvním patře východního křídla, 

detail boční strany podpory, čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

107. Zámek v Kaceřově, krb ve velkém 

sále v prvním patře východního křídla, 

detail hermy,  

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

108. Zámek v Kaceřově, krb ve velkém 

sále v prvním patře východního křídla, 

detail hermy,  

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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109. Sebastiano Serlio, titulní list prvního vydání Regole generali..., 1537 

 

110. Vitruvius Teutsch, fol. 15v, 1548 
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111. Zámek v Telči, krb v Mramorovém sále, kolem roku 1580 

 

112. Zámek v Kaceřově, krb v prvním patře jižního křídla, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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113. Zámek v Kaceřově, krb v prvním patře jižního křídla, detail volutové konzoly, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

114. Zámek v Kaceřově, fragmenty krbu v bývalém hodovním sále v prvním patře 

západního křídla, čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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115. Zámek v Kaceřově, krb v bývalém hodovním sále v prvním patře západního 

křídla, čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

116. Zámek v Kaceřově, krb v místnosti v prvním patře severního křídla, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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117. Zámek v Kaceřově, krb v místnosti v prvním patře severního křídla, 

detail nástavce, čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

118. Zámek v Kaceřově, krb v místnosti v prvním patře severního křídla, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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119. Zámek v Kaceřově, krb v severovýchodním rizalitu v prvním patře, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 

 

120. Zámek v Kaceřově, krb v místnosti v přízemí jižního křídla, 

čtyřicátá až padesátá léta 16. století 
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121. Zámek v Kaceřově, východní vstupní portál, 1541–1562 

 

122. Zámek v Nelahozevsi, pohled od severu, 1552–1614 
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123. Zámek v Nelahozevsi, půdorys přízemí 

 

124. Zámek v Nelahozevsi, půdorys prvního patra, A — krb v severovýchodním 

bastionu, B — krb v severozápadním bastionu 
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125. Zámek v Nelahozevsi, krb v severovýchodním bastionu, 

polovina šedesátých let 16. století (?) 

 

126. Zámek v Nelahozevsi, krb v severovýchodním bastionu, 

polovina šedesátých let 16. století (?) 
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127. Zámek v Nelahozevsi, krb v severovýchodním bastionu z třičtvrtěprofilu, 

polovina šedesátých let 16. století (?) 

 

128. Zámek v Nelahozevsi, krb v severovýchodním bastionu, detail krbové římsy 

z podhledu, polovina šedesátých let 16. století (?) 
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129. Zámek v Nelahozevsi, krb v severovýchodním bastionu, detail krbové římsy 

z podhledu, polovina šedesátých let 16. století (?) 

 

130. Hofburg, Vídeň, „Švýcarská“ brána, 1552 
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131. Zámek v Nelahozevsi, krb v místnosti severozápadního bastionu v prvním patře, 

polovina šedesátých let 16. století (?) 

 

 

132. Zámek v Nelahozevsi, vstupní portál v jihozápadním bastionu, 1564–1588 
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133. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, portál západního křídla, 1564–1588 

 

134. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, fasáda severního křídla, 1558–1564 
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135. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, fasáda západního křídla, 1564–1588 

 

 

 

136. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, pohled od severozápadu, 

šedesátá až devadesátá léta 16. století 
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137. Zámek v Jindřichově Hradci, Španělské křídlo, pohled od východu, 

přestavba po roce 1587 

 

138. Zámek v Jindřichově Hradci, půdorys přízemí 
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139. Zámek v Jindřichově Hradci, půdorys prvního patra kolem třetího nádvoří,  

A – krb v tzv. Ložnici Adama II. z Hradce v Adamově Novém stavení, B – krb 

v tzv. Modré jídelně Adamova Nového stavení, C – krb ve velkém sále Španělského křídla 

 

140. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, krb v sále druhého patra, 

Antonio Cometta, 1585 
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141. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, krb v sále druhého patra 

z profilu, Antonio Cometta, 1585 

 

142. Zámek v Jindřichově Hradci, návrh krbu, Antonio Cometta, 1585 
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143. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, krb v tzv. Modré jídelně 

v prvním patře, osmdesátá léta 16. století (?) 

 

144. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, krb v tzv. Modré jídelně 

v prvním patře z třičtvrtěprofilu, osmdesátá léta 16. století (?) 
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145. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, krb v tzv. Ložnici 

Adama II. z Hradce v prvním patře, Honz Maurer Pildhaurer, 1585 

 

 

146. Zámek v Jindřichově Hradci, 

Adamovo Nové stavení, krb v tzv. Ložnici 

Adama II. z Hradce v prvním patře, detail 

volutové konzoly, Honz Maurer Pildhaurer, 

1585 

 

147. Zámek v Jindřichově Hradci, 

Adamovo Nové stavení, kamenické značky 

krbu v tzv. Ložnici Adama II. z Hradce 

v prvním patře 
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148. Zámek v Jindřichově Hradci, Španělské křídlo, krb ve velkém sále 

v prvním patře, Antonio Cometta, 1592 

 

149. Zámek v Jindřichově Hradci, Španělské křídlo, krb ve velkém sále 

v prvním patře z profilu, Antonio Cometta, 1592 
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150. Zámek v Jindřichově Hradci, portál Adamova Nového stavení, 

Antonio Cometta, 1589 

 

151. Zámek v Jindřichově Hradci, Malé arkády, Antonio Cometta, 1591 
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152. Zámek v Jindřichově Hradci, okno rondelu, Antonio Cometta, 1592–1597 

 

153. Zámek v Jindřichově Hradci, Adamovo Nové stavení, tzv. Pokoj smyslů, 

šedesátá až devadesátá léta 16. století 
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154. Zámek v Jindřichově Hradci, portál rondelu, Honz Maurer Pildhaurer (?), 

po roce 1598 

 

155. Zámek Kratochvíle, pohled od jihovýchodu, Baltazar Maio (Baldassare Maggi), 

hrubá stavba 1583–1587 
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156. Zámek Kratochvíle, půdorys přízemí  

 

157. Zámek Kratochvíle, půdorys přízemí a prvního patra, A – krb ve vstupním sále 

v přízemí, B – krb ve velkém sále v první patře, C – krb v tzv. Salonu paní (Bílém pokoji) 

v prvním patře 
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158. Zámek Kratochvíle, krb ve vstupním sále v přízemí, Antonio Cometta (?), 

štuk Antonio Melana, kolem roku 1588 

 

159. Zámek Kratochvíle, krb ve vstupním sále v přízemí z profilu, 

Antonio Cometta (?), Antonio Melana, kolem roku 1588 
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160. Zámek Kratochvíle, krb ve velkém sále v prvním patře, 

Antonio Cometta (?), kolem 1588 

 

161. Zámek Kratochvíle, krb ve velkém sále v prvním patře, detail volutové konzoly, 

Antonio Cometta (?), kolem roku 1588 
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162. Zámek Kratochvíle, krb v tzv. Salonu paní (Bílém pokoji) v prvním patře, 

konec osmdesátých let 16. století (?) 

 

163. Zámek Kratochvíle, vstupní portál, jižní průčelí 
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164. Zámek Kratochvíle, vnitřní portál vstupní brány 

 

165. Zámek Kratochvíle, portál v ohradní zdi 
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166. Zámek Kratochvíle, severní ohradní zeď s nikami 

 

 

 

 

167. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, 

detail zavíjené kartuše  

severního křídla, 1552–1614 

 

 

168. Královský letohrádek 

na Pražském hradě, 

 detail zavíjené kartuše  

ve cviklu, 1540–1550 
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169. Zámek v Kaceřově, kamenné 

pletencové zábradlí schodiště 

v západním křídle, 1541–1562 

 

 

170. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, 

kamenný parapet severního křídla, 

první polovina šedesátých let 16. století 

 

 

 

171. Plzeňská radnice, kamenné pletencové 

zábradlí schodiště, první desetiletí 20. století 

 

 

172. Královský letohrádek na Pražském 

hradě,  

okno v přízemí, 1540–1550 

 

 

 

173. Plzeňská radnice, jižní fasáda, 

okno v přízemí, 1554–1558 
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174. Plzeňská radnice, jižní fasáda, okno 

v prvním patře, 1554–1558 

 

  

 

176. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, 

okno v prvním patře východního křídla, 

1552–1558 

 

 

175. Zámek v Kaceřově, nádvoří, 

okno v prvním patře západního křídla,  

1541–1562 

 

177. Královský letohrádek 

na Pražském hradě,  

portál v přízemí, 1540–1550 
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178. Plzeňská radnice, portál v místnosti 

prvního patra, 1554–1558 

 

 

180. Zámek v Kaceřově, portál v prvním 

patře jižního křídla, 1541–1562 

 

179. Plzeňská radnice, portál 

ve velkém sále, 1554–1558 

 

 

181. Zámek v Nelahozevsi, 

portál v severovýchodním  

bastionu, první polovina  

šedesátých let 16. století 
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172. Královský letohrádek na Pražském hradě, okno v přízemí, 1540–1550. 

Reprodukce z: BALŠÁNEK 1897, obr. 13 

173. Plzeňská radnice, jižní fasáda, okno v přízemí, 1554–1558. Foto: autor 

174. Plzeňská radnice, jižní fasáda, okno v prvním patře, 1554–1558. Foto: autor 

175. Zámek v Kaceřově, nádvoří, okno v prvním patře západního křídla, 1541–1562. 

Foto: autor 

176. Zámek v Nelahozevsi, nádvoří, okno v prvním patře východního křídla, 1552–1558. 

Foto: autor 

177. Královský letohrádek na Pražském hradě, portál v přízemí, 1540–1550.  

Foto: autor 

178. Plzeňská radnice, portál ve velkém sále, 1554–1558. Foto: Veronika Kůsová 

179. Plzeňská radnice, portál v místnosti prvního patra, 1554–1558. Foto: autor 

180. Zámek v Kaceřově, portál v prvním patře jižního křídla, 1541–1562. Foto: autor 

181. Zámek v Nelahozevsi, portál v severovýchodním bastionu,  

první polovina šedesátých let 16. století. Reprodukce z: FREJKOVÁ 1941, obr. 61 
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