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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá architektonickou podobou varhanní kruchty, situované v 

chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, která byla zrealizována mezi lety 

1556–1561 podle návrhu Bonifáce Wohlmuta. Hlavním cílem této práce je především 

důkladná formální analýza tohoto díla; dále přiblížení funkce kruchty a její zasazení do 

významového kontextu sledovaného katedrálního prostoru, stejně tak i zařazení této kruchty 

do širšího rámce stavebních realizací spojených s osobností Bonifáce Wohlmuta. Varhanní 

kruchta zde bude představena v celkovém umělecko-historickém kontextu dané doby. 
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Varhanní kruchta, renesance, Bonifác Wohlmut, architektura, chrám sv. Víta, Václava  

a Vojtěcha, Pražský Hrad 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the architectural appearance of the organ choir loft, located at the. 

St.Vitus,Wenceslaus and Adalbert cathedral at Prague Castle. It was realized between 1556-

1561 by Boniface Wohlmut´s draft. The main target of this thesis is a detailed and formal 

analysis of the organ choir loft. Secondary target features approach of the organ choir 

functions and it´s position in the context of the specific cathedral space. It also features 

inclusion of this organ choir to wider construction portfolio connected with the Boniface 



 
 

Wohlmut personality. The organ choir will be presented in overall art and historic context 

of examined period.  
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1 Úvod 
 

Předmětem této bakalářské práce je především architektonická charakteristika 

varhanní kruchty v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, která byla 

vystavěna mezi lety 1556–1561, dle návrhu původem německého architekta Bonifáce 

Wohlmuta (1510 – 1579), pražského dvorního stavitele Ferdinanda I. Habsburského (1503–

1564) Inspirací pro tuto stavbu byly pravděpodobně grafické listy, které Sebastiano Serlio 

(1475–1554), významný italský architekt, publikoval ve svých traktátech o architektuře.  

Svatovítská katedrála nemá v České zemi sobě rovných. Její stavební dějiny jsou 

zkratkou dějin výtvarného umění v Čechách od 10. do 20. století, její hmota i prostor s celým 

uměleckým obsahem je mnohotvárný organismus, který postupně přejímal na sebe stopy 

zralého kulturního úsilí jednotlivých dob a vršil je po tisíciletí na témž místě ve vrstvách 

vertikálních i horizontálních, v materiálu kamenném, dřevěném a mnohém dalším. Tento 

chrám byl vždy nejvýznačnější dominantou Pražského hradu i města od jejich začátků do 

dneška.1  

         První zmínky o tomto chrámu pocházejí už z 10. století, kdy měl podobu rotundy,  

a byla zasvěcena sv. Vítu, jehož ostatek z paže získal kníže Václav od východofranckého 

krále Jindřicha I. Ptáčníka.2 Později přibyly ostatky sv. Václava a Vojtěcha, a tak získal 

chrám své posvěcení. Tato jedinečná stavba má své privilegium především proto, že byla 

v těsné blízkosti panovníkova sídla, a to přímo v areálu Pražského hradu, tudíž se stala 

duchovním centrem Země koruny české. Roku 1344 Karel IV., tehdy ještě kralevic  

a markrabě moravský, položil základní kámen nové katedrály a tak se z rotundy začal 

postupně budovat monumentální chrám, na jehož stavbě se za více než tisíc let vystřídalo 

desítky stavebních mistrů a architektů z mnoha zemí, kteří na stavbě zanechali 

charakteristické stopy v podobě architektonických tvarů, jejichž spojením vytvořili tento 

celek honosné katedrály. Mezi nejvýznamnější stavitele je nutno jmenovat Matyáše z Arrasu  

a jeho nástupce Petra Parléře, kteří vdechli katedrále její typicky gotický vzhled.3 

          Dalším z architektů a významných stavitelů, jež zanechal velice hodnotnou  

a specifickou architektonickou stopu nejen na pražské katedrále je Bonifác Wohlmut. 

Původem německý stavitel, který získal mnohé cenné zkušenosti, jako kameník a stavitel ve 

                                                           
1 WIRTH/KOP/RYNEŠ 1945, 19.  
2 KUTHAN/ROYT 2011, 21. 
3 WIRTH/KOP/RYNEŠ 1945, 47–62.   



 
 

Vídni, kde se podílel na mnoha stavbách pro královský dvůr mimo jiné i na dostavbě dómu 

sv. Štěpána. Roku 1556 se stává hlavním dvorním architektem Pražského hradu, a tak se 

přesouvá do Prahy, kde spolupracuje se svým předchůdcem Hansem Tirolem, kterého 

později zcela nahrazuje v této funkci.4 Zde pracuje ve službách Ferdinanda I. Habsburského, 

za jehož vlády se Praha opět stává sídelním městem panovníka.  

Na Pražském hradě provádí mnohé změny a nutné opravy, které byly zapříčiněny 

požárem Pražského hradu a Malé Strany v roce 1541, jež značně poškodil samotný hrad, 

katedrálu a mnohé budovy v jeho okolí. Jedním z největších stavebních počinů 

Wohlmutových je realizace varhanní kruchty v již zmíněné Svatovítské katedrále. Wohlmut 

zde mistrně kombinuje renesanční sloh s gotickými prvky a celý tento útvar původně 

umisťuje na západní stranu nedostavěné východní části katedrály. Na této stavbě jsou 

uplatněny prvky vysoké umělecké úrovně včetně nástěnných maleb na průčelí. Varhanní 

kruchta jakožto nedílná součást katedrály, zde dostala velice osobitý a jedinečný vzhled  

a přesto, že se slohově nejedná o gotický prvek, tak prostor katedrály nikterak negativně 

nenarušuje, ba je naopak užito všech renesančních prvků velice citlivě a vhodně. Varhanní 

kruchta, tak jak ji známe dnes, má však trochu jinou podobu, neboť byla na začátku 20. 

století rozebrána (nemluvě o barokních úpravách z 18. století) přesunuta a otočena o 90° 

v rámci dostavby celé katedrály dle projektu Josefa Krannera a Josefa Mockera.5 Byla tedy 

nově umístěna, a proto v některých detailech nutně pozměněna. Tato práce se pokusí 

architektonicky charakterizovat tuto pozoruhodnou stavbu a zhodnotit v kontextu tvorby 

renesančního architekta Bonifáce Wohlmuta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 VLČEK 2004, 719–720.  
5 VLČEK 2004, 90. 



 
 

2 Přehled pramenů a literatury 

 

Varhanní kruchta neboli tzv. Wohlmutova kruchta je součástí katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Celým stavebním vývojem této katedrály se zabývá 

nesběrné množství literatury, neboť se jedná o velice hodnotnou a architektonicky unikátní 

stavbu. Některé přehledové publikace však často vycházejí ze stejných zdrojů. Co se týče 

celkového stavebního vývoje s velmi detailními popisy, půdorysy a bokorysy nejen celé 

katedrály ale i jednotlivých stavebních částí včetně varhanní kruchty měla pro tuto práci 

velký přínos publikace od Dobroslava Líbala a Pavla Zahradníka Katedrála svatého Víta na 

Pražském hradě.6 Kniha obsahuje půdorysy a jednotlivé schématické řezy kruchtou včetně 

zobrazení některých detailů zdobných prvků. Zabývají se však pouze architektonickou 

stránkou katedrály a veškerá další výzdoba jako malby a podobné jsou dosti opomíjeny. 

Další velmi užitečnou publikací je Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, svatyně českých 

patronů a králů od autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta.7 Tato práce se zabývá celkovým 

kulturně historickým vývojem katedrály od nejstarších dob po dostavbu chrámu v 20. století. 

Věnují se i samotné výzdobě katedrály včetně jednotlivých náhrobků a oltářů navíc uvádějí 

použité prameny a literaturu.  

Osobností Bonifáce Wohlmuta se zabývá několik publikací, z nich nutno především 

jmenovat Vlčkovu Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách.8 Zde 

jsou uvedeny základní informace, jak o Wohlmutově životě, tak o jeho projektech. Některé 

informace jsou zde podávány velice rezolutně a odmítají Wohlmutovu účast na některých 

stavbách, u kterých jiní autoři jeho podíl naopak předpokládají. Vlček hovoří i o kontextu 

pražské dvorské huti. O Wohlmutově práci a životě se též podrobně zmiňuje Eva Šamánková 

ve své knize Architektura české renesance.9 Ještě bych rád zmínil publikaci od Pavla Kaliny 

 a Jiřího Koťátka Praha 1437–1610, jež se věnuje mimo jiné stavbám, na kterých se 

Wohlmut účastnil především v Praze za své funkce pražského dvorního architekta.10 Věnuje 

se i celkovému kulturně historickému kontextu.  

Ohledně maleb na kruchtě, které s největší pravděpodobností vytvořil italský umělec 

Francesco Terzio mi byla poskytnuta restaurátorská zpráva uložená v archivu Pražského 

                                                           
6 LÍBAL/ZAHRADNÍK 1999. 
7 KUTHAN/ROYT 2011. 
8 VLČEK 2004. 
9 ŠAMÁNKOVÁ 1961. 
10 KALINA/KOŤÁTKO 2011. 



 
 

hradu, jež krom fotografické dokumentace jednotlivých maleb ve cvikelech obsahuje popis 

a průběh restaurátorských prací a hodnotí kvalitu provedení původní malby. Restaurování 

provedl restaurátor Josef Němec.11  

Pro přesnou terminologii byla použita kniha Staletí kolem nás od Jaroslava Herouta12  

a Lexikon architektury od Ondřeje Šefců,13 které bych označil za rozšířenou  

a aktualizovanou parafrázi na Herouta. Dále bych, rád zmínil restaurátora Dis. Jaroslava 

Turka, který mi pomohl identifikovat jednotlivé typy mramorování na barokní poprsnici 

balkónu v prvním patře kruchty a poskytl informace a vysvětlení o jednotlivých 

restaurátorských postupech, které byly užity při obnově maleb na kruchtě, jak vyplývá  

z restaurátorské zprávy Josefa Němce z roku 1969. 

Bohužel chybí literatura, která by shrnovala veškeré informace o kruchtě. Většina 

literatury se zabývá pouze podobou čelní strany kruchty, avšak je opomíjeno její jádro 

s gotickým žebrovým nemluvě o původních varhanách, pro které byla určena. Dále chybí 

informace, které by odůvodňovaly například výměnu vrchní poprsnice z 20. století.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 NĚMEC  1969. 
12 HEROUT 1961. 
13 ŠEFCŮ 2013. 



 
 

3 Praha na úsvitu nové epochy 
 

3.1 Renesanční Praha 

 

Období husitského revolučního hnutí bylo slavnou epochou v dějinách města Prahy. 

Události, které probíhaly na počátku 15. století, postavily Prahu do skutečné pozice hlavního 

města Českých zemí a její konšelé dosáhli nejvyšší politické moci. Revoluční vývoj v letech 

1419–1437 postavil též Prahu do čela míst s nejslavnější bojovou tradicí v období 

feudalismu.14 Praha, jež ve spojení s pány zlomila revoluci v podobě husitského hnutí v bitvě 

u Lipan, získala neomezenou městskou správu a mnohý konfiskovaný majetek. Bohužel již 

koncem 15. století se objevuje nesoulad mezi hospodářskými předpoklady a politickou mocí 

města Prahy, který musí nutně vést ke ztrátě převážné většiny velkých zisků husitského 

revolučního hnutí.15 

Hospodářské změny po husitském hnutí měly samozřejmě vliv i na stavební vývoj 

města. Již za krále Vladislava Jagellonského (1456–1516) se v Praze objevuje renesanční 

architektura. V roce 1493 vytvořil dvorní architekt Benedikt Ried okna Vladislavského sálu 

[1] v pojetí, jež navazuje na středoitalskou renesanci. O něco podobného se pokoušel při 

přestavbě Novoměstské radnice,[2] avšak celkový gotický ráz města Prahy byl stále 

mnohem sinější. Pokusy a snahy uplatnit renesanční výtvarné zásady zůstávají prozatím na 

povrchu staveb, které jsou v jádru stále ještě řešeny v duchu gotiky. 

Výraznější projevy nově přicházející renesance se objevují v našich zemích za vlády 

Rudolfa II. (1552–1612). Ačkoliv se tím přesunulo centrum římské říše do Prahy a Pražský 

hrad včetně jeho okolí byl rozšířen o nové velké stavby, včetně renesančních domů 

postavených bohatými měšťany a šlechtici, tak se nepodařilo obnovit celkový rozvoj 

města.16 Renesanční architektury v Praze v porovnání s gotickými památkami je velice 

poskromnu. Stavělo se nejen ve městě a na Pražském hradě, ale i na Hradčanech a Malé 

Straně, kterou zasáhl roku 1541 ničivý požár, jenž se dostal až ke Svatovítské katedrále 

 a silně ji poničil. Vznikaly nové ulice jako například Vlašská, pojmenovaná dle vlašských 

umělců, kteří se zde usídlovali, Nový Svět, dále se též renesančně stavělo v ulici Mostecká, 

U lužického semináře nebo ve Valdštejnské. Ve většině případů se jednalo o přestavby 

                                                           
14 HLAVSA 1962, 12. 
15 HLAVSA 1962, 12–13. 
16 HLAVSA 1962, 13. 



 
 

stávající zástavby, neboť stavební pozemky bylo možno získat jen spojováním menších 

parcel nebo dělením zahrad a tak skutečných novostaveb vznikalo jen málo. Podobná situace 

se týkala i Starého Města. Je nutno zmínit původně renesanční Teyflův dům v Melantrichově 

ulici a palác Granovských z Granova [3] v areálu Týnského dvora, který se dočkal rozsáhlé 

rekonstrukce v polovině 16. století.17 

 

3.2 Ferdinand I. a jeho pražští dvorní stavitelé 

 

Důvody, které v předchozím období vedly přední stavebníky a jejich architekty 

k tomu, že se rozhodli pro užití renesančního slohu nebo jednotlivých prvků, byly 

nejrůznějšího původu a povahy. V oblasti dvorské huti šlo, jak se zdá, už o zcela uvědomělou 

volbu krále Vladislava, vychovaného v humanistickém prostředí, které je v harmonii  

s renesancí. Tato volba odpovídala umělecké tvorbě Benedikta Rieda, který sám již dobře 

rozlišoval tektonickou podstatu gotických a renesančních tvarů a podle toho jich také 

v celkové skladbě užíval. V okruhu saské renesance šlo hlavně o slohový přínos cizích 

kameníků, do jejichž díla stavebníci svými požadavky příliš nezasahovali. A tak to byli 

patrně pouze Pernštejni, kteří už na konci gotického období pochopili, že se nová doba bude 

opírat především o typizovaný článek a jednolitou skladbu a kteří tuto stránku nového umění 

také záměrně uskutečňovali ve svých urbanistických projektech. K nové orientaci 

výtvarného umění přispívala ovšem značně i změna panujícího rodu. Když roku 1526 

zahynul na útěku z bitvy u Moháče český král Ludvík, tak se stalo bohaté české království 

opět po více než půlstoletí středem živého politického zájmu.18 O prázdný český trůn se 

ucházeli čtyři kandidáti a to: rakouský vévoda Ferdinand Habsburský, manžel Ludvíkovy 

sestry Anny, se odvolával na nedávné rodinné smlouvy konkrétně sňatku s Annou 

Jagellonskou (1503–1547) a tím hájil svůj dědičný nárok, polský král Zikmund, který se 

opíral o své pokrevní příbuzenství, a bavorští vévodové Ludvík a Vilém. Poslové všech 

uchazečů se představili českému sněmu, který svolal prozatímní správce, nejvyšší purkrabí 

Zdeněk Lev z Rožmitálu, a nešetřili svými politickými sliby: zejména Ferdinand, jehož 

dědické nároky stavové odmítali, se snažil získat rozhodující osobnosti peněžitými  

a movitými dary, které dosahovaly velice vysoké finanční hodnoty. Tak byl získán nejvyšší 

kancléř Adam z Hradce z Münsterberka, nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev a mnoho dalších. 

                                                           
17 HLAVSA 1962, 13–14 . 
18 ŠAMÁNKOVÁ 1961, 26. 



 
 

Mezi tím zvolil sněm užší volební komisi, v níž byl stejným počtem hlasů zastoupen stav 

panský, rytířský i městský. Členové této volební komise se sešli pak ve Svatováclavské kapli 

svatovítské katedrály a zvolili zde nového krále Ferdinanda I. Habsburského. 

 Nakonec byl tedy zvolen nový král na základě mimořádného sněmu, který si 

uvědomoval, že by Ferdinand jistě obohatil téměř prázdnou státní pokladnu. Součástí jeho 

zvolení byla i podmínka, aby přenesl své sídlo do Prahy, což byl jistě též promyšlený tah jak 

zajistit i dostatek peněz pro Prahu, jakožto panovníkova sídelního města. V lednu roku 1527 

přijel do Prahy Ferdinand i s královnou Annou a měsíc na to byli oba dva v katedrále svatého 

Víta slavnostně korunováni olomouckým biskupem Stanislavem.19 

           Ferdinandova stavební činnost znamenala v českém prostředí, které zatím bylo 

především ovlivněno jemnou gotickou až renesanční Riedovou formou, začátek nového 

pohledu na architekturu. Start tohoto nového období můžeme označit rokem 1534, neboť 

v tomto roce umírá Benedikt Ried, který byl posledním nejvýznamnějším čistě goticky 

školeným architektem, jež působil jako královský dvorní stavitel a pod jehož taktovkou 

vzniklo mnoho gotických stavebních skvostů. Již tehdy se o místo v dvorské huti ucházel 

mladý Bonifác Wohlmut, který pracoval jako kameník ve Vídni, bohužel však prozatím 

bezvýsledně, a tak stále čekal na svou příležitost.20 

            Ferdinand počítal pravděpodobně s účastí umělců cizích, především italských. Tento 

fakt lze sledovat na skutečnosti, že roku 1534 se začalo s úpravami plochy bývalých vinic 

na druhé straně Jeleního příkopu, aby zde mohla být založena nová velká italská zahrada  

a vinice, na které měli pracovat Italové. Ferdinand si nechal z Vídně poslat na tuto práci 

italského zedníka Spazia a zahradníka Francesca. Král si žádal zkušené vlašské stavitele 

 a řemeslníky, o které byla v této době v českých zemích nouze, jak je patrné z králova 

dopisu, kde žádá Jana Pernštejna, aby mu poskytl výpomoc svými kameníky, kteří pracovali 

v Pardubicích. V době přicházející renesance do českých zemí se změnila i organizace 

samotné stavby.21 Riedova huť byla rozpuštěna a nově se o stavbu staral regulérní projektant 

a dále byli najímáni vhodní řemeslníci, kteří byli podřízení jeho vůli a konali tak, jak 

projektant určil na rozdíl od huti, která disponovala kameníky. V kamenické huti bylo běžné, 

že stavba a projekt rostl postupně s růstem zdiva.22 Nyní stavba probíhala ve dvou etapách 
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 a to tak, že se v první fázi postavila hrubá stavba, tedy konstrukce dle projektu a v druhé 

fázi probíhaly jemnější práce jako výmalby, štuky, obklady a podobné nezbytné úpravy pro 

dokončení stavby jako celku.  

 

3.2.1 Paolo della Stella 

 

Ferdinandův vyslanec najal jako projektanta a kameníka z Janova Paola della Stellu 

(kol.1500–1552) de Miletto, který do Prahy přijel roku 1538 společně s třinácti kameníky.23 

Již roku 1537 byl vyzván, aby vytvořil projekt plánované stavby letohrádku, na jehož 

budování začal pracovat následujícího roku, avšak výstavba byla pozastavena z důvodu 

požáru Pražského hradu, který vypukl 2. 6. 1541, díky němuž byli řemeslníci odvoláni na 

jeho opravy.24 Paolo della Stella za svého života téměř dokončil arkádové přízemní patro 

letohrádku. [4] Na dostavbě letohrádku se později podíleli další dvorní architekti, mimo jiné 

i Bonifác Wohlmut. 

 

3.2.2 Hans Tirol  

 

          Dalším dvorním stavitelem se stal Hans Tirol (1505–1576) původem z Augsburgu. 

Začínal jako malíř a též se od mládí podílel na stavebních pracích a od roku 1544 byl na 

několik let zaměstnán jako „správce veřejných staveb“ v Augsburgu. Pražským dvorním 

architektem se stal roku 1552 ještě za života a působení již zmiňovaného Paola della Stelly 

a svou funkci vykonával až do roku 1556, kdy jej nahradil Bonifác Wohlmut. Je možné, že 

byl vystřídán kvůli sporům a nepřátelství se Zoanem Mariou Aostallim a dalšími vlašskými 

staviteli, jež předtím pracovali především pro Paola della Stellu například v Poděbradech, či 

na zámku v Litomyšli.25 Nepřátelství mezi staviteli však časem opadlo, neboť s Andreou 

Aostallim podali společný rozpočet na stavbu sněmovny Pražského hradu roku 1559. Je 

nejasné, že se Hans Tirol objevuje jako vrchní stavitel České koruny až do roku 1559, 

protože dalším dvorním stavitelem se stává Bonifác Wohlmut a ten nastupuje též jako vrchní 

stavitel již roku 1556. Z toho můžeme usuzovat, že spolupracovali a pravděpodobně si 
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jednotlivé zakázky mezi sebou rozdělovali.26 Po roce 1559, po dvorním staviteli Hansi 

Tirolovi je tedy dalším v pořadí vedoucím architektem Pražského hradu Bonifác Wohlmut. 

Tento post získává už roku 1556, kdy se Ferdinand I. stal císařem. Bonifác Wohlmut byl 

stejně jako Hans Tirol seveřan a jako kdysi Benedikt Ried byl vyškolen na gotických 

stavbách v Porýní a ve Štrasburku.27 
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4 Bonifác Wohlmut – vrchní stavitel Pražského hradu 
 

           Bonifác Wohlmut se narodil před rokem 1510 v Uberlingenu u Badenu. Vyškolil se 

na kameníka v Porýní a jeho jméno se poprvé v pramenech objevuje již r. 1534, kdy se ve 

Vídni ucházel o místo v pražské dvorské huti po Benediktu Riedovi, avšak prozatím 

neúspěšně.28 Wohlmut pracoval ve Vídni, ale je téměř jisté, že u Vídeňského dvora 

Maxmiliána II. nebyl příliš oblíben, a proto byl později odvolán ze své funkce hradního 

architekta.29  Od roku 1539 pracuje ve službách Ferdinanda I. a také roku 1543 získává ve 

Vídni městské právo. Dne 13. dubna 1556 se úspěšně uchází o místo královského stavitele 

na Pražském hradě. V této funkci setrvává až do 1. června 1570, kdy byl pensionován. 

V roce 1571 obdržel městské právo na Hradčanech, kde si zakoupil dům, ale nejspíš nadále 

bydlel na Novém Městě pražském, ve svém domě u kostela sv. Štěpána, ve kterém také 

pravděpodobně roku 1579 zemřel. K roku 1559 je navíc zmíněna ještě koupě domu, jemuž 

předcházel pozdější Rohanský palác (čp. 386/III) v Karmelitské ulici na Malé Straně 

v Praze. Jaké úmysly měl s tímto domem, však nevíme.30 

           Ve svém díle spojoval Wohlmut znalosti pozdně gotického kamenictví s italskou 

renesanční tvorbou.31 Jeho práce jasně poukazují na to, že měl vztah ke gotickému slohu, 

když pracoval na dostavbě Vídeňského chrámu sv. Štěpána a stejně tak k novým vývojovým 

směrům architektury, když navrhoval nové typy opevnění ve Vídni. Ve Vídni pracoval na 

mnoha stavbách, u některých bohužel nevíme, jak velkým dílem se na projektech podílel.32 

V roce 1547 vytvořil plán Vídně, který se nám dodnes dochoval, [5] ve Vídeňském 

městském archivu. Plán byl vytvořen v souvislosti s opevňovacími pracemi, na kterých se 

Wohlmut, jako architekt též účastnil. Spolu s Hirschvogelem projektovali jeden z ravelinů. 

Dále se ve Vídni podílel na stavbě jižního křídla Švýcarského Hofburgu. Roku 1548 stavěl 

konírny Eitzinga a přestavoval dům superintendanta Herma Schallautzera. Do roku 1552 je 

ještě datována Švýcarská brána [6] vídeňského Hofburgu, která je však častěji připisována 

Pietru Ferraboscovi (1512–1588). 

            Po příchodu do Prahy vypracoval r. 1555 spolu s Hansem Tirolem a Pietrem 

Ferraboscem návrh oprav a změn Pražského hradu. Pracoval také na letohrádku Hvězda [7] 
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v Liboci, jehož stavbu dokončil v roce 1556, včetně řešení střechy, jak vyplývá z relace                      

z 12. července 1559, kterou sepsal spolu se stavebním písařem Michaelem Keckem  

a Ulricem Aostallim. Současně jej v letech 1556–1558 obohatil ještě o budovu míčovny. 

Vybudoval kolem celého libockého areálu obrannou zeď s nárožními bastiony. Štukovou 

výzdobu Hvězdy Wohlmut odsoudil, neboť kvalitou svého provedení i účinu, pokud je 

srovnával se solidními tesanými kamennými pruty svých kleneb, připomínala mu spíše 

malbu na dřevě. Roku 1560 navrhl Uliricha Aostalliho, jako zednického mistra 

(Maurermeister) na Pražském hradě, jak vyplývá z dopisu arcivévody z téhož roku.33 

            Wohlmut byl pověřen provedením svého projektu dostavby prvního patra letohrádku 

v Královské zahradě [8] na Pražském hradě, které je dokončeno roku 1563.34 Dostavbu 

Belvedéru dostal na starost společně s tím, aby navrhoval projekty budov v nejbližším okolí, 

jako například oranžerii, jež byla na jižní terase před průčelím Belvedéru, dále fíkovnu apod. 

Jeho dalším počinem byla Velká míčovna [9], která měla sloužit ke sportovním účelům členů 

královského dvora a jejich nejbližších. Jednalo se o účelovou stavbu na jednoduchém 

půdorysu s velkým sálem. Severní průčelí bylo rozděleno iónským řádem v podobě 

polosloupů nesoucích zalamované kladí. Stěny míčovny byly vyzdobeny sgrafity [10]. Ze 

staveb, které byly realizovány, dle Wohlmutova projektu vyplývá, že měl pravděpodobně 

velice kladný vztah k antickému umění. Dalším objektem v areálu zahrady pak byl Lví dvůr 

dnes čp. 51/IV., který pravděpodobně vytvořil Ulrico Aostalli na základě Wohlmutova 

projektu. Jednalo se o budovu určenou k chovu a pozorování teplomilné zvěře, jako jsou lvi 

a medvědi. Uvnitř se nacházel ochoz, ze kterého bylo možno pozorovat tuto zvěř. Další 

práce, které čekaly na Wohlmuta, se nacházely v areálu Pražského hradu, který byl poškozen 

z již zmiňovaného požáru, jenž vzplanul v roce 1541, a tudíž byly nutné opravy  

a rekonstrukce hradních prostor a přilehlých budov.35 Tyto práce trvaly několik desítek let. 

Na Pražském hradě měl sklenout Zelenou světnici a předsíň.36 V roce 1559 pak dostal na 

starost stavbu sněmovny, přičemž bylo vybráno ze dvou návrhů, první italský projekt byl 

odmítnut a císař vybral nákladnější návrh od Bonifáce Wohlmuta s gotickými žebry. 

K sněmovně Wohlmut nechal přistavět západní trakt a nově vzniklé místnosti zaklenul 

křížovými klenbami s hřebenovým profilem. Místnosti v patře pak spojil s tribunou písařů 

pomocí portálu a severní místnosti propojil vsazením okna a portálu s přetínavými pruty 
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v ostění doplněny nadstaveným okenním otvorem. Toto atypické spojení místností mělo 

prakticky a účelně sloužit ke kancelářským úkonům, které se v těchto místnostech 

vykonávaly. V místnostech byl patrně archiv zemských desek a pracovali zde úředníci. 

K zaklenutí Staré sněmovny, [11] jež byla původně užívána k soudním a právním účelům, 

použil tvar klenby, který se nejvíce podobá neckové, což bylo velmi typické pro italskou 

renesanční architekturu. O tom, zda Wohlmut navštívil někdy Itálii a mohl se tak přímo 

setkat s renesanční architekturou, však nevíme. Celou tuto klenbu vyztužil rubovými pásy  

a doplnil ji podvěsnými kamennými žebry takovým způsobem, že se žebra mnohdy viditelně 

nedotýkají základu klenby[12]. Takto klenutá žebra nemají nosnou funkci a ani nemohla 

sloužit jako základ k vyzdění samotné klenby. Podobně je to užito též u varhanní kruchty 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jedná se spíše o tradiční gotickou konstrukci, jejíž 

nedílnou součástí je kamenné žebro. Wohlmut měl velký cit pro aplikaci gotických prvků na 

renesančním tvaru stavby a naopak. Na čelních stěnách sálu jsou polopostavy, z nichž jedna 

zobrazuje samotného Bonifáce Wohlmuta, jak drží kružidlo, symbol jeho profese. Ve spisu 

Práva a zřízení zemská, byla nově zaklenutá Stará sněmovna ilustračně zobrazena jako 

propagace architektury a zároveň jako prezentace královského dvora.37 

 Mezi lety 1557–1560 byl povolán na dostavbu západního průčelí katedrály sv. Víta 

na Pražském hradě. Zde vybudoval varhanní kruchtu, [13] která se počítá mezi jeden z jeho 

největších počinů v kariéře. Kombinoval tady renesanční vzhled čelní stěny spolu 

s gotickým klenutím. Zde se mu podařilo harmonicky spojit dva slohy do dokonalé podoby. 

Jedná se o jednu z prvních staveb na našem území, kde byla užita řádová superposice. 

Varhanní kruchta nebyla jeho jedinou prací na katedrále sv. Víta, dostal též zakázku na 

dostavbu ochozu jižní věže po požáru Prahy roku 1541. Dále pracoval na Pražském hradě, 

kde mu byla svěřena stavba sněmovny i přes návrhy od italských architektů byl vybrán právě 

Wohlmut. Jeho blízký vztah k Ferdinandovi I. mu zajistil mnoho zakázek na jeho 

soukromých královských pokojích. Do roku 1567 budoval také nové obytné křídlo po jižní 

straně a následující rok stavěl Dolní bránu Pražského hradu.  

Bonifác Wohlmut nepracoval pouze pro dvůr Ferdinanda I., ale také pro pražské 

šlechtice, jako například pro Jana z Oprštorfu, kterému vybudoval palác na Malé Straně 

spojením tří obytných domů. Wohlmut dozíral rovněž na stavby komorních panství jako 
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například v Brandýse nad Labem, Přerově nad Labem nebo v Poděbradech, ale jeho práci 

na těchto stavbách lze jen s obtížemi blíže specifikovat.38 

           V současnosti se Wohlmutovi připisuje mnoho staveb, některé z nich patrně 

neoprávněně, jako například zaniklá kaple sv. Vojtěcha před chrámem svatého Víta na 

Pražském hradě, nebo také jeho účast na zámcích v Kaceřově [14], Nelahozevsi [15], 

Kralovicích případně v Kostelci nad Černými Lesy je poněkud nejasná. Je pravděpodobné, 

že se na těchto stavbách podílel, ale nejedná se o ty nejhodnotnější části, s nimiž stavba 

disponuje. Z velké části byly stavby již postaveny a vyprojektovány. Vznikaly totiž ještě 

před příchodem Bonifáce Wohlmuta do Čech. Zámek Kaceřov a Nelahozeves byly ve 

vlastnictví rodu Gryspeků, pro které začal Wohlmut pracovat kolem roku 1562. Konkrétně 

byl najat Floriánem Gryspekem, který jako potomek bavorského šlechtického rodu získal 

panství Nelahozeves a Kaceřov, jež zamýšlel přebudovat na hlavní rodové sídlo. Přestavba 

probíhala samozřejmě v renesančním slohu a je tak dodnes velice cennou památkou, na které 

má zajisté zásluhy i účast architekta Bonifáce Wohlmuta. V souvislosti s uvolněním 

Gryspekova domu pro stavbu arcibiskupského paláce a budováním jeho nového paláce na 

Malé Straně na Újezdě (dnes v místech pozdějšího karmelitského kláštera u P. Marie 

Vítězné) je opět spojitost s Bonifácem Wohlmutem, neboť se měl podílet na stavbě 

arcibiskupského paláce na Hradčanech v renesančním slohu, avšak nakonec stavbu vedl 

Hans Tirol. Je však velice pravděpodobné, že převzal některé části a prvky z Wohlmutových 

projektů.39  

           Wohlmut pracoval především na Pražském hradě a Hans Tirol stavěl skromnější 

paláce a statky mimo hrad. Hans Tirol disponoval kovoliteckou dílnou, ve které pracoval  

i jeho syn. Tirol pracoval mimo jiné i na stavbách zámku v Kostelci nad Černými Lesy nebo 

na zámku v Poděbradech, či Brandýse nad Labem. Paollo della Stella měl časté spory 

s Tirolem a jejich nesrovnalosti vyřešila až Stellova smrt po níž Tirol stavěl už dle svých 

představ. Je jisté, že i po nástupu Wohlmuta, jako dvorního stavitele, Tirol pracuje dále 

paralelně s ním až do roku 1559.  

Osobnost Bonifáce Wohlmuta můžeme označit jako člověka, který se nesmírně 

zapsal do dějin české architektury. O Wohlmutovi si můžeme udělat jistou představu, díky 

jeho částečně dochované knihovně, která je dodnes v Kapitulní knihovně v Praze. Celou 
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knihovnu po Wohlmutově smrti totiž zakoupil svatovítský probošt Jiří Pontán 

z Breitenberku. Wohlmut si pravděpodobně ještě ve Vídni nechal přeložit svazky spisů od 

Gerolama Cardana (1501–1576) a jednu knihu Ptolemaiovu. Cardano byl Wohlmutův 

současník a byl to jeden z nejvýznamnějších představitelů rozvoje přírodních věd, 

neoplatonismu a hermetických nauk v období renesance. Jeho knihovna též obsahovala 

překlady Peuerbachových a Regiomontanových hvězdářských tabulek. Alhabitiovo 

hvězdářství s komentáři od Jana de Saxonia a též komentáře k Ptolemaiovi s popisy komet 

a hvězdných drah. Dále tabulky od Jana Virdunga a mnoho dalších svazků týkajících se 

astrologické a astronomické tématiky. Vzhledem k nutnosti překladu těchto knih je 

pravděpodobné, že Wohlmut neuměl příliš dobře latinský ani italský jazyk, a tudíž nebyl 

zřejmě univerzitně vzdělaný, ale především projevoval v tomto směru veliký zájem a snahu, 

což mu umožnilo vypracovat se až na post hlavního architekta Pražského hradu.40 
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5 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v době renesance 
 

Podobně jako v předcházejících staletích, také v 16. století a na počátku 17. století 

Svatovítská katedrála fungovala jako korunovační i memoriální. V roce 1527 zde byl 

korunován na českého krále Ferdinand I. Habsburský a v roce 1564 zde byl také pohřben. 

Roku 1562 byla Svatováclavská koruna posazena na hlavu Maxmiliána II. a i jeho tělo 

spočinulo v roce 1576 v hrobce českých králů. Jeho uměnímilovný syn Rudolf II. byl ve 

Svatovítském dómu korunován v roce 1575 a po jeho abdikaci v roce 1611 přijal korunu 

českých králů jeho bratr Matyáš. Rudolf odešel na věčnost rok po svém odstoupení v roce 

1612 a jeho tělo bylo uloženo do umělecky provedené cínové rakve v kryptě dómu.41  

Po nástupu Habsburků na český trůn se v katedrále sv. Víta uskutečnily renesanční 

úpravy. Císař Ferdinand I. ve své závěti z roku 1532 ustanovil, aby byl pohřben ve 

Svatovítské katedrále do nově zřízeného hrobu.42 Katedrála byla natolik zchátralá, že císař 

1. 10. 1535 oslovil administrátora pražské arcidiecéze, svatovítskou kapitulu, velmistry 

johanitů  

a křižovníků, aby se usnesli, jak poničenou katedrálu opravit. Dne 4. 10. 1535 poslal  

Ferdinand I. list České komoře, v němž sděloval, že ho administrátor a kapitula informovali, 

že opati klášterů měli vždy povinnost přispívat na stavbu a opravy Svatovítského chrámu.43 

Zdá se pravděpodobné, že s úpravami bylo započato již v roce 1537, jak tomu nasvědčuje 

Ferdinandova listina z téhož roku, jež byla adresovaná nejvyšším berníkům království.44 

Katastrofou pro celý Pražský hrad včetně katedrály sv. Víta, byl velký požár, jenž vypukl 2. 

6. 1541. O rozsahu škod se dovídáme z publikace Václava Hájka z Libočan O nešťastné 

příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě pražském a na hradě svatého Václava  

i na Hradčanech, (Praha 1541): „Krov také na věži kostelní, kterýž byl šindelný, když se 

zapálil, velmi vzhůru hořel a oheň padal dolů na podlahy mezi zvony a odtud na všechny 

hranice, na kterýž zvonové visely, zapálily, a tak hořelo pomalu, až všechno dříví, kterýž 

uvnitř bylo shořelo a zvonové se všichni ztloukly a rozpustily a ty všecky hlavně uhle  

a zvonovina všechna ta se slila a zůstala na sklepě, tu u veliké věži nad kaplau páně 

Zajícovou, v kteréž jest hrob Zbyňka, arcibiskupa pražského. Od té věže padal oheň okny na 

krovy nové, kterýmiž byl přikryt kostel veliký, tu kdež se obecně káže nad hrobem svatého 
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Vojtěcha, a ten kostel všecken z gruntu vyhořel, hrob toliko sám svatého Vojtěcha, jenž jest 

z bílého mramoru vprostřed kostela zůstal zpukaný. Komora pak v kteréž byl orloj v kostele, 

ta zapálivší se hořela vzhůru, až oheň pod krovy skřídličné, kteříž byly na kůru, a ty 

makovicemi pozlacenými dolů padaly. Upadl také i zvon, na kterýž byly hodiny a tak nic 

nahoře nezůstalo než sám sklep kostelní toliko. Skrze závorníky pak sklepové oheň padaje 

děrami zapálil varhany, kteréž všecky na zem spadly i shořely a odtud se zapálily stolice, 

kteréž byly z dříví javorového, dubového a obrazy výborným dílem řezané, též i výborní 

pulpitové, všecko tu shořelo. Shořely také všichni příkrovové na hrobích královských. Odtud 

šel oheň do kaply sv. Zigmunda a tu spálil mříži dřevěnou a stolice, kteréž byly z zadu té 

kaply, a tabuli, kteráž byla s velkými obrazy na oltáři sv. Zigmunda, též i příkrov dřevěný na 

hrobě shořel, sám hrob toliko kamenný, v němž leží tělo sv. Zigmunda zůstal. Kapla pak neb 

sakristia, v kteréž mají obyčej se kněží obláčeti, ta všecka i sklepem hořejším v celosti 

zůstala, tabule ovšem některé, kteréž tu byly po stěnách, též i listové s rozličnými modlitbami 

psanými a malovanými, shořely. Ale ta pavláčka před sakristau, na kteréž se ukazovaly 

časem svátosti, ta zůstala bez poškvrny, též i obrazy sv. Šebestiána. Oltářové v kaplách 

některých okolo kůru někteří se ohněm porušily a někteří nic, na některých archy a tabule 

shořely a některých na přeskáčku nic se oheň  nedotkl a zvláště před hrobem sv. Víta, v kaple 

Svaté Trojice, kdež leží Pan Lev, pan Pfluk a pan sudí, tu nic oheň neuškodil.“ 45 

           Oprava poškozeného dómu byla velice složitá, navíc na opravu nedostávalo tolik 

financí. Tomáš Pešina z Čechorodu nás informuje o tom, že císař Ferdinand I. plánoval 

dostavbu Svatovítské katedrály, ale musel mnoho financí vynaložit na turecké války.46 

Z roku 1544 pochází zpráva, že se zasklívala okna chrámu. V letech 1545 a 1547 adresuje 

probošt a kapitula císaři prosbu, aby se zasadil o opravu dómu, jehož stav je neutěšený. 

Během roku 1548 bylo na opravu dómu vynaloženo 1777 a půl tolaru. Eckert uvádí, že se 

císař Ferdinand I. ujal ohněm zpustošeného chrámu a svěřil opravu Bonifáci Wohlmutovi  

a Hanušovi Tirolovi.47 V nečetných dokladech z roku 1548 jsou zmíněni italští stavitelé 

z pomezí Lombardie a jihošvýcarského kantonu Lugano, Giovanni Battista a Giovanni 

Maria Aostalliové. Z přelomu čtyřicátých a padesátých let se dochovala zpráva podle níž má 

opravy dómu provádět Ferdinandův italský architekt Paolo della Stella z Melide.48 Ve zprávě 

bylo konstatováno, že zdivo věnce, okapy i sloupy Svatovítské katedrály měly být pokryty 
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měděným plechem dovezeným z Bánské Bystrice, odkud přišel i mědikovec Jorgen Fischer, 

jenž měl práce provádět. Jak je zřejmé z dopisu arcivévodovi Ferdinandovi, panovník si přál, 

aby střecha byla natřena červenou a bílou barvou a na každé její straně měl být vymalován 

velký znak s českým lvem. Paolo della Stella navrhl zakončení svatovítské Velké věže [16]. 

Jím navržený a provedený arkádový ochoz věže s nárožními polygonálními arkýřovými 

vížkami (možná inspirovanými zakončením věže Týnského chrámu) a architrávovým 

překladem na sloupech lépe podtrhával vertikalitu gotických prvků věže než Pacassiho 

úprava z let 1760–1770.  

Na místo zemřelého Paola della Stelly nastoupil „vrchní stavitel České koruny“ Hans 

Tirol z Augsburgu. Ve zprávě z roku 1552 nabízí Tirol, že zrestauruje čtrnáct opěrných pilířů 

katedrály za 400 tolarů, tedy levněji než Paolo della Stella. Tirol také přislíbil, že opraví 

náhrobky českých knížat a králů. Dokončení všech oprav Tirol přislíbil do konce roku 1553. 

Císař vyslovil přání, aby na klenbě chrámu byly vymalovány královské znaky a v kapli sv. 

Zikmunda legenda tohoto světce.49 Všechny tyto práce měly stát 1800 tolarů, což Ferdinand 

I. schválil.50 

S větší intenzitou pokračovaly opravy katedrály od 60. let 15. století. Již v roce 1555 

byl z Vídně císařem poslán do Prahy spolu s malířem Pietrem Ferobascem Bonifác 

Wohlmut. Společně s Hansem Tirolem sepsali 20. července 1555 seznam nutných prací 

k obnově katedrály a ten pak poslali císaři. Uvádělo se v něm, že je třeba snést horní „věnec“ 

zdiva, aby se tak odlehčilo stavbě. Dále měl být opraven dolní ochoz nad kaplemi, na 

některých místech výrazně popraskaný. V roce 1560 byly sepsány čtyři zprávy týkající se 

„ohledání zkázy stavení kostela na Hradě pražském“. První vypracovali čeští kameníci Jan 

Bilský a Václav Packoza, další tři Bonifác Wohlmut a italští mistři. Ve zprávě českých 

kameníků je kritizována náklonost a kvalita prací prováděných Vlachy. Z Wohlmutovy 

zprávy stojí za zmínku to, že pro špatný stav nechal strhnout dřevěnou chodbu spojující palác 

s královskou oratoří a nahradil ji chodbou zděnou z kamene.51  

Z roku 1560 pochází první zpráva o záměru dostavět jižní chrámovou věž. Císař 

Ferdinand I. píše 12. 7. 1560 z Vídně synu arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolskému, že si 

prohlédl tři návrhy na střechu věže katedrály. Nejvíce se mu zalíbil první návrh patrně od 
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Bonifáce Wohlmuta, který měl „dostatečnou výšku a krásu“.52 Dne 8. května 1561 Wohlmut 

společně s arcivévodou Ferdinandem odrazoval císaře od stavby křížové chodby s tím, že 

není vhodná pro katedrálu. Tvrdili, že by jí nebyla k ozdobě, pokud by nebyla stavěna ve 

stejném, tedy gotickém slohu. Wohlmut si byl vědom pravděpodobně odlišnosti různých 

slohových období, což v této době rozhodně nebylo běžné.53 V letech 1561 a 1562 realizoval 

dvorní tesař Matěj Rauch krov na Velké věži. V dopise z 5. 4. 1563 přikazoval císař, aby 

nejprve byla pokryta střecha kostela a následně pak věže. Obě střechy měly být natřeny bílou 

a červenou barvou. Ve zprávě z listopadu téhož roku Wohlmut sděluje, že obě střechy jsou 

již plechem pokryty [17]. Zajímavý byl tento střešní útvar věže s jednou hlavní a dvěma 

menšími báněmi nad sebou. Jeho provedení vedl Wohlmut, nemáme však dochovány 

prameny, které by potvrzovaly, nebo naopak vyvracely, zda byl i projektantem vybraného 

modelu.54 Je však pravděpodobné, že se na projektu podílel, neboť roku 1563 už Hans Tirol 

nebyl dvorním architektem. Tvar vrchní kopule neměl křivku klasické renesanční báně, ale 

byl nezvykle prohnutý. Nikoliv však zvoncový tvar střechy, nýbrž od základny baňatý  

a esovitě se zužující směrem nahoru až do ostrého hrotu. Podobnou profilaci použil Wohlmut 

na Královském letohrádku v Hradní zahradě, což nám nepřímo dokládá jeho podíl na 

projektování zastřešení věže na Katedrále sv. Víta. Wohlmut a Stella se inspirovali 

pravděpodobně u věží Týnského chrámu, Staroměstské radnice a Karlova mostu, jak tvrdí 

Merhautová.55 Svou siluetou tak složité a rozeklané věže byly ve střední Evropě vzácné, 

například právě v Itálii neměla obdoby, ačkoliv právě z Itálie do českých zemí přišla nová 

móda arkád, které se stavěly k tradičním gotickým věžním ochozům.56 

            Práce na katedrále se nezastavily ani za vlády Rudolfa II. Už v roce 1581 Aostallis 

společně s dvorním tesařem Ondřejem Altmanem dostali souhlas panovníka k opravě Velké 

věže.57 V roce 1590 byl z Magdeburgu po Labi dovezen hodinový stroj, který v dílně Hanse 

Bechlera objednal sám císař Rudolf II.58   

 Další stavební úpravy, které byly vynuceny ničivým požárem, se týkaly uzavření 

katedrály, poněvadž zničením dřevěného představku kůr kostela k západní straně zůstal 
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otevřený a byla zde narychlo postavena provizorní lichá průčelní zeď a z rozkazu císaře byly 

z předdvoří kostela odstraněny začaté pilíře.59  
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6 Varhanní kruchta Bonifáce Wohlmuta 

 

Nejvýznamnějším architektonickým počinem z období vrcholné renesance 

v katedrále sv. Víta je bezpochyby hudební a zpěvácká kruchta, původně umístěná při 

západní stěně uzavírající chór Svatovítského dómu [18].60 Varhanní kruchta jakožto nedílná 

součást většiny katedrál bývá zpravidla umístěna naproti hlavnímu oltáři v zadní části 

chrámové lodi na vyvýšeném místě. Je to logické umístění vzhledem k její funkci.    

Její vznik je spojován s pořízením nových varhan, které měly nahradit nástroj 

zničený při požáru v roce 1541. Na varhany daroval Ferdinand I. 30 000 kop grošů a zadal 

vypracování plánů na varhanní kruchtu již v roce 1556.61 V dopise arcivévodovi 

Ferdinandovi napsal, že si prohlédl návrhy Itala Giovanniho de Campione a mistra Bonifáce 

Wohlmuta a schválil právě jeho návrh. Šamánková uvádí, že architektonický návrh na 

kruchtu podal také Josef Soldata.62 Campione, který podal pravděpodobně čistě renesanční 

návrh, byl odmítnut a Ferdinand jeho projekt označil jako „hrubou, barbarskou, neforemnou 

práci, pojatou necírkevně“.63 Oproti tomu Ferdinand I. kruchtu navrženou Wohlmutem 

později označil za „skutečné mistrovské dílo“, které je vhodné pro kostel.64 Wohlmutův 

návrh měl velice moderně pojaté průčelí, avšak toto průčelí ukrývá stavbu pojatou stále ještě 

goticky.65 Wohlmutova varhanní kruchta není výrazně tektonicky členěna a hlavní důraz 

neleží na hmotném článku, ale na celistvém bloku hmoty, působícím svou vnější jednotnou 

stěnou podobně, jako tomu je právě u římské architektury doby císařské, která dala inspiraci 

ke vzniku této pozoruhodné stavby, jež nemá ve světě katedrály obdoby [19].66  

          Vlastní práce na kruchtě měla být svěřena řemeslníkům německé národnosti, kteří se 

prý lépe vyznají v „kostelní manýře“ než Vlaši.67 Mezi lety 1557–1561 vybudoval varhanní 

kruchtu dvorní architekt Bonifác Wohlmut, patrně na návrhu spolupracoval s Italem, 

dvorním malířem, Francescem Terziem, tato informace však není písemně doložena.68 

Varhanní kruchta má podobu dvoupatrové arkádové stěny. Každé patro je rozděleno třemi 

oblouky. Architekt zde pracoval s principem řádové superposice. Tři oblouky dole vynášejí 
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toskánské pilíře, v patře pak iónské polosloupy. V duchu soudobých pravidel a směrnic, 

kodifikovaných ovšem již antickým Římem, zvolil Wohlmut v přízemí těžký, tedy řád 

toskánský, ale upravený do podoby plochých pilastrů působících odlehčeně, kdežto 

v prvním patře použil hmotnější polosloupy.69 Zdánlivě retrográdním, i když velmi 

půvabným a působivým prvkem jsou žebrové klenby v přízemí a v patře kruchty. V přízemí 

žebra síťové klenby tvoří pohledově z vnějšku jakýsi zavěšený baldachýn. V prvním patře 

pak zaujmou klenby hvězdové, odkazující k tvorbě pozdně gotického architekta Benedikta 

Rieda. Inspirací mohla být řadová superposice, použita při členění stěny Marcellova divadla 

v Římě a Kolosea. Wohlmut se s ní mohl seznámit prostřednictvím traktátů od Sebastiana 

Serlia, kde se objevily grafické reprodukce částí těchto staveb [20].70 Tento způsob pojící 

dva principy antické architektury tedy kombinace pilíře a oblouku, jež prolamuje zeď, byl 

opět užit ve třetí čtvrtině 15. století, kdy tyto principy byly uplatněny v římské renesanční 

architektuře, například: arkádový dvůr Palazza di Venezia, Loggie chrámu sv. Petra nebo 

předsíň kostela sv. Marka. Principy řádové superposice přenesli do severní Itálie architekti 

Giovanni Maria Falconetto, Jacopo Sansovino a Adrea Palladio.71 V první polovině 16. 

století, se pak tato soustava též objevuje pod Alpami od Benátek až po Veronu.72 Renesance 

a její zákonitosti v architektuře mají svůj základ v římské a antické architektuře. Opět se 

obrací ke geometrickým, pravidelným  a osově souměrným tvarům. Nově se klade velký 

důraz na reprezentativní budovy, jako jsou paláce, zámky nebo radnice. Odpadá obranná 

funkce stavby. Objevují se nové postupy, stavby se omítají a zdobí štukem, nebo se obkládají 

kamenem. Užívá se bosáže, pilastrů, polosloupů s antickými hlavicemi. Všechny tyto prvky 

jsou reprodukovány skrze tehdejší literaturu především traktáty Andrey Palladia a 

Sebastiana Serlia. Především Serlio ve svých traktátech popisuje stavební prvky, s kterými 

můžeme nalézt shodu na Wohlmutových projektech, konkrétně užití řádové superposice na 

varhanní kruchtě nebo případně bosovaných portálů, [21] jež jsou užity na paláci 

Granovských, [22] jehož projekt renesanční přestavby je mnohdy připisován Wohlmutovi  

Je možné, že Wohlmut některé stavby, které uplatňovaly tyto principy, sám navštívil, 

neboť z Vídně to neměl příliš daleko.73 Tím lze vysvětlit, že své klasicizující fasády  

a projekty vytvářel jen s malým opožděním za klasicistní strukturou Sansovinovy Villy 

Garzoni v Pontecasale [23] z poloviny století, nebo Palladiovy vily Angarano v Bassanu 
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[24] započaté v roce 1549 a podobně koncipované arkády konventu Della Caritá 

v Benátkách [25] z roku 1561 od tohoto předního italského architekta dokonce předběhl.74  

Záhy po postavení kruchty byl do Prahy povolán z Ambergu varhanář Friedrich 

Phanmüller,75 jenž však zemřel již v roce 1561. Varhany dokončil Georg Bert, varhanář 

z württemberského Rawensburgu. Varhanní skříň zhotovil dvorní truhlář Hans Sauerloch  

a záměčník Jiří Schmidthammer. V letech 1563–1565 pracoval na varhanách Jonáš Scherer 

z Klosterneuburgu. Monumentální dílo pak završil budějovický varhanář Jáchym Ruder. 

Hotový nástroj měl vedle hlavního stroje také zadní a prsní pozitiv, 45 hlasů, 3 manuály  

a pedály. Malovaná výzdoba křídel varhan byla svěřena v říjnu 1560 dvornímu malíři 

Francescu Terziovi, který práce dokončil v roce 1563. V lednu 1557 král vyslovil přání, aby 

na zadní stěnu kruchty byly namalovány epitafy císařů a králů pohřbených ve Svatovítském 

dómu. Terzio byl patrně autorem šesti postav andělů s hudebními nástroji, umístěnými do 

skrojků patra nad archivoltami oblouků[26] [27] [28].   

Kruchta se nedochovala v původní podobě. V roce 1732 bylo v prvním patře kruchty 

pobořeno kamenné kladí, podlaha prvního patra byla předsunuta na trámcích a osazen byl 

nový barokní poprsník ze dřeva [29]. Za pruského obléhání Prahy byla kruchta poškozena  

a varhany zničeny požárem v roce 1757.76 Nové varhany byly osazeny v letech 1762–1765. 

V souvislosti s dostavbou Svatovítské katedrály bylo rozhodnuto o přemístění kruchty. Již 

v roce 1908 souhlasilo s přenesením kruchty ředitelství Jednoty pro dostavbu katedrály  

a téhož roku vydala kladné stanovisko i Centrální komise pro ochranu památek ve Vídni. Na 

dnešní místo byla kruchta přesunuta mezi lety 1924–1925. [30] 77  

          Wohlmutova kruchta jako nedílná součást katedrály spojuje gotické prvky a čistý 

renesanční sloh v jednotném stavebním prvku a zároveň nenarušuje celý stavební kontext 

především gotické katedrály. Původně tedy byla situovaná tak, aby uzavírala západní stěnu 

východní části katedrály. Celé průčelí kruchty je postaveno jako arkádová plenta, užívající 

plně řádového, antikizujícího tvarosloví. Ferdinand I. tuto kruchtu označil za „skutečné 

mistrovské dílo“, které je vhodné pro kostel. Z toho vyplývá, že už tehdy byla kruchta ceněna 

a sám Ferdinand byl pravděpodobně hrdý na tento Wohlmutův stavební počin, který přinesl 

v podobě moderního projektu. Wohlmut se pravděpodobně s Ferdinandem znal osobně  
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a panoval mezi nimi vřelý vztah vzhledem k tomu, že Wohlmut u dvora neměl o zakázky 

nouzi.   

          Wohlmut pravděpodobně hledal ideální vzor, který našel, jak již bylo řečeno 

v Marcellově divadle a Koloseu v Římě, jenž mu byl prostředkován skrze grafiky v 

traktátech od Sebastiana Serlia. Už Oskar Pollak, český historik umění narozený roku 1883, 

který se zabýval do hloubky především renesančním a barokním uměním, považoval za fakt, 

že se tímto Wohlmut inspiroval při hledání ideálu pro svou kruchtu.78 Wohlmut zde užívá 

daného antického archetypu a spojuje jej s parafrází gotické žebrové konstrukce, která byla 

v dřívějších letech typická pro sakrální architekturu. Spojení klasicizující kulisy a kleneb 

ještě gotických nebyla náhodným výsledkem stylové nejednotnosti. Podobného slohového 

intervalu užívali umělci, především manýristé, ve svých kompozicích, které měly diváka 

„šokovat.“ Wohlmut vyškolený gotickou hutí se úmyslně snažil připodobnit svou novou 

strukturu alespoň částečně interiéru Svatovítské katedrály, jak si přál Ferdinand I.79 

Wohlmutovi současníci kombinují též renesanční arkády s žebrovými klenbami, avšak 

užívají tak na stavbách světských, jako jsou zámky a rodová sídla. Klasicizující arkády zvolil 

i Domenico Allio pro Zemský dvůr ve Štýrském Hradci stejně jako Jacopo Strada pro 

Stallburg Maxmiliána II. ve Vídni a Giovanni Batista Quadro na své radnici v Poznani, avšak 

tito Italové ve střední Evropě vytvořili osamocené stavby, naproti tomu německý architekt 

Bonifác Wohlmut vytvořil v Praze skupinu staveb renesančního klasicismu. V Německu se 

tento styl objevuje až mnohem později.80  

         Katedrála v době, kdy Wohlmut působil v Praze, neměla dnešní půdorys, [31]  což je 

velmi důležité pro pochopení původního situování varhanní kruchty a celého kontextu 

dostavby katedrály. V chrámu sv. Víta je prostor příčné lodi asymetrický. Jižní příčná loď je 

delší než ta severní, neboť ta se musela přizpůsobit půdorysu Svatováclavské kaple, která do 

ní zasahuje, stejně tak protější jižní věž, která je rovněž její součástí. Východní strana příčné 

lodi, dále jižní průčelní zeď bez okna a východní i severní strana věže byly dostavěny 

v předhusitské době a stály po požáru až do celé dostavby v 19. století nezakryty. Velká část 

gotického zdiva i kamenických detailů musela být proto vyrobena a nově osazena. Některé 

části zdiva musely být předimenzovány z důvodu narušení statiky následkem požáru. Tato 

situace se dotkla především pilířů křížení a věže, u které bylo nutno zazdít přízemní arkády, 
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které dosahovaly stejné výšky jako arkády mezilodní. Stěny směrem do příčné lodi a trojlodí 

byly nově obloženy, a dostavěno bylo rovněž i severovýchodní nároží. Jedno okno směrem 

do příčné lodi bylo též zazděno a upraveno. Západní průčelí Svatováclavské kaple včetně 

nárožního pilíře muselo být silně restaurováno. Stejně tak balustráda nad kaplí, která je 

pokračováním balustrády triforia, byla obnovena. Toto je jen krátký výčet nezbytných 

stavebních změn pro zachování nejen statiky, ale i celkového vzezření Svatovítské katedrály. 

Další důležitou změnou, která proběhla až v 20. století bylo přemístění varhanní kruchty 

původně vystavěné dle projektu Bonifáce Wohlmuta. 

         Wohlmutova kruchta byla přenesena mezi lety 1924–1926 do čela severního ramene 

 a přitom poněkud pozměněna. Původní umístění uzavíralo tehdejší dispozici katedrály, 

kruchta byla umístěna, tak že uzavírala západní část hlavní lodě, tedy na středu západní 

stěny. Katedrála v době, kdy Wohlmut působil v Praze, byla zhruba poloviční, a proto 

tehdejší stavba kruchty měla především funkci uzavřít ji. Z pohledu dnešní dispozice tj. po 

dostavbě katedrály ve 20. století je kruchta umístěna po levé, tedy severní straně a zhruba 

uprostřed celé délky katedrály. Z čelního pohledu je umístěna mezi novou sakristií a kaplí 

sv. Zikmunda. Kvůli novému umístění ji bylo třeba otočit o 90 stupňů. Kruchta projektovaná 

Bonifácem prošla stejně jako celá katedrála mnohými změnami a obnovami, z toho některé 

jsou, ať už ve fragmentech, nebo v celku dodnes patrné.  

 

 

6.1 Architektonická charakteristika varhanní kruchty  

 

 Kruchta je vystavěna na půdorysu obdélníku. V prostoru je nyní vymezena mezi dva 

lomené oblouky boční lodě, jejichž dva pilíře zároveň slouží jako nároží a ze statického 

hlediska plní opěrnou funkci pro vnitřní klenuté stropy. Z čelního pohledu má kruchta šíři 

přibližně 8,5 metru a na výšku zhruba 12,5 metru po vrchní zábradlí ukončené římsou. 

Přízemí sahá do výšky 7,2 metrů (od podlahy po strop přízemí v nejvyšším bodě) [32]. 

Přízemí a první patro je výrazně odděleno barokním balkónem s dřevěným zábradlím, které 

svou povrchovou úpravou a profilací imituje červený onyx, což je tmavočervený 

polodrahokam vrstvené struktury s bílými a šedými žílami a olivově zelený mramor 

s výraznou kresbou, jenž je napodoben na vystupujících pilastrech a svou strukturou 



 
 

připomíná mořské vlny.81 Pilastry krom zeleného mramoru ještě mají uprostřed obdélný 

štítek připomínající strukturou žlutý sienský mramor [33]. Technika mramorování je velice 

časově a technicky náročná, i přesto je zde vyvedena velmi zdařile. Podprseň je obdélná, 

uprostřed dosti ploše stlačeně vypjatá, nesená na volutových krakorcích. Na spodu předprsně 

jsou vymodelovány štukové rámy.  

Půdorysně má kruchta rozměry přibližně 12,5 x 6,3 metrů. Místnosti přízemí  

a prvního patra jsou dispozičně totožné, mají však jinou výšku a typ klenutí. V přízemí je 

užito kosočtverečných průniků, [34] pravděpodobně vzor tohoto křížení hledal Wohlmut 

v parléřovské klenbě, jež je užito v hlavní lodi Svatovítské katedrály [35]. V prvním patře je 

pak užito kroužené hvězdy [36]  inspirované pravděpodobně klenbami od Benedikta Rieda 

ve Vladislavském sálu [37]. Žebra jsou zavěšena volně a neplní nosnou funkci – ta spočívá 

v samotném vyzdění kleneb a svedení jejich váhy na nosné obvodové zdivo s pilíři. Některá 

žebra jsou až několik desítek centimetrů pod samotným vyzděním klenby. Žebra jsou za 

křížením ostře ukončena pouhým seříznutím. Celková atmosféra v místnostech pod 

klenutím je velmi působivá, celkový dojem umocňuje užití mohutných žeber na relativně 

malém půdorysu, jež jsou dokonce v některých místech odpoutány od vyzdění a zdají se být 

na dosah ruky [38].  

Místnosti v kruchtě jsou prostorné bez středových pilířů, takže tvoří vždy jednu 

místnost a jsou sklenuty gotickým žebrovým. Celý tento objekt varhanní kruchty je vestavěn 

mezi čtyři nosné pilíře samotné katedrály. Tyto pilíře tvoří čtyři nároží kruchty. Čelní stěna 

kruchty ukrývá ještě dva nosné pilíře procházející v ose arkád až do stropu prvního patra  

a opět je do nich směřována váha klenutých stropů. Zadní stěna kruchty je z plného 

pískovcového zdiva. V přízemí byla zadní stěna původně osazena uprostřed slepým 

výklenkem, nyní je prolomena třemi gotickými okny s kružbami. Stejně je tomu tak 

v prvním patře kde ale původně bylo prolomeno lomené okno vně z katedrály, též umístěné 

na osu místnosti. V levém zadním rohu (v severovýchodní straně) je v obou patrech, jak 

v přízemí, tak v patře umístěno točité schodiště spojující obě podlaží. Bohužel však při 

přenesení kruchty nebylo obnoveno původní schodiště, ale bylo osazeno nové neogotické 

s mnohými zdobnými prvky dle návrhu Kamila Hilberta [39]. Na původní dispozici nás dnes 

upomíná pouze jedno kamenné žebro, které je předčasně ukončeno a nedoléhá na nově 

vytvořené schodiště [40]. 
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Wohlmutova kruchta je vystavěna jako dvouetážová konstrukce, která má v obou 

patrech pilířové arkády, což je pro stavby projektované Bonifácem Wohlmutem velice 

typické. Arkády byly v renesanci celkově velice oblíbeným prvkem, jsou užity například při 

renesanční přestavbě paláce Granovských z Granova na Starém Městě pražském nebo na 

Královském letohrádku a Míčovně, na jejichž stavbách se Wohlmut pravděpodobně podílel.  

Arkády varhanní kruchty jsou umístěny ve třech vertikálních osách. Přízemí je 

osazeno mírně vystupujícími širokými pilastry toskánského řádu, které působí velice 

předimenzovaně a honosně díky své šířce. Podkruchtí je otevřeno trojicí půlkruhových arkád 

nesených dvojicí  obdélných pilířů. Jsou jim předloženy již zmiňované toskánské pilastry 

vystupující nahoře až k podélné liště umístěné několik desítek centimetrů pod předsazenou 

barokní předprseň. Pilíře mají nízké římsovité hlavice, jež zmíněné pilastry překrývají. Na 

nich jsou založené uvedené půlkruhové oblouky. Pod toskánskými hlavicemi pilastrů jsou 

vymodelovány reliéfní čabraky, které byly osazeny až v době pozdního baroka. Všechny tři 

oblouky v podkruchtí jsou dnes osazeny velkými dubovými, dvoukřídlými vraty. Prostřední 

vrata pocházejí z dílny Š. Zálešáka z roku 1929.82 V jednotlivých deskových výplních vrat 

jsou reliéfně vyřezány postavy evangelistů, církevních otců a českých patronů. Řezby na 

bočních vratech provedl Kašpar Bechteler. Bechtelerovy vrata byly původně umístěny 

v jalové zdi uzavírající západní stěnu katedrály a vedly do severní a jižní lodě [41].  

V patře je pak užito superpozice a použito řádu iónského v podobě vystupujících 

polosloupů, jejichž volutové hlavice podpírají trojdílný architráv. Zde došlo při 

přemisťování kruchty ke změně, neboť původně tyto iónské hlavice, na které dosedá 

trojdílný architráv, podpíraly gotické kružbové zábradlí shodné se zábradlím triforia a nyní 

podpírají plné kladí, které plynule navazuje na gotické zábradlí triforia pod úhlem 90° a tím 

kopíruje přirozený půdorys [42]. Původní gotické zábradlí bylo však napojeno pod úhlem 

45°, tak, že vznikla zhruba metrová část zábradlí napojená z obou stran pod úhlem 45° a tím 

jakoby obcházela nárožní pilíř kruchty, což při čelním pohledu na kruchtu působilo mnohem 

harmoničtěji, než je tomu nyní [43]. Kladí je ukončeno římsou, jež je lemována zubořezem. 

Přízemní oblouky půlkruhově ukončené, jsou převýšené a v nejvyšším bodě dosahují výšky 

okolo 6 metrů. Oproti tomu oblouk prvního patra má výšku zhruba 4,5 metrů. V baroku byly 

přízemní oblouky v archivoltě doplněny klenáky se třemi žlábky a na pilastrech ve stejné 

době čabrakami zakončenými krakorcem, jež podpírají balkón hudební kruchty [44]. 
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Krakorce mají pozdně barokní projmutí v postranních osách a zprostředkovávají tak nosnou 

funkci balkónu. Krajní krakorce jsou profilovány tak, aby kopírovaly ukončení balkónu, tedy 

konkávně stočeny. V patře je užito čtyř kamenných polosloupů, které tedy původně, jak již 

bylo řečeno, nesly gotické kamenné zábradlí, jež bylo tvarováno stejně jako ve zbytku 

katedrály. Konsoly v prvním patře jsou velice nezvykle umístěny přímo nad středem 

archivolty, čímž ztrácejí nosnou funkci a jsou zde tedy pouze jako zdobný prvek. Tyto 

konsoly jsou umístěny pouze v archivoltách u bočních oblouků a nad prostředním obloukem 

pravděpodobně nebyla vůbec zamýšlena vzhledem k iluzivnímu napodobení v malbě 

navazující na cvikly, ve kterých jsou zobrazeni andělé hrající na hudební nástroje  

a poukazující tím na funkci kruchty jako místa pro varhany, tedy místa odkud vychází hudba. 

Autorem maleb ve cviklech je s největší pravděpodobností dvorní malíř Francesco Terzio, 

který v době stavby varhanní kruchty pracoval na Pražském hradě.83  

Barokní balkón, který zde byl umístěn roku 1729, jenž musel být pravděpodobně 

z důvodu nevhodného stavebního postupu staticky narušen, byl už po roce 1757 nahrazen 

novým, který je v téměř nezměněné podobě na kruchtě dodnes. Balkón nezaplňuje celou šíři 

kruchty, ale je kratší zhruba o sílu spodního pilastru z obou bočních stran. Poprsnice balkónu 

je členěna mramorovanými svazkovými pilastry vždy tak, že pohledově navazuje na 

polosloupy v prvním patře a na pilastry přízemí. Pouze v místě vystupujícího půlkruhového 

balkónu jsou umístěny na osu středových oblouků, neboli přesně ve vertikální ose celé čelní 

strany kruchty. V prostoru poprsnice mezi svazkovými pilastry jsou reliéfně vyobrazeny 

hudební nástroje a jejich části. Můžeme zde spatřit například violu, housle a smyčce, dále 

žesťové nástroje, trubky, rohy, pozouny a na střední části jsou bicí nástroje. V průhledu 

polokruhových oblouků arkád se uplatňují zahrocená kamenná žebra gotizující kroužené 

klenby a z pohledu diváka na kruchtu tvoří vzhledově jakýsi baldachýn za oblouky arkády. 

Wohlmut zde viditelně a úmyslně kombinuje dva architektonické slohy. Tento pohled na 

spojení renesance a gotiky je velice netradiční. Na svornících kleneb byly později 

vymalovány dva znaky s erbem malířského cechu. Iniciály prvního štítku nesou písmena 

MM, snad značí jméno Mathiase Mayra a druhý štítek nese iniciály VM asi Uliricha 

Maschau. Oba tito malíři se podíleli na obnově výzdoby chrámu sv. Víta do roku 1630.84  

O malbách ve cviklech arkády prvního patra se dovídáme informace z restaurátorské 

zprávy, která se nachází v archivu Pražského hradu. Zpráva pochází z roku 1969, kdy 
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proběhlo i samotné restaurování maleb. Ve zprávě se uvádí, že na základě smlouvy 

s Kanceláří prezidenta republiky (KPR) bylo provedeno restaurování celkem šesti 

segmentových obrazů s námětem muzicírujících andělů. Dle zprávy se jedná o renesanční 

malbu na kamenech, jež byla společně s celým portálem při dostavbě nové části katedrály 

přenesena ze středu katedrály do severní lodě.85 

Při této přestavbě malba údajně velmi utrpěla a byla značně poškozena. Tudíž po 

přesunutí byla neprodleně restaurována, tomu se tak stalo roku 1925. Při této obnově byl 

však užit nevhodný technologický postup, který malbu téměř zničil. Původní malba byla 

provedena „al secco“, tedy na již suchou omítku, na okrovém a šedém podkladu. Místy byla 

do kamene vyryta i pomocná kresba. Oprava z roku 1925 provedla nedostačující zpevnění 

dochovaných maleb a nebyla ani řádně očištěna od nánosů prachu a špíny. Byla provedena 

pravděpodobně tvrdá kaseinová fixáž a přemalba.86 Kaseinová fixáž však není vhodná do 

vlhkých špatně větraných prostor. Původní malba tak začala opadávat v různě velkých 

úlomcích díky změnám teplot a vlhkosti nebyla sto se přizpůsobovat podkladu kvůli 

rozdílnému rozpínání kaseinem zpevněného materiálu. Fragmenty malby opadávaly, jak při 

doteku, tak při proudění vzduchu.  

         Restaurování bylo velmi náročné, hlavně při zpevňování podkladové vrstvy. Nejprve 

bylo nutné provést injektáž těkavými látkami, která malbu zvlhčila a sjednotila savost 

materiálu. Poté se dala provádět vlastní upevňovací injektáž. Nepůvodní přemalby byly 

odstraněny stejně jako veškeré nečistoty. Původní malba byla obnovena, vyretušována  

a upevněna temperovou emulsí a nakonec zafixována užitím voskové povrchové úpravy 

rozpustné toluenem [45].87 Díky tomuto zásahu restaurátora Josefa Němce se nám dochovala 

tato renesanční malba provedená pravděpodobně Francescem Terziem. Bohužel dobové 

prameny neobsahují ani informaci, kterou část chrámu pomáhal před rokem 1561 malovat 

Hans Gumperger z Vratislavi, a které malby prováděl Jeroným Widemann.88  
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6.2 Francesco Terzio a výzdoba varhanní kruchty 

 

          Francesco Terzio se narodil roku 1523 v Bergamu a později se dostal až na dvůr 

Ferdinanda I., jako dvorní malíř. Roku 1561 mu byla přidělena šlechtická příslušnost na 

základě listiny vydané Ferdinandem I. Terzio je zmíněn též v roce 1554, jako malíř 

arcivévody Ferdinanda.89 V Praze se v dvorském okruhu pravděpodobně seznámil 

s Bonifácem Wohlmutem, s kterým spolupracoval na výzdobě varhanní kruchty, především 

na malovaných varhanních křídlech, jež se nám bohužel nedochovaly. Preiss uvádí, že za 

tuto zakázku dostal v roce 1564 zaplaceno.90 Bohužel však nemáme přímý doklad toho, že 

by prováděl též malby na omítce, které zpodobňují muzicírující anděly. 

 Skříň na varhany vyrobil Hans Sauerloch a Francesco Terzio se postaral o její 

výzdobu včetně zlacení. Co konkrétně bylo vymalováno na křídlech varhan, dobové 

prameny bohužel neuvádějí. Tehdejší varhanní nástroj se řadil k evropské špičce, měl tři 

manuály, pedál a kolem 40 rejstříků. Varhany byly zničeny požárem, který byl způsoben 

pruským dělostřeleckým ostřelováním roku 1757. Na původním místě pak byly roku 1765 

osazeny nové barokní varhany s mechanickou trakturou od Antonína Gartnera, které jsou na 

kruchtě umístěny dodnes, avšak po přemístění kruchty již nejsou funkční a slouží pouze jako 

kulisa.91  

Francesco Terzio se pravděpodobně poprvé setkal s arcivévodou Ferdinandem už 

v roce 1551, kdy probíhal v Augspurku říšský sněm. Tyto sněmy mimo jiné byly pro umělce 

místem, kde se mohli dostat do služeb velice zámožných osobností a tak získat svou prestiž  

a samozřejmě odpovídající honorář za své umělecké schopnosti.92  Listina z roku 1561 

dokazuje Terziovu účast na dvoře Ferdinanda I., coby dvorního malíře a potvrzuje 

šlechtickou příslušnost jeho rodu tím, že mu polepšuje rodový erb.93  

Roku 1554 je Terzio v Praze pověřen Ferdinandem vytvořením návrhu na tzv. 

Zpívající fontánu, která byla určena pro Královskou zahradu [46]. Jeho návrh fontány byl 

nejprve zhotoven z lipového dřeva řezbářem Hanušem Peysserem, který sloužil pouze jako 

předloha.94 Vlastní výrobou formy a následným odlitím byl pověřen Tomáš Jaroš z Brna. 
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Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byly práce několikrát pozastaveny, a tak se 

Ferdinand osazení fontány v Královské zahradě bohužel nedožil neboť na své místo se 

dostala až roku 1568, tedy zhruba čtyři roky po Ferdinandově smrti.95 Jisté je, že jej můžeme 

považovat za potencionálního umělce, který se podílel na výzdobě varhanní kruchty, 

konkrétně andělů s hudebními nástroji vymalovaných ve cviklech prvního patra varhanní 

kruchty v katedrále sv. Víta.    

O tom, že to byl umělec vysokých kvalit, nám dokládají grafické listy, které byly 

vytvořeny pro ilustraci do tzv. Melantrichovy bible. Na ilustracích se nejprve podílel Florián 

Abel, který však předčasně umírá v Praze roku 1565. Dalším umělcem, který do ilustrací 

vnesl italský soudobý styl je pravděpodobně Francesco Terzio, neboť dřevořezy byly 

značeny monogramem FT [46]. Na základě těchto grafických dřevořezů je Terziovi 

přisuzována účast na výzdobě nádvorního průčelí paláce Granovských z Granova na Starém 

městě Pražském, která vznikala po roce 1558 [47]. Písemné prameny nám jméno umělce, 

jež zde vytvořil chiaroscurové malby neuvádějí. Literatura však hovoří o velmi vysoké 

kvalitě těchto maleb a též přisuzují práce na tomto paláci dvorskému okruhu.96    

 

 

6.3 Srovnání průčelí varhanní kruchty a nádvorních arkád paláce Granovských 

z Granova 

 

Palác Granovských z Granova leží poblíž Staroměstského náměstí a je lemován ulicí 

Štupartská a Týnská. Dnes lze tento palác vymezit na domy čp. 639, 640 a 1049. Tento palác 

byl součástí tzv. Týnského dvora, který sloužil jako celnice a kupecký dvůr, v pramenech se 

objevuje už od poloviny 12. století. Již od těchto nejstarších dob sloužil dvůr cizím kupcům, 

kteří zde byli ubytováni a následně bylo jejich zboží váženo, proclíváno  

a v neposlední řadě prodáváno.97 Tento dvůr původně měl vlastní hradby a dokonce vodní 

příkop. Velice důležitým datem pro tento objekt je rok 1558, kdy je ve Ferdinandovu 

majestátu dědičně darován Jakubovi mladšímu Granovskému z Granova, který zde již před 

rokem 1558 působil jako správce. Podmínkou darování bylo, že musí vydržovat služebníka, 

který bude hlídat otevírání a zavírání bran Týnského dvora. Současně s darováním dostal 
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povolení k renesanční přestavbě svého paláce a též mu byl polepšen rodový erb, který nyní 

obohatil o černého koně v levém poli. Díky datacím nad tesanými pískovcovými erby na 

paláci Granovských v archivoltách renesančních portálů můžeme přesně datovat celou 

přestavbu, která započala už v roce 1559.  

Jakub ml. se stal královským úředníkem v Ungeltu neboli Týnském dvoře a rozhodl 

 o přestavbě stávajícího dvora.98 Zahájení přestavby bylo tedy započato neprodleně po 

vydání majestátu, a to ve dvou stavebních etapách. Vzhledem k odlišnému celkovému 

vyznění jednotlivých křídel paláce je vysoce pravděpodobné, že se na jeho výstavbě podílelo 

vícero stavebních mistrů.99 Jakub měl pravděpodobně dobré vztahy se samotným císařem,  

a tak je pravděpodobné, že se na přestavbě podílel okruh umělců z jeho pražského dvora. O 

účasti pražského dvorského okruhu též svědčí vysoká úroveň provedené práce a jistá 

vizuální podobnost s projekty, které byly prováděny dvorními umělci na Pražském hradě  

a jeho okolí.  

Kdo se podílel na renesanční přestavbě paláce Granovských, bohužel s jistotou 

nevíme, neboť se nám nedochovaly žádné písemné prameny. První etapa přestavby se týkala 

západního křídla s průchodem, jež je lemován jedním z nejstarších renesančních portálů na 

Starém Městě a lze jej přesně datovat do roku 1559 právě díky značené dataci. Druhá etapa 

přestavby se týkala severního křídla, především tedy dnes čp. 639 a 1049. Jedná se o stavbu 

lichoběžného půdorysu, jejíž nádvorní fasádu můžeme vertikálně rozdělit na dvě části. Kratší 

část průčelí z plného zdiva, ve kterém jsou prolomeny okna s pískovcovými šambránami  

a pak druhou, delší část, jež je otevřena arkádami. Právě zde se uvažuje o účasti Bonifáce 

Wohlmuta jako projektanta arkádového průčelí, které je pro jeho stavby tak typické. 

Nacházíme zde určitě vizuální podobnost s průčelím Wohlmutovy varhanní kruchty, na 

které se pracovalo přibližně ve stejné době, proto můžeme uvažovat nad jeho účastí v tomto 

projektu [48].   

Arkády jsou prolomeny v přízemí a v prvním patře, třetí patro je členěno dvojicemi 

sdružených oken. Celkem se jedná o osm oblouků, původně v obou podlažích. Podobně, 

jako je tomu na Wohlmutově kruchtě, jsou užity v přízemí mohutnější pilíře hranolového 

průřezu, zatímco v prvním patře je užito plnohodnotných sloupů. Přízemí a první patro je 

odděleno vystupující bohatě profilovanou římsou, jež probíhá v celé délce arkád a na ni 
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dosedá plné zábradlí, původně zdobené sgrafitovou rustikou. Zábradlí je členěno 

vystupujícími pilastry vždy ve stejné vertikální úrovni a zhruba stejné šíři jako sloupy 

prvního patra a je též ukončeno profilovanou bankálovou římsou, která probíhá po celé délce 

arkád v prvním patře. Na římsu pilastrů je uložena patka hladkých mírně se zužujících patrně 

pískovcových sloupů s toskánskými hlavicemi. Další analogií mezi varhanní kruchtou  

a paláce Granovských jsou mistrně vyvedené malby, jak ve cvikelech, tak na celém zbytku 

severní nádvorní fasády. Některé detaily těchto chiaroscurových maleb z paláce 

Granovských jsou provedením, tvarem velmi podobné, proto se přikláním k názoru, že 

Francesco Terzio je autorem maleb na kruchtě a stejně tak na fasádě paláce Granovských 

z Granova [49] [50]. Terzio se zajisté znal s Bonifácem Wohlmutem, určitě při stavbě 

kruchty museli být v kontaktu při osazování varhan a při výmalbě průčelí. V tehdejších 

dobách bylo naprosto běžné, že umělci pražského dvora byli najímáni šlechtickými rody, 

které byly spřízněny s panovníkem, a tak je pravděpodobná účast mistra Bonifáce i na stavbě 

paláce, který připadl do vlastnictví Jakubovi mladšímu z Granova jež měl k císaři velmi 

blízký vztah. Konkrétně při srovnání detailů některých postav, jako například ruce a prsty 

nebo některé rysy v obličeji jsou patrny jisté podobnosti mezi malbami paláce Granovských 

a kruchtou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 Závěr 
 

         Varhanní kruchta, Jako jeden z nejlepších počinů Bonifáce Wohlmuta za jeho 

působení ve funkci dvorního architekta Pražského hradu nemá ve světě gotické katedrály 

obdoby. Přes všechny nepříznivé doby a osudy, které jí potkaly, včetně dělostřeleckého 

ostřelování Prahy, kompletního rozebrání a přemístění při dostavbě celé katedrály a mnohým 

požárům, jež katedrálu postihly, přežila kruchta dodnes. Renesanční průčelí bylo postaveno 

na počest zvolení Ferdinanda I. císařem roku 1556, je důkazem nově přicházející umělecké 

epochy. Je to jeden z mála projektů, u kterého je skutečně přímo doložen stavitel Bonifác 

Wohlmut. Tato arkádová čelní stěna je jednou z prvních staveb na našem území, která 

využívá superposice. Zároveň máme doloženo účasti italského malíře Francesca Terzia na 

malbách varhanních křídel. S vysokou pravděpodobností též vytvořil nástěnné malby ve 

cvikelech. Tento fakt nám dokládají Terziovi ilustrace v Melantrichově bibli a též 

chiaroscurové malby na paláci Granovských z Granova, kde bohužel též není doložen, ale 

je vysoce pravděpodobné, že se na této výzdobě nádvorního průčelí podílel. Většina odborné 

literatury se k tomuto názoru též přiklání. 

         Jedním z přínosů této práce je porovnání varhanní kruchty s palácem Granovských, 

neboť v literatuře se doposud tato komparace neobjevila. Porovnání je důkazem účasti 

Bonifáce Wohlmuta na stavbách i mimo dvorský okruh. Propojení Jakuba mladšího 

z Granova z císařským dvorem Ferdinanda skrze majestát, který mu dědičně daroval část 

Týnského dvora a povolil rozsáhlé stavební úpravy, též poukazuje na propojení těchto dvou 

staveb. Je možné, že se sám Bonifác Wohlmut inspiroval, vzhlédl ve svém projektu varhanní 

kruchty a její členění přenesl též na zakázku mimo Pražský hrad. Paláce Granovských, jehož 

přestavba započala roku 1559, tedy pouhé dva roky před úplným dokončením kruchty. 

Nedílnou součástí kruchty jsou též malby, umístěné ve cvikelech arkád prvního patra. 

Jsou provedeny mimořádně kvalitně a jsou přisuzovány italskému malíři Francescu 

Terziovi, který stejně jako Bonifác Wohlmut, byl členem pražského uměleckého dvora. 

S jistotou můžeme tvrdit že, byl autorem výmalby a pozlacovacích prací varhanních křídel, 

bohužel však nedochovaných. Požár zničil křídla varhan včetně varhan samotných. Velká 

škoda zničení celého tohoto hudebního nástroje, který svým rozsahem a provedením neměl 

na starém kontinentě obdoby, jak uvádí doktor Trolda ve svém článku.100 Písemné prameny 
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nám dokládají, že Francesco Terzio dostal zaplaceno za odvedenou práci na varhanních 

křídlech, bohužel však nikde není uvedeno, jestli vytvořil nebo se podílel na malbách ve 

cvikelech, které zdobí andělé hrající na hudební nástroje. Opět nacházíme analogii u paláce 

Granovských, jehož nádvorní křídlo jest vyzdobeno chiaroscurovými malbami 

připisovaných právě Terziovi.  

Dalším přínosem této práce je shrnutí, veškerých dostupných informací  

o Wohlmutově kruchtě. Konkrétně shrnuje podmínky, kontext, za kterých stavba a celý 

projekt vznikal. Dále hledá další důkazy pro připsání maleb na kruchtě Francescu Terziovi 

v podobě již zmiňované komparace maleb na paláci Granovských. Doposud se literatura 

většinou zabývala, buď pouze architektonickou podobou, avšak především jen renesančním 

průčelím, nebo historickým kontextem. Tato práce se zmiňuje i o vybavení kruchty a to 

konkrétně původních varhan, jež jsou samozřejmě nedílnou součástí varhanní kruchty. 

Detailně se věnuje jednotlivým stavebním a uměleckým prvkům, včetně těch nepůvodních 

jmenovitě například dřevěnému baroknímu zábradlí u nově vzniklého balkónu. Dále shrnuje 

projekty, na nichž se Bonifác Wohlmut prokazatelně podílel a to včetně jeho prvních 

projektů, které vznikaly ještě za jeho raného pobytu ve Vídni.  

Varhanní kruchta je mnohdy v literatuře pouze zmíněna jako jeden z jeho projektů  

a není jí věnováno přílišné pozornosti, ale osobně si myslím, že je to Wohlmutovo vrcholné 

a velice umělecky cenné dílo. V té době šlo o něco velmi moderního, umisťovaného do už 

tehdy velice historicky cenné gotické katedrály a dočkalo se velkého ohlasu i od samotného 

Ferdinanda I. Habsburského, krále českého, který podobu kruchty včetně jejího stavitele 

architekta Bonifáce Wohlmuta velice vychválil.  
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33. Praha, pohled na barokní poprsnici s mramorováním a hudebními nástroji. 
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38. Praha, neogotické schodiště osazené Kamilem Hilbertem při přemístění kruchty 
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44. Praha, pohled na krakorce a spodní část barokního balkónu varhanní kruchty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Praha, detail maleb ve cviklech od autora Francesca Terzia, stav po restaurování 
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46. Francesco Terzio, ilustrace z Melantrichovy bible, Josef a žena Putifarova, monogram 

FT nasvědčuje autorství právě Terziovi, kol. 1570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Praha, nádvorní arkádové průčelí paláce Granovských, zdobené chiaroscurovými 

malbami jež jsou připisovány Francescu Terziovi 
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varhanní kruchta, vpravo palác Granovských z Granova 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

49. Praha, detaily maleb umístěných ve cviklech prvního patra varhanní kruchty, autorství 
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pražském, autorství se připisuje též Francescu Terziovi 
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