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Anotace 

 

Práce sleduje tři hlavní otázky, které umoţní hlubší uměleckohistorické zhodnocení 

památky. Na úvod je stručným přehledem panovníku představena doba vzniku fontány. 

V následující části práce přiblíţí pŧvodní kontext instalace bronzové fontány do 

architektury Královské zahrady na Praţském hradě v třetí čtvrtině 16. století. 

Uměleckým popisem a doloţením historických pramenŧ představí památku jako 

výslednou práci skupiny umělcŧ z okolí královského puškaře Tomáše Jaroše z Brna. 

V závěrečné části se pokusí upozornit na moţný mimoevropský kulturní vliv při vzniku 

uměleckého díla. Na srovnání fantazijních postav fontány se zvony z konce 16. století 

se pokusí doloţit postupné zdomácnění určitého motivu pouţitého na habsburském 

dvoře ještě před příchodem Rudolfa II. Vedlejší otázkou bude současná památková péče 

o uměleckou památku. 
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Abstract 

 

This work follows three main questions, which will allow a deeper appreciation of art 

historical monument. At first, there is a concise story of rulers, which donated fountain. 

In the next part, the work gives ideas of the original context of the installation of the 

bronze fountain in the architecture of the Royal Garden at the Prague Castle in the third 

quarter of the 16th century. The artistic description with historical sources presents the 

monument as the result of the work of artists associated around the royal gunsmith 



 

Tomas Jaros of Brno. In the closing section attempts to draw attention to the potential 

non-European cultural influence in the creation of artwork. Compared fanciful figures 

on the fountain with bells of the late 16th century, attempts to document the gradual 

domestication of a particular theme used on the Habsburg court before the arrival of 

Rudolf II. Secondary question will present conservation of the artwork. 
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1 Úvod 

 

V českých dějinách umění nenalezneme mnoho uměleckých památek 

propojujících výtvarné a hudební umělecké vyjádření. Mŧţeme sem zařadit kostelní 

zvony: 

„Laudo deum verum, plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro, pestem fugo, 

festa decoro, est mea cunctorum terror vox daemoniorum.―
1
 

Patří sem i varhany: 

„Die orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller instrumenten.―
2
 

„Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. 

Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl 

k Bohu a k vyššímu světu.―
3
 

Zpívající fontánu v Královské zahradě bychom mohli obrazně připojit k této 

úzké skupině. Při seznámení s tímto dílem vidíme na první pohled statický objekt 

renesanční plastiky, při bliţším seznámení si všimneme vlastnosti, kterou nelze 

výtvarně zachytit – divák se mŧţe zaposlouchat do jemného tlukotu vodního proudu 

dopadajícího na tělo fontány. Tato vlastnost se odráţí v názvu fontány. Obrazně 

mŧţeme říct, ţe varhany a zvony jsou hlasem kostela, v tomto duchu bych Zpívající 

fontánu rád uvedl jako jedinečnou památku, která se stala hlasem Královské zahrady. 

Na první pohled statický objekt zde přijímá hudební charakter nestálosti a pohybu pro 

potěchu, rozveselení a snad i pobavení návštěvníkŧ Královské zahrady [1].  

Tato bakalářská práce se zabývá renesanční bronzovou fontánou na Praţském 

hradě [2]. Jejím záměrem je představit umělecké dílo ve svém kontextu vzniku ve třetí 

čtvrtině 16. století a pokusit se o jeho hlubší uměleckohistorické zhodnocení. Pro 

zpracování práce jsem vybral tři hlavní otázky. Mŧţeme rozpoznat autorství fontány? 

Jaký byl pŧvodní kontext instalace bronzové fontány do architektury Královské 

zahrady? Mŧţeme na fantazijních postavách fontány postřehnout mimoevropský 

kulturní vliv a lze nalézt v českých zemích zpodobnění motivu inspirovaného 

fantazijními postavami? 

                                                 

1
 Středověká formulace Sedm cností zvonu, septem virtutes campanae, dokládá poslání zvonu: 

Chválím pravého Boha, svolávám lid, shromaţďuji duchovenstvo, oplakávám  zemřelé, zaháním mor, 

krášlím svátky, mŧj hlas je hrŧzou veškerým zlým duchŧm.  
2
 Wolfgang Amadeus Mozart v dopisu svému otci ze dne 17. října 1777 hodnotí sluchem 

i zrakem hru na varhany. 
3
 O pŧsobení varhanní hudby se dočteme v SACROSANCTUM CONCILIUM 6, 120. 
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Práce vychází z monotematického zadání, přesto však nahlíţí do více oblastí 

uměnovědného zájmu. Svým charakterem odkazuje na kapitoly o  vodní architektuře, 

o zahradním umění, o dvorském uţitém umění, o renesančním sochařství, o tradici 

litectví a zvonařství v Čechách. Ve své práci naváţu na kolegy z Ústavu dějin 

křesťanského umění na KTF UK, kteří se věnovali zahradám Rudolfa II. a praţských 

fontánám a kašnám v 16. století. Vyuţiji publikovaných účtŧ, korespondence, náčrtŧ, 

kreseb a plánŧ v nejnovější literatuře. Získané znalosti srovnám s nepublikovanými 

restaurátorskými a technologickými zprávami uloţených v registratuře Oddělení 

uměleckých sbírek Správy praţského hradu.  

Svou práci jsem rozdělil do devíti kapitol. Po krátkém přehledu základní 

literatury pokračuji kapitolou Dvorští objednavatelé fontány, v níţ jsem skrze dŧleţité 

mezníky politického a osobního ţivota Habsburkŧ představil dobu a souvislosti vzniku 

fontány. Následuje kapitola Dějiny Královské zahrady do 16. století, v níţ je zahrada 

zasazena do evropského kontextu renesanční architektury. V samostatné kapitole 

s názvem Zpívající fontána je vedle uměleckého popisu představena památková péče 

o  tuto památku. V šesté kapitole je na základě archivních pramenŧ představena skupina 

umělcŧ a řemeslníkŧ, kteří se podíleli na vzniku fontány. V závěrečných kapitolách 

práce jsou představeny vlivy dálných kultur, které mŧţeme postřehnout na 

habsburských dvorech. Po krátkém pojednání o evropském vlivu v Číně se zamýšlím 

nad zobrazeními fantaskních bytostí, která mohou souviset se zájmem o exotické umění. 

Návštěvník praţských muzeí a galerií se prostřednictvím stálých i krátkodobých 

výstav mŧţe setkat s rŧznými skutečnostmi, které se tato práce snaţí propojit. K otázce 

mimoevropského vlivu pocházejícího snad z dálného východu mě přivedla návštěva 

expozice Umění Asie v paláci Kinských. V NM vznikla výstava Říše středu přibliţující 

tradiční čínské umění. Tradice čínského umění je patrná i u současného čínského 

umělce Aj Wej-weje, jehoţ cyklus Zvěrokruh je široké veřejnosti přístupný před 

budovou Veletrţního paláce. V nové expozici Hutnictví v NTM je přiblíţena tradice 

českého zvonařství v samostatném výstavním prostoru.  

Myslím si, ţe Zpívající fontána je natolik významným dílem v dějinách uţitého 

umění a je dŧleţité, aby byla podrobena bliţšímu studiu. Tento záměr bych chtěl 

podpořit svou bakalářskou prací. 
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2 Přehled odborné literatury a stavu bádání 

 

„V těch prvých zahradách je hojnost květin všeho druhu i upravených parterů 

a na jejich konci je ještě jedna malá zahrada, obehnaná železnými mřížemi na zeleno 

nabarvenými, kde je překrásná fontána z bronzu, jejíž náramně velká nádrž je 

zhotovená ze stejného kovu.―
4
 

Praţský Belvedér, který excentricky shlíţí na město jako určitá protiváha 

Praţského hradu, vţdy patřil ke klenotŧm, jenţ mají být v Praze navštíveny. Zásluhou 

blízké polohy k panovnickému dvoru se mŧţeme o Zpívající fontáně dočíst ve starých 

cestovatelských denících. Jak dokládá vybraný citát Jacquesa Esprincharda
5
, který 

navštívil Prahu v roce 1597, byla Královská zahrada navštěvována a obdivována. Tyto 

cenné záznamy o Královské zahradě za Rudolfa II. nám zprostředkovávají dobové 

cestovatelské zprávy vydané v knize Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze.
6
 

Mezi nejstarší uměleckohistorické prameny k tématu patří praţská topografická 

a prŧvodcovská literatura. Jaroslaus Schaller vydal čtyřsvazkový popis Prahy, kde se 

o Královské zahradě a fontáně dočteme v prvním svazku z roku 1794.
7
 První českou 

literaturou o fontáně je kapitola Kašna v královské zahradě Praţské od Ferdinanda 

Mikovce, kterou nalezneme ve Starožitnosti a Památky země České.
8
  

V době obrody českého uvědomění, od konce 19. století, tedy v době zakládání 

uměleckoprŧmyslových muzeí, se těšila velkému zájmu otázka dějin uměleckého 

řemesla. Pro dobu renesance bylo zvonařství a konvářství v Čechách ztotoţněno jako 

specificky svérázný projev českého umění.
9
 Zpívající fontána byla vnímána jako umný 

doklad práce s bronzem.
10

 Velmi dŧleţitým pramenným zdrojem je práce Zikmunda 

Wintera Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách
11

 pro jeho zaznamenání 

městských pramenŧ, které byly zničeny při poţáru Staroměstské radnice v květnu 

1945.
12

 Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1917, která je věnována 

                                                 

4
 JACQUES ESPRINCHARD, 1597 (Publikováno In: Tři francouzští kavalíři. Praha 1989, 33). 

5
 Jacques Esprinchard byl francouzský učenec a hugenot, který navštívil Prahu v roce 1597. 

6
 FUČÍKOVÁ 1989. 

7
 SCHALLER 1794. 

8
 MIKOVEC 1860. 

9
 RYBIČKA 1886. 

10
 SVÁTEK 1889, HERAIN 1905. 

11
 WINTER 1909. 

12
 KRČKOVÁ 2011, 13–14.  
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ţivotnímu jubileu Karla Chytila, obsahuje stati k českému zvonařství, zejména pak 

článek Mistr Tomáš z Brna.
13

 

V době první republiky probíhaly na Praţském hradě rozsáhlé stavební úpravy. 

Také v Královské zahradě došlo k úpravám. V této době byly zkoumány dějiny zahrady 

na základě korespondence a účtŧ české komory,
14

 při úpravě parteru okolo bronzové 

fontán byl proveden archeologický výzkum.
15

 Po druhé světové válce byl Pavlem 

Janákem přestavěn zahradní pavilon
16

 na soukromé sídlo prezidenta republiky 

a Královské zahradě byl navrácen reprezentační charakter. 

První, kdo upozornil na fenomén vody v renesanční architektuře v Čechách, byla 

Jarmila Krčálová.
17

 Ve svém článku v časopise Umění představuje dobový 

celoevropský zájem o vodu, kdy byla voda přivedena na veřejná prostranství a do 

rozlehlých zahrad. Objekty jako například fontány, kašny, umělé studánky, vodotrysky 

byly svou rafinovaností a komplikovaností povýšeny do sféry umění. Hlavní vzory pro 

umělecké práce středoevropské provenience hledá v Itálii,
18

 kde byla tradice vodního 

umění jiţ od starověku, a na spřízněných dvorech Habsburkŧ.
19

  

S problematikou dvorských habsburských zahrad v 16. století se český čtenář 

seznámí ve vydané korigované disertační práci Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik 

a vývoj.
20

 Hlavním cílem práce bylo co nejblíţe představit dobovou podobu zahrad, 

které byly ve své době chápány jako celek sloţený z temporálních, ale i stálých 

elementŧ.
21

 V úvodní části se autorka zabývá teorií umění a architektury, podle níţ 

předkládá obecnou charakteristiku a princip utváření renesanční zahrady.
22

 Pro českého 

čtenáře je kapitola podstatná, neboť sumarizuje jednotlivé citáty k zahradnímu umění
23

 

z architektonických dobových traktátŧ. Dále vývoj Královské zahrady je doloţen 

v podrobných analýzách, kdy autorka rozčlenila hlavní text na podkapitoly podle 

jednotlivých celkŧ zahrady. Na závěr studie byla z podkladŧ autorky a Ivana P. Muchky 

vypracována analytická rekonstrukce, která zobrazuje Královskou zahradu v letech 

1535–1620 [3].  

                                                 

13
 CHYTIL 1917. 

14
 MORÁVEK 1938. 

15
 JANÁK 1937. 

16
 Tzv. Dietzerhoferŧv skleník. 

17
 KRČÁLOVÁ 1989. 

18
 Villa Tivoli, papeţská vila.  

19
 Biskupský dvŧr v Linzi, město Norimberk. 

20
 DOBALOVÁ 2009. 

21
 DOBALOVÁ 2009, 267. 

22
 DOBALOVÁ 2009, 19. 

23
 Od 19. století V německé literatuře nazývané jako Gartenkunst. 
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V nenovější odborné literatuře je podrobně popsána osobnost arcivévody 

Ferdinanda II. Tyrolského. Václav Bŧţek popisuje arcivévodŧv dvŧr.
24

  V monografii 

Hvězda je popsána arcivévodova tvŧrčí aktivita.
25

 Ojedinělou publikací je Knihovna 

arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, která byla vydána jako zakončení výzkumného 

projektu, kdy byly na základě inventářŧ záměrně vyhledávány knihy z ambraské 

knihovny.
26

 

Dvorské prameny byly publikovány v Jahrbuch der Kunsthistorischen 

Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses.  

Tato práce navazuje na studentské závěrečné práce na KTF UK. Klára Linartová 

a Jitka Peterová se ve svých pracích zabývaly praţskými renesančními fontánami.
27

 

Veronika Šárková popsala význam zahrad na dvoře Rudolfa II.
28

 Martina Víšková se 

věnovala projevu architektury Sebastiana Serlia na českých krbech.
29

 Ivana Laurová 

popsala stavebně-historický vývoj Královského letohrádku.
30

 Lenka Babická se 

zabývala dvorem arcivévody Ferdinanda a malířem Francescem Terzio při popisu 

paláce Granovských v Ungeltu.
31

 

Tato práce vychází z rŧzných oblastí kunsthistorického zájmu. Královská 

zahrada je součástí encyklopedických hesel. Přehledové heslo o Královské zahradě 

nalezneme v encyklopediích o českých a praţských historických zahradách.
32

 

V přehledu italského renesančního sochařství v českých zemích od Jana Chlíbce 

najdeme heslo o Zpívající fontáně.
33

 Bliţší literatura je pak představena s kaţdým zde 

představeným tématem.  

                                                 

24
 BŦŢEK 2006. 

25
 MUCHKA/PURŠ/DOBALOVÁ/HAUSENBLASOVÁ 2014. 

26
 PURŠ/KUCHAŘOVÁ 2016. 

27
 LINARTOVÁ 2015; PETEROVÁ 2015. 

28
 ŠÁRKOVÁ 2010. 

29
 VÍŠKOVA 2014. 

30
 PINTOVÁ 2013. 

31
 BABICKÁ 2014. 

32
 BAŠEOVÁ 1991; PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ/PETRŦ/RIEDL/SVOBODA 2004. 

33
 CHLÍBEC 2006, 122sq. 
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3 Dvorští objednavatelé fontány  

 

V této kapitole bude pojednáno o objednavatelích fontány a jejich zapojení do 

procesu realizace tohoto díla. Jako základní literaturu jsem pouţil České země v letech 

1526–1583
34

 a Dějiny správy v českých zemích.
35

 Na začátku jsem shrnul dŧleţité 

mezníky politiky a soukromého ţivota, které mohou poslouţit k bliţší interpretaci 

uměleckých děl. Stručným popisem uměleckých děl jsem se pokusil doloţit umělecký 

zájem jednotlivých panovníkŧ, kteří okolo sebe vytvářeli úctyhodné dvory a umění 

vyuţívali i k propagaci své panovnické moci.  Na základě této kapitoly bude 

představena doba vzniku Zpívající fontány. 

 

3.1 Císař Ferdinand I. (1503–1564 ) 

Císař Ferdinand I. proţil své mládí na španělském královském dvoře v Madridu, 

odkud i v dospělosti uţíval titulu „infant španělský―. Politickou cestu mu předurčil jeho 

děd Maxmilián, který jako první byl korunován císařem při tzv. neřímské korunovaci 

v Tridentu v roce 1508.
36

 Jako druhorozený syn Filipa Sličného a Johany Kastilské 

mohl být vnímán v habsburské politice jako přebytečný, zvláště po korunovaci staršího 

bratra Karla V., přesto Ferdinand I. dokázal nalézt své politické místo, v době reformace 

udrţel habsburskou moc a pro svou osobu dosáhl i nejvyšší světské hodnosti [5].
37

  

Ferdinand navazuje na dílo svého děda, který ještě jako rakouský arcikníţe 

získal se sňatkem s Marií Burgundskou bohaté nizozemské provincie po zemřelém 

Karlu Burgundském. Po náhlé smrti Marie v roce 1482 se moc Maxmiliána odvíjela od 

poručnictví nad jeho jediným synem Filipem Sličným. Od roku 1486 vystupoval jako 

římský král.
38

 Po vzoru Burgundska zaváděl nové správní modely směřující 

k jednotnému státu v roztříštěných Rakousích.
39

 Nařízením z roku 1498 byly vytvořeny 

nové centrální orgány: dvorská rada, dvorská komora, dvorská kancelář.
40

 V osobě 

Maxmiliána I. mŧţeme vidět panovníka, který vzkřísil myšlenku říšského 

univerzalismu, pečoval o dvorskou kulturu a začal budovat centralizovaný stát.  

                                                 

34
 ČECHURA 2008. 

35
 JANÁK/HLEDÍKOVÁ/DOBEŠ 2005. 

36
 ČECHURA 2008, 15sq. 

37
 korunovace 

38
 Korunován v Cáchách 9. května 1486. 

39
 Vláda v Rakousích byla uvolněna po smrti Matyáše Korvína a Zikmund Tyrolský se vzdal 

moci v Tyrolích a Předních Rakousích ve prospěch svého prasynovce Maxmiliána I. 
40

 ČECHURA 2008, 18. 
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Na základě svatebních smluv Maxmiliána a  Vladislava Jagellonského pojímá 

Ferdinand za manţelku českou princeznou Annu Jagellonskou [6].
41

 Smlouvou z roku 

1522 uzavřenou s bratrem Karlem vytváří samostatné habsburské soustátí ve střední 

Evropě. Na začátku své vlády vyuţil boje s reformací jako prostředku obnovy říšské 

moci a tvrdě se postavil reformačním odstředivým tendencím.
42

 Ferdinand obratně 

vyuţil spříznění s jagellonským rodem a stal se českým králem.
43

 Je tedy pomyslně tím 

panovníkem, s nímţ se na bezmála 400 let dostávají Habsburkové na český trŧn. Jeho 

nezastupitelnou úlohu v říši vyjádřil starší bratr Karel v roce 1531, kdy ho učinil svým 

spoluvladařem.
44

   

V romantických představách byl Praţský Belvedér ztotoţněn s projevem 

odevzdané lásky Ferdinanda ke královně Anně.
45

 Jan Baţant ve své monografii 

předkládá jinou moţnou interpretaci, jeţ přibliţuje politické dŧvody výstavby této 

jedinečné památky. Upozorňuje, ţe Ferdinand byl střízlivý a opatrný stavebník předem 

promýšlející své kroky, a proto veškerá stavební činnost musela vycházet z určitých 

poţadavkŧ a měla jasný cíl.
46

  

České království se stává ekonomickou základnou moci, jeţ prostřednictví 

České komory financovala vnitřní politiku, coţ lze postřehnout například i při výstavbě 

letohrádku. Ferdinand staví letohrádek v zemi, v níţ byl zvolen za krále a skrze 

Svatováclavskou korunu se stává jedním z říšských kurfiřtŧ. Podle Baţanta nebyl 

letohrádek budován jen pro Ferdinanda, ale byl stavěn pro jeho následovníky jako trvalá 

připomínka habsburské předurčenosti ke světovládě. Letohrádek měl být chápán jako 

symbol univerza moci, jeţ je zaloţena na tradici antického Říma. Okruhem příjemcŧ 

vnitřní ideje nebyla jen Praha, poselství bylo určeno celému světu.
47

 

V tomto kontextu je zajímavé, ţe Ferdinand od počátku třicátých let buduje 

cílevědomě program své panovnické reprezentace směřující k císařské hodnosti. 

                                                 

41
 Na základě smluv z roku 1505 a konečné smlouvy z roku 1515, tzv. vídeňské, která určila 

manţela české princezny vládcem nad rakouskými zeměmi. Svatba se konala 26. května 1521 v Linci. 
42

 Například v otázce potlačení stavovské protestantské opozice při „krvavém soudu― ve Vídni 

v červnu 1522, nebo povstání za „Tyrolské zemské zřízení― 1524–25.  
43

 Korunován byl 24. února 1527. Jeho dědické nároky nebyly českými stavy uznány, za českého 

krále byl zvolen svobodnou volbou na mimořádném zemském sněmu konaném 23. října 1526. V této 
době byl při druhé volbě zvolen Ferdinand také za uherského krále, avšak neměl v Uhrách takovou 

podporu jako sedmihradský vévoda Jan Zápolský, podporovaný i ze strany Osmanské říše. 
44

 Ferdinand byl zvolen za římského krále. Stal se zástupcem císaře v říši.  
45

 Královna zastupovala krále při zemských sněmech, vykonávala místodrţitelský úřad 

v Bruselu, v letech 1543–1547 se usadila s dětmi v Praze, s Petrem z Roţmberka a Jaroslavem ze 
Šelmberka spravovala české království. Na medailonu je vidět FA. ČECHURA 2008, 44. 

46
 BAŢANT 2006, 239. 

47
 BAŢANT 2006, 241–243.  
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Praţský Belvedér byl postaven a vyzdoben tak, aby vnitřní ideu o zlatém věku vlády 

říšského císařství mohli pochopit všichni znalí návštěvníci klasického vzdělání ve městě 

s císařskou minulostí Karla IV.  

V tomto smyslu jednou z kratochvílí dvora mohl být zasvěcený výklad 

panovníka, který mohl pronést při oslavách císařské korunovace pořádané pro něj jeho 

synem. Svŧj proslov mohl Ferdinand podloţit jiţ hotovou názornou výzdobou 

letohrádku. Zároveň v této době výstavby objednává u augsburského zlatníka zlaté 

jablko a ţezlo, které se stalo součástí korunovačního pokladu. 

Stavba královského letohrádku vychází z italského vzoru villy.
48

 Blízkou 

Královskou zahradu vystihují Albertiho citáty: „Zahrada vede k vile a spolu se pak 

setkávají― a „zahrada je pokračováním domu.―
49

 Prostřednictvím těchto slov mŧţeme 

vnímat vznik letohrádku a budování zahrady jako jeden propojený celek. Královské 

zahradě je panovníkem věnována stejná pozornost jako stavbě letohrádku. Jsou zde 

vysazovány vzácné cizokrajné rostliny.
50

 Král Ferdinand dohlíţí a radí zahradníkŧm, 

jak se mají starat o výpěstky. Tvrdě trestá prohřešky v zahradě.
51

 Jeho vláda je oslavena 

v básni De horto regio Simona Fagella Villatica.
52

 Jiţ v roce 1538 plánoval Ferdinand 

pořízení fontán do zahrady.
53

 K realizaci plánŧ však došlo aţ po více neţ 20 letech, kdy 

pověřil zhotovením bronzové fontány královského puškaře Tomáše Jaroše z Brna.
54

  

 

3.2 Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), královský 

místodržící v Čechách 

Arcivévoda Ferdinand byl pozoruhodný kulturní člověk, o kterém mŧţeme říct, 

ţe své ţivotní poslání neviděl pouze v politickém sebeurčení [7]. Snad jeho osud 

předurčilo to, ţe se narodil jako druhorozený syn. I kdyţ jej s otcem pojilo stejné křestní 

jméno, ubíral se v ţivotě vlastní cestou spojenou s vyššími idejemi, neţ je politická 

moc. Jeho cílem nebylo získání císařské koruny, ani jiný majestát. Osobnost arcivévody 

                                                 

48
 Belvedér lze označit pro svou nepřehlédnutelnost, ceremoniálnost a veřejný charakter jako 

pseudovilu. V charakteru mŧţeme spatřit rozpor mezi účelem soukromého potěšení a vedlejším centrem 

politického a společenského ţivota. BAŢANT 2006, 68. 
49

 Leon Batista ALBERTI: De re aedificatoria. Překlad dle Dobalová 2009, 31. 
50

 neznámé rostliny Ogier Ghisain de Busbecq Litzmann 262 v Ferdinad I 
51

 popravy 
52

 Báseň vydaná praţským kanovníkem In: Epigrammatum liber primus, Lipsko 1538. Josef 

HEJNIC: Šimon Fagellus Villaticus. Literatura, dílo, úkoly. In: Strahovská knihovna. Sborník Památníku 

národního písemnictví. Ročním XI. Praha 1976. 189–205. 
53

 Ferdinand I. objednal 4 fontány. 
54

 Ačkoliv měl vídeňského dvorního dělolijce Löfflere. 
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přibliţuje zájem o soukromé sbírky, jeho osobní knihovna, vlastní tvŧrčí aktivita i 

pohnutý manţelský vztah k augsburské měšťance Filipině Welserové, zcela 

nepodpořený vlastní rodinou.  

Se starším bratrem Maxmiliánem byl vychován v klidném Innsbrucku, ve městě 

císaře Maxmiliána I., kde mu bylo poskytnuto kvalitní humanistické vzdělání.
55

 Krátce 

pobýval se sourozenci v Čechách, kde jejich matka Anna zastupovala svého manţela.
56

 

Po náhlé smrti matky v roce 1547 převzal její politickou úlohu a jako osmnáctiletý se 

stal zástupcem otce. Začal prosazovat královu vŧli v Čechách, zpočátku se řídil 

přesnými instrukcemi, které se nám dochovaly v písemné korespondenci mezi otcem 

a synem. Jiţ v roce 1553 sám předsedal sněmovnímu jednání namísto krále. Stal se tak 

faktickým královským místodrţitelem, i kdyţ pro tento úřad nebyl nikdy jmenován.
57

 

K jeho raným politickým zkušenostem mŧţeme řadit návštěvy vídeňského dvora 

a doprovod otce při cestách na říšské sněmy. Dŧleţitou zkušeností pro něj byl doprovod 

jeho tety, české královny vdovy Marie Uherské, do Nizozemí, kde se setkal s bohatým 

kulturním a společenským ţivotem na dvoře místodrţitelky. Zde se během sedmi 

měsícŧ zúčastnil dŧleţitých diplomatických jednání. Po nizozemské zkušenosti 

doprovázel otce na český zemský sněm a do schmalkadské války završené bitvou 

u Mühlberka.
58

 Po návratu se jeho otec postavil stavovské opozici. Za neloajalitu 

kolektivně potrestal městský stav novými daněmi, konfiskací majetku omezil veřejné 

aktivity šlechticŧ z jednoty bratrské.
59

 Nově získané majetky byly spravovány českou 

komorou.
60

 Po úspěšném taţení zŧstal arcivévoda Ferdinand na 20 let v Čechách. 

Arcivévoda Ferdinand byl vyhlášený svým osobním dvorem.
61

 Jak ukazuje 

příklad propuštění Wolfganga Schiefera, hlavní dohled nad „správným obsazením― 

dvora měl jeho otec Ferdinand.
62

 Na rozdíl od vídeňského dvora bratra Maxmiliána se 

po usazení v Čechách významně zvyšoval počet pánŧ a rytířŧ z českých zemí 

v blízkosti arcivévody Ferdinanda.
63

 Byl vášnivým sběratelem zbraní, kuriozit, rukopisŧ 

a knih [8]. Z dohledání konkrétních knih z knihovny je patrné, ţe pořizoval knihy ihned 

                                                 

55
 BŦŢEK 2006, 71sq; MUCHKA/PURŠ/DOBALOVÁ/HAUSENBLASOVÁ 2014, 25sq. 

56
 ČECHURA 2008, 44. 

57
 Srovnej Bŧţek 2006, 69 Contra: JANÁK/HLEDÍKOVÁ/DOBEŠ 2005, 88; 

MUCHKA/PURŠ/DOBALOVÁ/HAUSENBLASOVÁ 2014, 27. 
58

 24. dubna 1547. 
59

 ČECHURA 2008, 112–124.  
60

 BAŢANT 2006, 240; HLEDÍKOVÁ 105–109.  
61

 BŦŢEK 2006, 68–129. 
62

 MUCHKA/PURŠ/DOBALOVÁ/HAUSENBLASOVÁ 2014, 26. 
63

 BŦŢEK 2006, 84sq. 
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po jejich vydání. V knihovně byly nalezeny také koncepty nepublikovaných knih 

a grafik,
64

 které musely být osobním darem umělcŧ i teoretikŧ umění. Velkou pozornost 

arcivévoda věnoval knihám o architektuře. Jeho zájem vrcholil v době odchodu z Čech 

do Tyrolska, kde plánoval přestavbu Ambrasu. Zajímal se o teoretické spisy odvozené 

od Vitruvia. Nalezení teoretických spisŧ podporuje jeho architektonické znalosti pro 

dohled staveb na Praţském hradě, v letohrádku Hvězda a na zámku Ambras. 

Pro vymezení uměleckého vkusu arcivévody byla určující cesta do Mantovy, 

kam doprovodil sestru Kateřinu ke krátkému svazku s Francescou Gonzagou.
65

 

V Mantově poznal dvorské umění spojené s dvorním stavitelem Giuliem Romanem, 

například skrze mistrovské dílo Palazzo del Te. Při zpáteční cestě zavítal do Benátek, 

kde byl slavnostně přivítán. Při této cestě se mohl setkat s pestrobarevnými kostýmy 

dvořanŧ, s netradičními prostorami letohrádkŧ a městských palácŧ pro pořádání 

dvorských slavností.
66

  V té době mohly být ještě pouţívány kulisy od Giulia Romana.
67

 

Zprostředkovatelem díla Giulia Romana v oblasti severně od Alp byl nejspíše Jacopo 

Strada, který přišel ke dvoru Ferdinanda I. na přelomu 1557 a 1558, nejspíše na pozvání 

arcivévody Ferdinanda.
68

 Z vlastních dvorských a uměleckých zkušeností připravil pro 

svého otce slavnostní uvítání a oslavy v Praze po císařské korunovaci.
69

 Byl hlavním 

dramaturgem, reţisérem a organizátorem těchto slavností.
70

 

Výsledek augsburského říšského sněmu, který byl zahájen 5. února 1555, 

a jehoţ politickým autorem byl Ferdinand I., přinesl v říši náboţenský smír mezi 

katolíky a luterány.
71

 V českých zemích s tradicí podobojí zastávali jednotně oba 

Ferdinandové prokatolický přístup (v době ještě před zakončením tridentského koncilu), 

avšak snahu o obnovu neobsazeného praţského arcibiskupství zkomplikovala nevŧle 

papeţe Pavla IV., který nepodporoval politiku smíření s protestanty.
72

 Na pozvání 

významných prelátŧ a šlechticŧ podpořených králem přišli v roce 1556 první jezuité 

                                                 

64
 Například Il settimo libro o venkovských stavbách od Sebastiana Serlia. VÍŠKOVÁ 2014, 44sq. 

65
 Francesca Gonzaga III. zemřel jiţ 22. února 1550. 

66
 BŦŢEK 2006, 73sq. 

67
 Zemřel 1. listopadu 1546. 

68
 BŦŢEK 2006, 74. 

69
 Konané v Praze 8. – 9. listopadu 1558. V Královské zahradě se během oslav odehrál antický 

příběh Gigantomachie, který císař shlédl z balkonu letohrádku. Hlavním zdrojem je podrobný popis 

dvorního lékaře Piera Andrea Mattioliho a profesora praţské univerzity Matouše Collina z Chotěřin. 
BAŢANT 2006, 220–236.  

70
 Při spolupráci s Floriánem Griespekem,   

71
 Před koncem sněmu byla dopisem Ferdinandu naznačena císařská abdikace bratra Karla V. 

BAŢANT 2006, 240sq. 
72

 Výsledek sněmu zasahoval do pravomocí právě probíhajícího tridentského koncilu, který řešil 
otázku reformy. Papeţ Pavel IV. odvolal papeţského nuncia z Ferdinandova dvora. BAŢANT 2006, 241. 
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vedení provinciálem Petrem Canisiem, aby zaloţili v areálu dominikánského kláštera 

u sv. Klimenta jezuitskou kolej, dnešní Klementinum.
73

 Svatováclavský seminář pro 

chudé studenty byl zde zaloţen jiţ v roce 1559. První stavební zásahy prováděl v letech 

1560–1561 královský stavitel Bonifác Wolmut. V roce 1562 byl králem přiřčen 

pravidelný příjem 2150 kop pro fungování vysokoškolské koleje. Praţské arcibiskupství 

bylo obnoveno 5. září 1561, kdy se arcibiskupem stal velmistr kříţovníkŧ s červenou 

hvězdou Antonín Brus z Mohelnice.
74

 Na ţádost krále dovolil papeţ přijímání podobojí 

zpŧsobou.
75

 

 

3.3 Maxmilián II. a instalace fontány do zahrady  

Aktivní říšskou politikou zajistil císař Ferdinand ještě za svého ţivota 

následnictví svého královského a císařského majestátu pro nejstaršího syna Maxmiliána. 

Zaloţil tak tradici: „Římská koruna patří na českou.―
76

 Sňatkem Maxmiliána s Marií, 

dcerou Karla V., konaným ve Španělsku v roce 1548 byla spojena rakouská a španělská 

větev habsburského rodu [9]. Arcivévoda Maxmilián se nakrátko v době nepřítomnosti 

Karla V. a jeho syna Filipa stal do roku 1550 španělským místodrţícím.
77

 V pŧvodní 

dohodě z roku 1551 mezi Karlem V. a Ferdinandem I. měl být prvním nástupcem císaře 

v další generaci Karlŧv syn Filip II. následovaný prvorozeným synem Ferdinanda.
78

 

Namísto toho byl ale Maxmilián korunován českým králem 20. září 1562, a krátce poté 

zvolen říšským králem. Po smrti otce Maxmilián usedl na císařský trŧn. K opětovnému 

propojení španělských a rakouských Habsburkŧ došlo sňatkem v roce 1570, kdyţ se 

Maxmiliánova dcera Anna vdala za Filipa II. 

Před královskou korunovací Maxmiliána a později jeho syna mŧţeme spatřit 

momenty, kdy bylo ohroţeno politické směřování budoucích vládcŧ. Pro svŧj blízký 

vztah k protestantismu a německé protestantské šlechtě byl Maxmilián 14. května 1562 

donucen sloţit slavnostní přísahu katolické církvi, aby mohl získat královskou korunu.
79

 

Později na konci ţivota za příslib koruny pro nejstaršího syna Rudolfa schvaluje 

českým protestantŧm ústně Českou konfesi.
80

 V kontextu vlivu protestantismu 

                                                 

73
 ČECHURA 2008, 122sq; OULÍKOVÁ 2006, 5–7.  

74
 ČECHURA 2008, 121. 

75
 První povolené přijímání bylo v praţské arcidiecézi 23. července 1564. ČECHURA 2008, 121. 

76
 CHLÍBEC 2006, 243. 

77
 ČECHURA 2008, 50. 

78
 ČECHURA 2008, 48. 

79
 14. května 1562. ČECHURA 2008, 54. 

80
 ČECHURA 2008, 58–62.  
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v českých zemích lze mimo jiné vnímat i snahu manţelky Marie o katolickou ortodoxní 

výchovu jejich synŧ Rudolfa, Arnošta, Albrechta a Václava, kteří byli za účelem 

výchovy posláni do Španělska. 

Velký kulturní přínos pro pronikání italské renesance do českých zemí měla 

cesta českých pánŧ mezi léty 1551–1552, kdy v červnu vyrazila z Lince skupina 

53 pánŧ a rytířŧ do Janova, aby tam na začátku srpna přivítala mladý manţelsky pár ze 

Španělska a reprezentativně jej doprovodila na cestě do Vídně. Prŧvod českých pánŧ se 

v Janově zdrţel tři měsíce, neboť musel čekat na příjezd Maxmiliána a Marie, která byla 

v naději. Tento čas trávili šlechtici poznáváním italské dvorní kultury. Krátce po 

návratu se manţelskému páru ve Vídni narodil nejstarší syn Rudolf. Na této cestě je 

zajímavé, ţe za Maxmiliánem sice přijelo mnoho českých pánŧ, nicméně ve srovnání 

s pozdějším dvorem jeho bratra se tu čeští šlechtici příliš neprosadili.  

Po nástupu na trŧn získává do sluţby otcovy dvorní umělce, jako dvorního 

malíře Guiseppe Arcimbolda [9] nebo dvorního stavitele Jacopo Stradu. Třebaţe své 

stavební aktivity zhmotňuje v sedmdesátých letech v letohrádku Neugebäude u Vídně, 

svou pozornost věnoval i Královské zahradě a Praţskému hradu. V místodrţitelském 

úřadu zde potvrdil svého bratra arcivévodu Ferdinanda, který se vedle dozoru nad 

stavbami pomalu připravoval na převzetí Tyrolska a přestavbu zámku Ambras, kam 

odešel po vypořádání dědictví s bratry v roce 1567. Společně pokračovali 

v rozpracovaných projektech a zahájili nové stavby – malou a velkou míčovnu, 

zvěřinec.
81

  

Zpráva o plánovaném mramorovém zábradlí okolo záhonŧ před letohrádkem 

dokládá zájem císaře o Královskou zahradu i po odchodu arcivévody do Tyrolska.
82

 

V zahradě byly vyuţívány objekty fíkovny a oranţérie,
83

 odkud byly exotickým ovocem 

zásobovány panovnické dvory ve střední Evropě. Maxmilián je pomyslným završitelem 

Zpívající fontány, kterou nechal po zkoušce na hradním nádvoří vztyčit uprostřed 

parteru před letohrádkem v roce 1571.
84

 Královskému puškaři Hofpruckerovi uloţil, 

aby rozvedl po zahradě vodu v potrubí.
85

 Česká komora provedla závěrečné vyúčtování 

fontány.
86

   

                                                 

81
 Muchka 38. 

82
 DOBALOVÁ 2009, 126. 

83
 DOBALOVÁ 2009, 130 – 133.  

84
 HERAIN 1905, 8. 

85
 mezi léty 1571–1574 rozvést 

86
 kdy s barborou se vyrovnali 
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4 Dějiny Královské zahrady do 16. století 

Královská zahrada, místo kratochvíle a odpočinku královského dvora, se nachází 

v severovýchodní části areálu Praţského Hradu. Přímý vstup z hradu byl vytvořen po 

Prašném mostě přes Jelení příkop a potok Brusnice. Celková rozloha zahrady je 3,6 ha. 

Její západní část je oddělena domem zahradníka a Lvího dvora, kde se nachází západní 

vstupní branka. Z východu je zahrada uzavřena královským letohrádkem. Z jihu je pak 

ohraničena prudkým svahem Jeleního příkopu a ze severu zahradní zdí s brankou do 

ulice Mariánské hradby.  

Zahrada se rozkládá na návrší, které se mírně svaţuje k východu, pro vytvoření 

zahradních parterŧ byla rozdělena dvěma terasovitými zdmi. Architektonická dispozice 

zahrady vychází z rŧzných dobových přístupŧ, a proto současná podoba zahrady a její 

ráz nejsou jednotné. V této kapitole se budeme věnovat zahradní architektuře a vzniku 

Královské zahrady v 16. století.   

 

4.1 Založení Královské zahrady a její postupné budování 

Místo zvané „in monte dicto Bruska―, kde byly ve 14. a 15. století vinice 

malostranských měšťanŧ, kláštera svatého Jiří, kanovníkŧ kapitul u sv. Víta a u Všech 

svatých,
87

 vykoupil v roce 1534 král Ferdinandem I. s úmyslem vybudovat zahradu „zu 

unserm kuniglichen lust.―
88

 Z úřední korespondence mezi dvorskou a českou komorou 

zjistíme, ţe sekretář české komory Florián Griespek byl pověřen finančním i správním 

zajištěním výstavby zahrady.
89

 K zajištění „gartenbau― získává Griespek finance 

z královských pŧjček i pokut. Dvorské komoře jsou předkládány vyúčtování s příjmy 

a výdaji ke schválení, z nichţ mŧţeme doloţit stavební činnost v Královské zahradě.
90

 

První stavební etapu Královské zahrady mŧţeme vymezit poţárem Prahy 

z 2. června 1541. Podle svědectví se poţár přenesl přes Jelení příkop a na některých 

místech v královské zahradě začalo hořet, naštěstí zde byl oheň včas uhašen.
91

 

                                                 

87
 TOMEK 1872, 169sq. 

88
 MORÁVEK 1938, 530. 

89
 Morávek vyuţil akta dvorské komory – Böhmen 1534–1541, akta a kopiáře české komory, 

archiv dvorské komory ve Vídni. Celkem srovnal 106 aktŧ a zápisŧ s 53 regesty otištěnými v JKSAK 

V. a X.; Florián Griespek byl 4. srpna 1534 pověřen vyplacením 900 kop míšeňských bývalým 
vlastníkŧm vinic s přilehlými polnostmi a zahradami podle příslušných kupních smluv. Začátek budování 

zahrady mŧţeme spojit s tímto rokem.  
90

 26. června 1535 předkládá Florián Griespek, sekretář české komory, a Jiří z Gerštorfu, hradní 
hejtman, první vyúčtování o Královské zahradě dvorské komoře. V účtech je popsáno vykoupení 

pozemkŧ, vyúčtování stavebních prací, materiálŧ, mzdy umělcŧ, zahradníkŧ za jednotlivý rok.  
91

 SVOBODA 1978, 2. 
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Z  dŧvodu přednostní obnovy hradu byly stavební aktivity v zahradě utlumeny, ne však 

úplně zastaveny.
92

  

Po zahájení přípravných prací v zahradě na jaře 1535, kdy se začaly klučit staré 

vinice a zarovnávat terén, přichází se svými tovaryši vlašský mistr Giovanni Spazio ke 

stavbě královské zahrady. Ihned po příchodu začali Vlaši s výstavbou zdi okolo 

zahrady.
93

 V této době se pracuje na stavbě mostu přes Brusnici, kam byla přivedena 

dřevěná pavlač, která vedla pod komnatami královny Anny přes staré hradební zdi a nad 

konírnami k mostu. V tomto roce přichází na Praţský hrad zásilka semen, s nimiţ si 

neuměl v Čechách nikdo poradit. Na naléhání hradního hejtmana přichází vlašský 

zahradník Francesco, aby převzal péči o zahradu.
94

  

Na počátku roku 1538 připravil Paolo della Stella model letohrádku, poté 

přichází v dubnu do Prahy se svými 13 kameníky, aby v Královské zahradě pracoval 

vedle Spazia a jeho 31 zedníkŧ.
95

 Gomez Suarez de Figueroa posílá do Prahy po mistru 

Stellovi exotická semena do nové zahrady.
96

 Po zpŧsobu, jakým byly poslány terstským 

biskupem sazenice salcburskému kardinálovi, zasílá z Terstu královský výběrčí daní 

Ludvik von Brandis zásilku sazenic, semen a větviček k roubování – 430 sazenic vína, 

30 fíkovníkŧ, 12 kdoulí, 2  šuplíky broskví a mandlovníkŧ, větvičky meruněk, slívy.
97

 

Ačkoliv do Prahy byly zaslány sazenice nejrŧznějších rostlin z Itálie, rostliny 

v Královské zahradě nerostou podle králova očekávání.
98

 Griespek si ve své zprávě králi 

stěţuje na zahradníka Francescu
99

. Od června 1538 se v účtech objevuje druhý 

                                                 

92
 Na stavbě letohrádku nadále pracuje mistr Pavel se dvěma kameníky. APH, DK č. i. 64 kart. 1, 

JKSAK V. reg. č. 4094. 
93

 Jan Morávek se domnívá, ţe mohli vyuţít starších královských plánŧ, snad od Jana Čerta, 

který je v roce 1529 uváděn jako královský stavitel a mistr mostŧ. Podle tohoto autora byla zahrada 
ohrazena ještě v tomto roce. MORÁVEK 1938, 531. Dobalová se zamýšlí nad přesným určením rozměru 

ohradní zdi v délce 608 sáhŧ 1 ½ střevíce a 3 sáhy ¼ střevíce výšky. Při přepočtu jednotky podle 

vídeňských sáhŧ vyjde délka 1078 m, která je velmi blízká dnešní délce zdi (cca1120 m), a výška 571 cm 
(nejspíše započítané základy). DOBALOVÁ 2009, 68sq.   

94
 O příchodu MORÁVEK 1938, 531. Dle vídeňských archivŧ je ztotoţněn Francisco Cetrus jako 

gärtner zu Prag, dle příjmení snad Španěl. DOBALOVÁ 2009, 63 Ex: Hilda LIETZMANN: Irdische 

Paradiese: Beispiele höfischer Gartenkunst der I. Hälfte des 16. Jahrhunderts. München 2007.  
95

 Paolo della Stella byl pověřen vyhotovením modelu 25. prosince 1537 (den form des 
lusthaus). MORÁVEK 1938, 532. 

96
 V otázce konceptu letohrádku a zahrady předkládá Jan Baţant k úvaze přímo osobní 

angaţovanost vlivného císařského velvyslance pro severní Itálii, který sídlil v Janově. Tento muţ, který 

měl úzké vazby na janovské banky financující habsburskou říši, se stal také ministrem financí Karla V. 
Jeho bratr byl administrátorem v Mexiku, odkud mohly pocházet i některá semena. BAŢANT 2006, 14–16.  

97
 MORÁVEK 1938, 533. 

98
 Oslavná báseň Hortus Villaticus. 

99
 „V zahradě není ještě nic okrasného a kromě růstu všelikých vlašských sazenic (lemoni, 

pomeranzen, cidroni) nelze králi o ničem podat zprávu, nemluvě ani o plodech, které beztak neobstojí 
před stavebními dělníky.― MORÁVEK 1938, 533. 
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zahradník Jiří Mittl
100

. Nakrátko se v Praze objevuje nizozemský zahradník Hugo 

Velius
101

 se dvěma pomocníky. Do Prahy přišel z flanderského města Courtraix. Je mu 

vyhrazena část pozemku pod mostem, kde je vybudován rybníček a záhony okolo jsou 

oploceny mříţí.
102

 Po propuštění prvního zahradníka Francescy přebírá část péče o 

horní zahradu, ale jiţ na podzim toho roku odchází z Prahy.
103

  

K osamocenému zahradníkovi Jiřímu Mittlovi byli pozváni bratři Reinhartové, 

aby pro krále osázeli nejkrásnějšími rostlinami kratochvilnou zahradu.
104

 Císař byl 

unešen jejich realizací zahrad, kterou navštívil při svém pobytu Hagenau, při rezidenci 

štrasburského biskupa Wilhelma von Hohenstein v Saberne.
105

 V Královské zahradě 

zakládají rovný čtvercový záhon s délkou 110 střevícŧ (cca 33 m).
106

 Dobalová usuzuje, 

ţe zahradníci Reinhartové byli zastánci francouzského renesančního pojetí, které se od 

italského odlišuje svým dŧrazem na horizontálnost, kdy jsou zahrady rozvíjeny pomocí 

dekorativnosti záhonŧ.
107

 Předkládá zajímavý příklad královského zámku Amboise.
108

 

Po vydání stavebního řádu
109

 jsou v účtech doloţeny stavby krátkodobého 

charakteru navrhované a prováděné praţskými staviteli – první míčovna,
110

 dřevěné 

chodby v zahradě,
111

 rozebíratelná dřevěná konstrukce k ochraně exotických ovocných 

stromŧ,
112

 lví dvŧr,
113

 malá míčovna.
114

 domek zahradníka.
115

 Hlavním architektem 

praţského dvora byl Bonifác Wolmut. Do plánovaných realizací se také zapojil 

                                                 

100
 V účtech jako Jorg, Girg. 

101
 Také  nazýván Vennius, Vaenius, holandsky snad Veen. 

102
 Zahrada je nazývána jako lustgarten am pach. 

103
 Jede do Flander pro pomŧcky, ale dále uţ nejsou o něm zprávy. DOBALOVÁ 2009, 76. 

104
 Mikuláš a Claudius přicházejí v prosinci 1540 do Vídně. DOBALOVÁ 2009, 75. 

105
 Ferdinand ţádá Griespeka o dobrý salát ze semen od štrasburského biskupa. Biskup umírá 

29. června 1541. DRHOVSKÝ 1969a, 76sq. 
106

 „Stojí tam jakási chýše.― In: DRHOVSKÝ 1969a, 76. 
107

 Usuzuje na základě zprávy o zaloţení čtvercového záhonu v Praze a srovnání s Merianovou 

vedutou a plánŧ města Saverne okolo 1640, kde byly rovinaté zahrady za vodním příkopem. Také 

upozorňuje, ţe bratři Reinhardtové nakupovali potřebné sazenice ve Francii, nikoliv ve Flandrech. 
DOBALOVÁ 2009, 78. 

108
 Pro hlavní zahradu byla zaloţena plochá terasa před letohrádkem, míčovnou, oranţerií. 

109
 Vydaný 2. října 1545 králem Ferdinandem. SVOBODA 1978, 2. 

110
 Stavěna na počátku 1548 na terase mezi letohrádkem a dnešní fíkovnou. Nahrazena jiţ v roce 

1567 záměrem umístění ovocného sadu s rybími sádkami. Dobalová 2009, 92. 
111

 Hans Tirol uvádí ve svém výčtu staveb na Praţském hradě z 20. července 1555 Gang im 

lustgarten, DOBALOVÁ 2009, 108. Dvorní tesař Andreas Altmann zhotovil návrh dvou chodeb. Podrobně 
o nalezených plánech z roku 1567 In: DOBALOVÁ 2009, 111–121.  

112
 Navrţená nejspíše roku 1560 Wolmutem k ochraně pomerančovníkŧ, fíkovníkŧ, 

granátovníkŧ, vavřínŧ. DOBALOVÁ 2009, 130.  
113

 Roku 1548 si arcivévoda Ferdinand objednal z Gdaňska lvici, cestou však pošla. Roku 1563 

byl vyhotoven návrh nového lvího dvoru. O existenci a funkci lvího dvora vypovídají platy hlídačŧ lvŧ, 
divoké zvěře, slonŧ. DOBALOVÁ 2009, 142sq. 

114
 Dnes místo nazývané „stájový dvŧr―. Dobalová 2009, 93–95. 

115
 Dnešní čp. 49 a 50.  
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královský místodrţící, který dohlíţel na stavby. Ve svých zprávách hodnotí postup 

a kvalitu stavebních prací, zároveň porovnává s vlastním úsudkem a své tvŧrčí ideje 

dokládá plány za pomoci odborníkŧ [10].  

Ferdinandovy následovníci pokračují v budování zahrady. Předchozí dřevěné 

stavby nahrazují kamennými. Pro císaře Maxmiliána II. měla zahrada především 

uţitnou funkci.
116

 Za císaře Rudolfa II. se naplňuje pojem lustgarten, kdy jsou 

v zahradě stavěny kratochvilné objekty a pro další potřeby zábavy je zahrada rozšířena 

o severní předpolí.
117

 Aţ do roku 1586 o zahradu pečoval Hans Clohla, který byl přijat 

Ferdinandem I. po zemřelém Reinhartovi.  

Sylva Dobalová si všímá zájmu rudolfínských umělcŧ kreslit Královský 

letohrádek s terasami při pohledu do Jeleního příkopu.
118

 Při promítnutí plánovaného 

altánu na terase pod letohrádkem, který měl být vysoký 15 metrŧ (tedy jasně viditelný, 

aţ po úroveň balustrády letohrádku), lze usoudit, ţe Královská zahrada byla budována 

a vnímána vertikálně podle italské zahradní zkušenosti.
119

 Její podrobný výzkum byl 

podkladem pro analytickou rekonstrukci Královské zahrady, která přibliţuje umístění 

jednotlivých částí a objektŧ zahrady [3]. 

 

4.2 Zahradní umění v Čechách 16. století 

Počátky péče o přírodu k libosti panovníka mŧţeme v Čechách spojit 

s kratochvílí v loveckých oborách. Nejstarší oborou v Praze je Královská obora (Alte 

Tiergarten),
120

 kde byl jiţ na konci 15. století za Vladislava II. přestavěn hrádek, který 

svými spodními arkádami předznamenává příchod renesanční architektury.
121

 Velkým 

přelomem v zahradním umění je budování Královské zahrady. Pro tuto zahradu jsou do 

Čech zasílány cizí exotické rostliny, na praţský dvŧr přichází první zahradníci, zahrada 

se stává místem s reprezentativním charakterem k neformálnímu setkávání, vznikají zde 

objekty k potěše dvora. Nejblíţe napojení šlechtici na dvŧr následovali panovníka,
122

 

                                                 

116
 Zavedení vodovodního potrubí do areálu zahrady. Výstavba fíkovny, míčovny. 

117
 Lví dvŧr, nová oranţerie vedle lvího dvora, kašny a fontány snad podle návrhu Hanse 

Vredemana de Vries (sedm modelŧ). Výstavba Nové zahrady s baţantnicí, rybníčkem, voliérou. 
118

 DOBALOVÁ 2009, 80–82.  
119

 O italském pojetí zahrady blíţe v následující podkapitole.  
120

 Snad zaloţená Přemyslem Otakarem II. 
121

 Tomáš DURDÍK / Petr CHOTĚBOR: Ke středověké stavební podobě a vývoji hradu v Královské 
oboře v Ovenci u Prahy. In: Zprávy památkové péče 59. Praha 1999, 344–350. 

122
 Florián Griespek z Griesbachu buduje své sídlo v Nelahozevsi a letohrádek Kaceřov, po 

poţáru pracují pro Jana z Pernštejna v Pardubicích italští zedníci. 
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pro práce na jejich rezidencích byli zváni umělci ze dvora.
123

 Na těchto místech bychom 

měli hledat první soukromé zahrady inspirované Praţským hradem. 

V době vlády Rudolfa II. jsou budovány velké dvorní zahradní komplexy – 

obnova Královské zahrady, Císařský mlýn, Brandýs nad Labem. Zároveň jsou 

upravovány zahrady při komorních panství, jejichţ základ tvořila panství získaná 

konfiskací Ferdinanda I. po stavovském povstání.
124

 Praţští dvořané dobře věděli 

o císařově zálibě k zahradám, i proto ti nejmocnější zakládají manýristické zahrady 

a zdobí je nejrŧznějšími objekty, aby císař vyhledal jejich zahradu a přitom je poctil 

svou návštěvou. Například Kryštof Popel z Lobkowicz vyměnil se strýcem Jiřím svŧj 

dŧm na Hradčanech. Výměnou získal dŧm, který díky zahradě přímo sousedil s hradem. 

V Norimberku nechal objednat bronzovou fontánu u Benedikta Wurzelbauera [12].
125

 

Opakem rozlehlých zahrad jsou rajské zahrady, téţ nazývané paradiso, 

paradiesgarten, locus amoenus. Jsou budované na menších uzavřených prostranstvích. 

Východiskem jsou středověké zahrady, hortus conclusus.
 126

 Paralelu bychom mohli 

najít v dispozici kláštera, kdy kříţová chodba ambitu uzavírá vnitřní rajský dvŧr. 

V zahradě jsou vysázeny okrasné květiny s ovocnými stromky, najdeme zde altán, 

anebo malý letohrádek, pro potěchu mohla být vybudována voliéra, či kašna.
127

 

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský zaloţil v roce 1559 rajskou zahradu na jiţních terasách 

hradu (dnes součástí zahrad Na Valech).
128

 Z českých šlechticŧ zakládá rajské zahrady 

například Vilém z Roţmberka – v Roţmberském paláci, při zámku Kratochvíle.
129

  

V duchu manýristické tradice mŧţeme srovnat podobu Valdštejnské zahrady, 

pro kterou Albrecht Valdštejn získal Wurzelbauerovu fontánu a pro níţ Adrian de Vries 

odlil soubor plastik.
130

 Zahrada zámku v Ostrově nad Ohří je pomyslným zakončením 

fantaskní, překvapující zahradní architektury opřené o vodní prvky.
131

 

V renesančních zahradách mŧţeme rozeznat francouzský a italský přístup, který 

se liší v prostorovém pojetí zahrady. S francouzským pojetím, kde je snahou vyjádřit 

vizuální hodnoty zahrady v ploše květinových záhonŧ, mŧţeme v Čechách spojit bratry 
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 Terzio maluje, Brocco štuk v Nelahozevsi. 

124
 DOBALOVÁ 2009, 220–266.  
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 CHYTIL 1902, 7–12.  
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 Podrobně: II/2. Středověké zahrady a hortus conclusus in: DOBALOVÁ 2009, 24 –29.  
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 DOBALOVÁ 2009, 170.  
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 Zahradu zaloţil jako svou soukromou při vyrovnání terénŧ teras pod Novým stavením, které 

budoval jako své obytné sídlo. DOBALOVÁ 2009, 167. 
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Reinharty.
132

 Záhony jsou budovány symetricky na rovných prostorných terasách, které 

jsou i uměle budovány. Naproti tomu italský přístup zdŧrazňuje vertikalitu zahrady. 

Stavitel záměrně vyuţívá terénních situací pro vytvoření sloţitých kompozičních 

vztahŧ, případně vytváří nové výškové zlomy pomocí teras, ramp, schodišť, zdí, 

vzrostlých stromŧ, altánŧ.
133

  

Z formálního hlediska je renesanční zahrada charakteristická
134

 liniemi 

pravoúhlých a nepravidelně rozmístěných cest. Vnitřní prostor je dělen na jednotlivé 

funkční části s vlastními stavbami, jako jsou letohrádky, altány, míčovny, oranţerie. 

Obvod zahrady je obehnán vysokou zdí. Pro udrţení zahrady je nezbytné přivedení 

vody, která je sbírána v horním rybníčku a samospádem rozvedena po ploše zahrady aţ 

k nádrţím na ryby. Voda je prezentovaná prostřednictvím fontán, kaskád, kašen, soch. 

Pomocí loubí a zídek jsou vytvářeny soukromé prostory v zahradách, nebo-li 

giardinetta. Zahrada se v této době stává integrální součástí nových sídel. 

 

4.3 Giardinetto a architektura stvořená pro vodu 

Vodní element byl součástí renesanční zahrady. V zahradách byly budovány 

sloţité samostatné vodní objekty, které překvapovaly svou formou. Pro vodu tu byly 

zřízeny umělé studánky, kašny, voda byla teatrálně vystavována skrze fontány a umělé 

vodopády. Pro vodní zařízení byly vyhotovovány sloţité soustavy, kam byla voda 

přiváděna pomocí pump, vodních kol, anebo samospádem ze sběrných nádrţí, či 

vodárenských věţí. Poněvadţ zařízením protékala pitná voda, byly zhotovovány 

recirkulační systémy. 

Kašna byla po vzoru studánky především uţitým objektem, kde byla voda uměle 

zadrţována pro moţnost snadného odběru. Fontána na rozdíl od kašny byla estetickým 

prvkem, který překvapoval svou rafinovaností tryskající vody. Sloţitější monumentální 

formou fontány byly nymfea, která se skládala z více částí. Jejich náměty vycházely ze 

zobrazení antické mytologie o vodě. Protipólem k provzdušněné proudící vodě byly 

velké plochy umělých nádrţí, kde se zrcadlila okolní krajina.  

Voda byla rozváděna po kaskádách a ve spletitých kanálcích do jedinečných 

mechanismŧ, jako byly vodní varhany, nebo byla přiváděna do uzavřených umělých 

částí zahrad. Grotta byla jeskyně z umělého kamene, v níţ se scénickými divadelními 
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prostředky probouzela fantazie návštěvníka. Voda byla přiváděna i do intimních prostor 

zahrad, které byly skryté a od zahrad oddělené. 

Vedle samostatných rajských zahrad byla pro soukromou potřebu budována 

v rozlehlých zahradách oddělená intimní místa, tzv. giardinetta – mohli bychom je 

nazvat „zahrádkami v zahradách―. Neprŧhlednými stěnami byl chráněn vnitřní prostor 

giardinetta před zraky okolních návštěvníkŧ. Prostranství bylo samostatně vybavené 

drobným zahradním zařízením. „Taková místa se nazývala giardini secreti, soukromé 

zahrady nebo též giardini segreti, oddělené zahrady, jak upozorňuje Otakar Kuča.―
135

 

Součástí giardinetta mohly být fontány a kašny. 

Do giardinetta umístěném v Královské zahradě mezi letohrádkem a ovocným 

sadem vedla z hradu krytá dřevěná chodba. V centru prostranství byla vztyčena 

bronzová fontána se čtyřmi mramorovými nádrţemi pro chov vzácných ryb. Okolo ní 

byly na ose rozmístěny čtyři záhony, které byly chráněné dřevěným zábradlím natřeným 

na zeleno (mezi léty 1573 – 1574 nahrazené bronzovými litými sloupky a kovanou 

ţeleznou mříţí).
136

 Sadba záhonŧ nebyla symetrická. Na východě bylo giardinetto 

s letohrádkem odděleno dekorativní zdí s nikami, kterou od roku 1558 začal stavět 

Ulrico Aostalli (dostavěna v roce 1563).
137

 Zeď byla nejspíše vysoká 3 m, zdobená 

stlačenými volutovými štíty a římsou, opatřená schody, okny, dveřmi. Kamenný portál 

ve zdi od mistra Campiana směřoval k hlavnímu vchodu do letohrádku.
138

 Je otázkou, 

zda prázdné niky nemohly být určeny pro plastickou výzdobu. V účtu Campianovy 

práce nalezneme nedoplatek za „12 mramorových sedátek do nik―.
139
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 Maxmilián II. opustil myšlenku mramorového balustrády. DOBALOVÁ 2009, 126; HERAIN 
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5 Zpívající fontána 

 

„V poslední zahradě je bronzová fontána, která vyhrává jako dudy; voda, jež 

tryská na jejím vrcholu, padá do nádrže tak uměřeně, že vyluzuje harmonický zvuk 

podobný hlasu tohoto nástroje.―
140

 

Zpívající fontána je bronzová fontána skládající se ze tří částí – spodní mísa 

s dříkem, horní mísa, dudáček s rybou [2]. Bronzové dílo spočívá na ţulovém podstavci 

před letohrádkem královny Anny ve východní části Královské zahrady. Střední dřík, na 

němţ je na vrcholu nasazena plastika dudáčka, propojuje spodní a horní mísu. Prŧměr 

spodní mísy je 220 cm, horní mísa má prŧměr 157 cm. Bronzové dílo je vysoké 405 cm 

a váţí 5 121 kg.
141

 Tato kapitola předkládá uměleckohistorický popis. Shrnuje 

dosavadní památkovou péči a připomíná popularizaci formou výstavní činnosti. Na 

závěr jsem připojil pár vět o tom, na co jsem při popisu narazil. 

 

5.1 Uměleckohistorický popis 

Fontána je usazena na kruhové betonové základně. Z kulaté hladké podnoţe 

ozdobené po stranách akantovým listovím vyrŧstá krátký dřík (noha), který je v dolní 

třetině stlačený. Na dříku jsou nasazeny čtyři fantaskní bytosti hledící do čtyř světových 

stran [16]. Jejich tělo je sloţeno ze zvířecích a antropoidních částí. Tato monstra, jejichţ 

těla jsou vyklenuta ve volutě, vyplňují spodní část mezi mísou a podnoţí. Mezi těly 

bytostí mŧţeme spatřit čtyři grotesky a nad jejich hlavami pod nasazením dolní mísy 

osm rozet. Tyto postavy zdánlivě vynáší spodní mísu zdobenou kanelurami (píšťalami) 

– které mŧţeme po vzoru Buckenpockal nazvat pukly. V horní polovině aţ po okraj je 

spodní mísa zdobena vlysem s ţenskými a muţskými maskami propojenými stuhou 

a palmetami rozkvetlého hrachovce.  

Střední část tvoří vysoký dřík s prstencem (nodus) spojující dolní a horní mísu. 

V dolní části dříku na úrovni zakončení mísy je na odsazení vyryt nápis: Anno 1554 hac 

machina aecructa / Sub Imperatori Leopoldo II. reparata tempore Coronatio Anno 

1791. a W. Frank. Po odsazení s nápisem dřík ustupuje, po jeho obvodu jsou ve 

vysokém reliéfu vyhotoveny dvě dvojice muţŧ, které mŧţeme rozlišit věkem. Muţi jsou 

téměř samostatnými sochami, k fontáně jakoby připojené zády. Mladší protilehlá 
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29 

dvojice částečně zahalená drapérií jako by vynášela nodus zdobený bukraiony a hlavy 

beranŧ spojené stuhou a festony [17]; snad bychom mohli říct, ţe tato dvojice rozráţí 

tento dřík. Druhá dvojice, která je starší, klečí ve vytvořeném rámci a na ramenou drţí 

srnce [18]. V pokleku si všimneme kozlích nohou, na hlavě spatříme drobné rŧţky, 

které jsou přikryty vlasy. Pro odlehčení formy je na dřík nasazena váza – druhý hladký 

nodus, jehoţ zobrazení bychom mohli přirovnat zahradní terakotě.  

Horní mísa je mírně vyklenutá [19]. Její reliéf zdobí čtyři putti s rozpraţenýma  

rukama, které jsou propojeny festony. Na nejvyšším místě prostupujícího středního 

dříku je nasazena plastika rozkročeného jinocha stojícího na rybě, který hraje na dudy 

[20]. Dle archivních pramenŧ musíme k současné výšce fontány připočítat ještě císařský 

znak ve formě dvouhlavého císařského orla, z něhoţ dříve také tryskala voda [15]. 

 

5.2 Restaurování fontány a prezentace veřejnosti 

Zpívající fontána je jedna z mála uměleckých památek sbírek Praţského hradu 

vystavených v originálu na autentickém místě vzniku v areálu Praţského hradu. V této 

části bude pojednáno jednak o historii zachování díla, dále o současné péči, díky níţ 

mŧţeme stále obdivovat pŧvodní dílo, a o prezentaci památky širší veřejnosti. Hlavním 

pramenem jsou restaurátorské zprávy, technologické analýzy a kurátorské listy uloţené 

ve spisu Královská zahrada v registratuře Oddělení uměleckých sbírek SPH.
142

 

  

5.2.1 Prvotní restaurování za korunovace Leopolda II. 

O zahradu bylo nejen pečováno, nýbrţ v dobách nepříznivých byla i záměrně 

ničena. Uzavřený areál se stával strategickým místem vyuţívaným pro tábořiště 

nepřátelských vojsk. Z nalezených stop poškození na reliéfech Belvederu 

a z dochovaných účtŧ vyţádaných oprav mŧţeme hovořit o velkém štěstí, ţe fontána 

nebyla váţně poškozena, či dokonce odvezena jako válečná kořist.
143

 Hlavním 

pramenem o snad prvním restaurování fontány je samotný nápis, s nímţ mŧţeme spojit 

obnovu fontány s korunováním Leopolda II. českým králem. Je otázkou, jakým 

zpŧsobem, a zda-li byla fontána součástí oslav korunovace, kdyţ byly v Praze pořádány 

velké lidové oslavy při korunovaci českého krále po 30 letech.
144
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S korunováním Leopolda II. mŧţeme jistě spojit ţádosti provinciálního 

zemského ředitelství o  dočasné pozastavení dělostřelecké laboratoře, která vyráběla 

střelný prach a plnila munici v prostoru letohrádku, a restaurování 104 kusŧ 

mytologických reliéfŧ.
145

 Podle inventáře ze 3. března 1793
146

 mŧţeme dále spojit 

proměny v Královské zahradě – trojdílný západní vstup s mříţovými vraty, nad nimiţ 

byl na plechu malovaný císařský orel ve věnci (později nahrazen barokní mříţí 

z poloviny 18. století), vysazení topolové a obnova kaštanové aleje, zbourání příčné zdi 

nad Herkulovou kašnou a zřízení severního vstupu, drnové lavičky a drobného 

dřevěného mobiliáře natřeného zelenou barvou.
147

 Na počátku 19. století byla zahrada 

„anglikanizována―.
148

 W. Franck je mi doposud neznámé jméno. Mŧţeme soudit, ţe byl 

zručným cizelérem, který vyspravil a vyčistil porušené části fontány.  

 

5.2.2 Archeologický průzkum 

Zahrada byla do počátku světové války soustavně udrţována. Na podzim roku 

1914 nebyla přikryta fíkovna a fíky zde přes zimu vymrzly. Tímto začíná období, kdy 

zahrada začala pustnout. V letech probíhala oprava letohrádku, na níţ navázal v roce 

1936 archeologický prŧzkum, který byl publikován Pavlem Janákem.
149

 Pod fontánou 

bylo nalezeno vyzděné prŧchozí pole okolo báně se čtyřmi šachtami vzdálených 4,5 m 

[23]. Byly nalezeny zlomky vápence ze Slivence, které mŧţeme spojit s mramorovými 

nádrţemi pro okrasné ryby, navrhovaných Bonifácem Wolmutem a arcivévodou 

Ferdinandem Tyrolským. Janák se vyslovil o jiţním kanálku jako o moţném zdroji pro 

vodní varhany. Při revizi výzkumu byl kanálek Dobalovou spojen s plány na 

vybudování rybích sádek na dolním jiţním parteru pod letohrádkem [11], kanál měl 

přivádět vodu do sádek, a zároveň mohl slouţit jako přístupová šachta k obsluze 

fontány. Terén okolo fontány byl upraven Pavlem Janákem a Otokarem Fierlingerem. 

Snad díky pozornosti výzkumu nebylo na fontánu zapomenuto v době moţného 

nebezpečí leteckého útoku. Z popisek fotografií nalezených v Registratuře se dovídáme, 

                                                                                                                                               

námětem pro beletrii – Alois Jirásek, Karolína Světlá, Josef PETRÁŇ: Kalendář Aneb čtení o velkém plese 
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ţe v září 1938 (tedy v době „před Mnichovem―) a v listopadu 1944 byly z fontány 

sejmuty horní mísa a plastika dudáčka a byly uloţeny do podzemí letohrádku. 

 

5.2.3 Moderní restaurování a technologické analýzy 

Pro zachování fontány a prodlouţení její funkční ţivotnosti byl dŧleţitý 

restaurátorský zásah akademického sochaře Lumíra Klase v roce 1966. V dŧsledku 

zachování přívodu uţitkové vody do tělesa fontány z horního rybníčku, kam byly ve 

20. století svedeny odpadové vody ze sídliště na Petřinách, a zhoršení kvality ovzduší 

v Praze, se na povrchu fontány utvořily vrstvy nesourodých usazenin v síle 1-2 mm. 

Nejmocnější usazeniny byly na plastice dudáčka, která byla nejvíce vystavena proudu 

vody ze šesti vodotryskŧ.
150

 Celá byla pokryta šedivým povlakem. Bylo proto nutné 

mechanické odstranění sedimentu, neboť usazeniny vytvářely agresivní chemické 

prostředí, v němţ byl rozleptáván kovový materiál.
151

 

Vedle šetrného sejmutí sedimentŧ dále Klas zpevnil povrch zeslabených míst, 

provedl vyplnění děr a vypadlých plomb technikou vsazování,
152

 vyměnil ţelezné 

korodující šrouby
153

 a obnovil olověné těsnění mezi montáţními díly novými 

olověnými pásy. V chrličích pak vyměnil trubky za měděné, které jsou v případě dalších 

oprav snadno rozpojitelné a vyměnitelné. Začistil vrypy a nápisy neukázněných 

návštěvníkŧ. Na barevné sjednocení povrchu fontány nepouţil barevný nátěr, ale vyuţil 

chemické reakce kovu. Od tohoto restaurátorského zásahu v šedesátých letech byla 

fontána v odborné péči restaurátora Lumíra Klase, na jehoţ práci navázal jeho syn 

Štěpán Klas.
154

 

Problém s kvalitou vody v oběhu fontány byl řešen o tři roky později. Z dŧvodu 

jiţ zmiňovaného dřívějšího zeslabení materiálu v plastice dudáčka [20] a problému 

s přetlakem vnitřního potrubí, bylo rozhodnuto o pořízení její kopie.
155

 Zhotovením byl 

znovu pověřen Lumír Klas. V tomtéţ roce vznikla také technologická analýza kvality 

                                                 

150
 Voda je i uvnitř plastiky, poněvadţ není rozvedená trubicovými přívody. Z dŧvodu silného 
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 Trubky chrličŧ byly proděravěny a téměř zničeny. 
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vody z chemického rozboru sedimentŧ z povrchu fontány. Chemickou analýzou byl 

určen problém s vysokým obsahem minerálŧ (především vápníku) a potvrzen problém 

s vysokým obsahem organických látek. Jako řešení byla navrţena cirkulace destilované 

vody s přidaným roztokem inhibitoru, jenţ by zabránil korozi zpŧsobené koloběhem 

vody v otevřeném prostředí (oxid uhličitý, znečištěné ovzduší oxidy síry).
156

 

Zásluhou Lumíra Klase bylo zavčas upozorněno na problém s horní mísou, která 

byla silně narušená sedimenty a zamrzající vodou.
157

 V roce 1982 si povšiml velkého 

výskytu jamek v hloubce 10-12 mm. Z dŧvodu poréznosti kovu horní mísy nemohl jiţ 

prohlubně cizelovat, proto zhotovil měděnou vloţku, opticky nerušící, která byla skryta 

v horní mušli, s níţ zakryl poničený povrch [21].  

Při obnově měděné vloţky v roce 1994 synem Štěpánem byl proveden prŧzkum 

materiálového sloţení, který dle naměřených hodnot rozdělil slitiny bronzu na fontáně 

do tří skupin. Analýza ukázala, ţe nejkvalitnější bronz byl pouţit na středním dříku, pro 

dodělání menších částí (jako bukraiony, hlavy beranŧ a horní mísa) byla pouţita jiná 

slitina bronzu.
158

  

Na podzim roku 2000 bylo pozorováno silné protékání horní mísou. Bylo 

přistoupeno k záměru odstranit měděnou vloţku a poškozené dno vyvařit wolframovou 

elektrodou, avšak při sejmutí vloţky bylo zjištěno větší poškození. Restaurátorovi se 

jeví horní mísa jako nesourodá, v kvalitě neodpovídá řemeslnému zpracování spodní 

mísy, vidí stopy technických komplikací při odlívání a ciselování, tehdejší stav hodnotil 

jako havarijní. Pro další postup restaurátorských prací byl odlitek poslán na 

rentgenovou defektoskopii. Byly pořízeny snímky, které doloţily slévárenské vady ve 

vnitřní hmotě díla. Prŧsaky byly detekovány penetračním indikačním nástřikem. Bylo 

přistoupeno k záplatování bronzovým plechem na vnitřní a naráţení kónických 

bronzových trnŧ na vnější straně. Pomocí zvětšených rentgenových snímkŧ mohl 

restaurátor přesně obnovit silně poškozená místa bez porušení křehkých míst. Při tomto 

náročném úkolu bylo manipulováno s vnitřním potrubím, kdy ve spodní části byla 

                                                 

156
 Navrţené řešení bylo ozkoušeno na dvoře Státního památkového ústavu. Jako inhibitor byl 

navrţen INHICOR I.  
157

 Zhruba v periodě 5 let dochází k obnově, kdy je fontána prohlédnuta restaurátorem, vyčištěna 

od sedimentu a organických látek. Na závěr je napuštěna voskem, který zabraňuje prorŧstání vápenných 
usazenin s povrchem fontány. Pro její ochranu v zimním období je velmi dŧleţité přikrytí, aby namrzající 

voda nenarušila povrch fontány. 
158

 Styk rozdílného materiálu mŧţe mít vliv na elektrochemickou korozi. 
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vyměněna zapomenutá ocelová odpadní trubka, a nainstalován nový systém cirkulace 

vody.
159

 

 

 

5.2.4 Vystavení na Pražském hradě 

Zpívající fontána je nejvýznamnější autentickou renesanční památkou umístěnou 

v exteriéru Praţského hradu, a proto se jí dostává náleţité pozornosti při výstavní 

činnosti. Prvním významným počinem byla výstava Pražský hrad v renesanci a baroku 

(1490–1790), jeţ se konala v Královském letohrádku v roce 1947.
160

 Na této výstavě 

byla představena fontána nejspíše formou sádrového odlitku [22].
161

 Pro tuto příleţitost 

byla pravděpodobně vydána pamětní kniha Královská zahrada na hradě pražském 

s dvanácti grafickými listy rŧzných umělcŧ v nákladu 150 ks.
162

  

Na závěr celkové obnovy letohrádku byl v roce 1956 Pavlem Janákem 

rekonstruován východní závěr zahrady do podoby italského giardinetta.
163

 Architekt 

Janák při dělení parteru do čtyř symetrických travinových záhonŧ okolo Zpívající 

fontány vycházel z archeologického výzkumu a ze starých plánŧ. Záhony dále rozdělil 

dvěma špalíry vysypanými bílým štěrkem, které ohraničil ţivým plotem ze zimostrázu. 

Do středu kaţdého záhonu umístil terakotovou vázu, kterou sám navrhl.  

Po vytvoření kopie dudáčka byla pŧvodní soška odevzdána do evidence sbírky 

KPR.
164

 V roce 1982 byl originál zrestaurován a vystaven v expozici Prašné věţi –

Mihulce.
165

 V roce 2007 byla pŧvodní plastika vystavena na výstavě Zpívající fontána 

při Letohrádku královny Anny v rámci výstavního cyklu věnovaného restaurování 

uměleckých památek na Praţském hradě.
166

 Dnes je plastika vystavena v expozici 

Příběh Pražského hradu v prostorách Starého královského paláce.  

Zpívající fontána a Královský letohrádek byly popularizovány formou 

vyobrazení na poštovních známkách. Jak ukázala výstava Pražský hrad v umění 

poštovní známky, Praţský hrad se těšil velkému zájmu filatelistŧ. Na výstavě byly mimo 

jiné vystaveny sádrové odlitky reliéfŧ z letohrádku a horního dílu Zpívající fontány 
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 Jak ukazuje zpráva, nový vodní systém byl nevyhovující, nejspíše nedostatečně nakalibrován. 

Restaurování kvŧli očištění sedimentŧ bylo jiţ v následujícím roce.   
160

 Kurátorem byl Jan Morávek. 
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 Střední dřík a horní mísa. Inventární číslo.  
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 Josef ENGST (ed.): Královská zahrada na hradě praţském. Dvanáct pŧvodních grafických listŧ 
s úvodní statí Zdeňka Wirtha. Praha 1946 
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164
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 Protokol 8.2.1982 
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 Kurátoři: ak. soch. Štěpán Klas, Mgr Jaroslav Sojka, Ing. arch. Viktor Procházka. Výstava 

realizována formou informačních panelŧ s doloţenými fotografiemi a originálem dudáčka ve vitríně.  
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Tato díla se stala námětem předlohy poštovních známek. První známka s vyobrazením 

fontány byla vydána při Mezinárodní výstavě poštovních známek PRAGA 1955.
167

 Na 

známkách se podíleli Jiří Švengsbír, Josef Liesler, Cyril Bouda a Ladislav Jirka.
168

 

V tomto roce se v rámci výstavního cyklu Předjaří na Pražském hradě konala 

výstava Voda na Pražském hradě & hyacinty a hvězdníky. Na výstavě byly 

prezentovány předměty představující uţitnou i estetickou funkci vody na Praţském 

hradě. Návštěvník mohl shlédnout sádrové odlitky fontán, plechové okapy, chrliče, 

nebozez, vedle rozkvetlých jarních květin v empírovém skleníku.  

 

5.3 Bližší detaily objevené při popisu 

 

V této podkapitole se pokusím shrnout drobné nálezy objevené při sestavování 

popisu fontány, o nichţ nebylo v odborné literatuře pojednáno. Pozorování je snazší ve 

dnech, kdy je slabé světlo a lehce mrholí. V takový den na povrch vystupují detaily 

dokazující technologické postupy slévání, které jsou jindy ztraceny v odlesku 

slunečních paprskŧ od bronzového materiálu. Pomocným objektem pro srovnání byl 

sádrový odlitek, který zachytil jemné detaily povrchu. 

Po hmatu a při slabším denním světle mŧţeme pozorovat na dolní části fontány 

(zj. na hlavách fantaskních bytostí) stopy dláta. Forma k odlívání této části fontány byla 

vytvořena přesným převedením dřevěného modelu. Stopy dláta i zmínky v účtech 

odkazují k autorství Hanse Peissera. Na druhou stranu na horní části dříku fontány 

mŧţeme pozorovat četné detaily (bederní rouška atlantŧ), jejichţ hladký povrch je 

přerušován expresivními hlubokými zářezy připomínajícími modelování, kdy je 

začištěný hladký celek dokončen odebráním hmoty z plastiky. Takový postup práce, 

tedy druhotné opracování pomocí odebírání hmoty, by mohl podpořit názor Diemerové 

o práci štukatéra Antonia Brocca na přípravném modelu, který byl následně vícekrát 

odléván. 

Dále mŧţeme na povrchu dříku pozorovat vystouplé body připomínající 

pravidelný znak, o němţ jsem se domníval, ţe by mohl být řemeslnou značkou. 

Pravděpodobnější však bude, ţe tyto body jsou nezačištěnými vývody kanálkŧ, kterými 

byl odváděn při lití bronzu přebytečný vzduch. Nezačištěný kanálek a blízké jemné 

spoje v materiálu ukazují místa, kde byly nasazeny jednotlivé části formy. Po srovnání 
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s prŧzkumem materiálu, který na dříku zachytil odlišná sloţení bronzu, a s ohledem na 

větší výskyt odvzdušňovacích kanálkŧ naskytne se úvaha, zda-li reliéfy nemohly být na 

dříku odlity dodatečně. Nalezené technické značky slouţily pro správné napojení 

samostatných bronzových odlitkŧ, kterých mŧţeme celkově napočítat šest.
169

  

Překvapilo mne, ţe mnoho autorŧ vidí ve zvířeti na ramenou satyra podobu 

jelena, případně jelínka. Dle mého soudu nejspíše přejali označení zvířete v souvislosti 

s nedalekým dnešním Jelením příkopem. Domnívám se však, ţe modelér vytvořil 

realistické zobrazení srnce. Zvláště v době, kdy lov byl kaţdodenní společenskou 

událostí, byl sochař vázán vytvořit naturalistické zobrazení. Pokusil jsem se dohledat 

případnou literární spojitost se záměrným zobrazením srnce. V antické literatuře jsem 

pod označením capreolus (srnec) nalezl pasáţ z Vergilia: praeterea duo nec tuta mihi 

valle reperti caproli sparsis etiam nunc pellibus albo
170

. V porovnání četnosti zmínek 

o jelenech není ve verších mnoho zmínek o srncích. 
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 Podnoţ, noha, dolní mísa, dřík, horní mísa, dudáček. 
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 Publius VERGILIUS Maro: Bucoliga ecloga II, 40 sq. 
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6 Spolupráce umělců při vzniku Zpívající fontány 

 

Vznik fontány popisuje velké mnoţství pramenŧ, které dokládají postupné 

zapojení rŧzných umělcŧ a řemeslníkŧ do procesu realizace tohoto díla.
171

 Prameny 

byly podrobeny blízkému badatelskému zájmu.
172

 V samostatných podkapitolách 

představím umělce zmíněné v písemných pramenech. Pokusím se představit jednotlivé 

osobnosti, jejich dřívější realizace, umělecké zkušenosti na základě nejnovější 

literatury. Zhodnotím úsilí a přínos kaţdé osobnosti pro vznik fontány. V tomto ohledu 

bylo překvapivé, ţe v jediném Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der 

Antike bis zur Gegenwart
173

 jsem nalezl hesla vztahující se k jednotlivým umělcŧm. 

Informace v heslech se vţdy váţou k Zpívající fontáně. 

Litecká dílna byla řemeslným uskupením provázaným profesními a sociálními 

vazbami, jak ukazuje grafika z druhé poloviny 16. století. Řemeslnou dílnu vedl  mistr, 

v dílně mu byli k ruce tovaryši znalí řemesla i učedníci, kteří se zaučovali. Puškaři 

a zvonaři byli na Starém a Novém městě sdruţováni v konvářském cechu.
174

 Výroba 

v puškařské dílně se neomezovala na bezpočet druhŧ palných zbraní (pušky, falkonety, 

děla, hmoţdíře), ale téţ dodávala uţité výrobky nevojenského charakteru, jako byly 

vodovodní potrubí, inţenýrské nástroje, cimbály do hodinových strojŧ, zvony. Jak 

dokládají dobové zbraně, dílna nebyla jen centrem technologické znalosti odlévání, ale 

výrobky musely splňovat estetické poţadavky. 

Arcivévoda Ferdinand zasílá 9. prosince 1562 Tomáši Jarošovi tento dopis:
175

 

„Es hat die Römisch kais. maj., unser allergnedigister geliebster herr und vater, 

unserm hofmaler Francesco Terzio ain muster oder modell, darnach man ein 

prunnen in den lustgarten bei dem schlosz zu Prag von metall giessen möchte… und 

verzeichnus machest, wie vil du zu giessung aines solchen prunnen metall oder 

glockhenspeis bedürftig und was der aufs genauist allenthalben gestehen wurde, was 

auch zu disem werch fur patronen von holzwerch zu schneiden von nőten. Ist unser will, 
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das solche arbait durch unsern pildschniczer daselbst zu Prag Hansen Peysser 

gemacht werden solle…― 

Z dopisu arcivévody Ferdinanda puškaři Tomáši Jarošovi se dozvídáme, ţe 

dvorní malíř Francesco Terzio byl císařem pověřen vyhotovením muster oder modell 

bronzové fontány do Královské zahrady. Dopisem bylo Tomáši Jarošovi uloţeno, aby si 

bez otálení prohlédl návrh fontány a připravil soupis plánovaných výdajŧ spojených 

s odlitím díla. Výslovným přáním arcivévody byla spolupráce řezbáře Hanse Peyssera 

na výrobě dřevěného vyhotovení.   

Dalším určujícím pramenem k poznání o spolupráci umělcŧ při vzniku Zpívající 

fontány je zpráva Wolfa Hofpruckera z roku 1571:
176

 „Verzaichnus, was Thoman 

Jarusch selliger Irer Khai. Mht. gewesner Büchsen giesser aufm Prager Schloss, auf 

Giessung eines grossen Lusstbrunnenß ungeferlich aufgewant hat, wie volgt… Summa 

1770 schockh 11 weiss groschen.― Tato zpráva dokládá, kdo všechno spolupracoval na 

zhotovení fontány, jakou prací se podílel a jakou finanční částkou byl odměněn. Soupis 

výloh byl vyhotoven pro vyrovnání dluhu české komory s vdovou Barborou. Zpráva 

byla sepsána Jarošovým pomocníkem a jeho nástupcem na praţském dvoře, tedy 

zaznamenané informace jsou přímo od osoby zúčastněné a znalé prŧběh realizace.  

 

6.1 Královský puškař Tomáš Jaroš z Brna 

Mistr Tomáš Jaroš z Brna byl od roku 1543 královský puškař na Praţském 

hradě. Českou komorou mu byl vyplácen roční plat 120 guldenŧ.
177

 Jak ukazují soudní 

zápisy městských knih Starého města, přijímal do své dílny tovaryše.
178

 Podle Kybalové 

přichází Tomáš Jaroš do Prahy jiţ kolem roku 1540, s touto dobou spojuje Kybalová 

zvon ve Veliké Vsi z roku 1540.
179

 První doloţenou památkou je pešťský zlomek děla 

litého v roce 1547 Jarošem pro purkmistra Domaţlic.
180

  

Jak ukazuje příklad neurčitého letopočtu pouţitého snad ze staršího kadlubu pro 

zvon z Veliké Vsi, Tomáš Jaroš nebyl modelér. Potřebné dílenské šablony mohl kromě 

výroby přebrat ze starší zvonařské dílny. Zkušenosti odlévání drobných detailŧ jistě 

pouţil při zhotovení pohřebních insignií císaře Ferdinanda I. v roce 1566. Patentovaný 
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vynález čerpacího stroje dokládá, ţe byl tvŧrčím technologem, který měl bohaté 

inţenýrské znalosti.
181

 

Největším realizovaným projektem bylo v letech 1548–1550 odlití zvonu 

Zikmund váţící 236 centýřŧ pro praţskou katedrálu. Novátorský byl jeho přístup 

zdobení plochy zvonu, kde mísí italské antikizující formy se středoevropskou tradicí.
182

 

Plášť zvonu plně pokryl plastickými reliéfy, do kterých převedl pamětní medaile, 

mince, Dürerovy dřevořezy Nejsvětěšjí Trojice a Zvěstování Panně Marii.
183

 Formy 

pro dekoraci eklekticky přebírá. Nové dekorační přístupy v českém zvonařství 

zdomácněly (akantový list, textové tabulky střídající latinu, češtinu, němčinu, otiskávání 

medailí, plaket, reliéfní figurální výzdoba).
184

  

Tomáše Jaroše tedy mŧţeme označit za vŧdčí osobu, která byla plně odpovědná 

za vyhotovení díla. Detailně znal postup práce, měl technické zkušenosti a znalosti, 

mohl rozdělovat úkony a dohlíţet na provedení. Za zdárné zhotovení byl finančně vázán 

císaři, kdy mu bylo přislíbeno 22 guldenŧ za kaţdý cent po odlití. Česká komora 

zajistila přísun kovu, v zálohách mu byly poskytnuty finance pro výplatu mzdy 

a ostatního materiálu.
185

 I kdyţ kašna byla hotova jiţ v roce 1568, Tomáš Jaroš se 

završení a následného proplacení svého díla nedočkal. Zemřel roku 1570, nejspíše 

v Košicích, kam byl povolán v době válečného ohroţení, aby lil děla a pušky. Jeho 

autorský přínos mŧţeme vidět v detailu převislého akantu na kruhové podnoţi fontány. 

Na Jaroše mŧţeme nahlíţet jako na uměleckého podnikatele pověřeného odlitím 

lustbrunnen.  

 

6.2 Francesco Terzio 

Francesco Terzio byl dvorní malíř arcivévody Ferdinanda. Pocházel z Bergama, 

severoitalského města, kde se narodil v roce 1523. Nejspíše při augsburském sněmu 

1550–1551 si mladý místodrţitel vybral do svého okruhu italského malíře, který skrze 

dobrozdání usiloval získat osobního patrona, snad právě na habsburském dvoře. Výběr 

jistě ovlivnila předchozí umělecká zkušenost arcivévody, kdyţ v roce 1549 navštívil 

mantovský dvŧr a byl slavnostně přijat v Benátkách. Mladý arcivévoda tehdy spatřil 

vrcholná díla italské renesance a chtěl mít u sebe umělce, který by pro něj taková díla 
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tvořil. Mladý malíř měl před sebou nelehký úkol, navázat na Tizianŧv císařský portrét 

a reflektovat antikizující manýristické kompozice Giulia Romana.
186

  

Po svém příchodu do Prahy začal pracovat na souboru habsburských podobizen 

vedle oficiálního královského portrétisty Jakoba Seiseneggera.
187

 Pro krále 

Ferdinanda I. provedl návrh hrobky císaře Maxmiliána I. Mezi léty 1558–1571 vydal 

v pěti částech grafický cyklus Imagines gentis Austriacae. Na Praţském hradě pracoval 

na výmalbě varhanních křídel do katedrály.
188

 S Jiřím Melantrichem spolupracoval na 

vydání České bible z roku 1570, pro které připravil návrhy dřevořezŧ (signované 

iniciálami FT spojených do jednoho písmene).  

Z korespondence arcivévody s Jarošem víme, ţe Terzio pro fontánu připravil 

muster oder modell. V roce 1564 byla Terziovi vyplacena odměna za prunnenturmb  při 

platbě za jiné práce.
189

 Podle dochovaných účtŧ nebyl s Jarošem nijak finančně 

provázán. S návrhem fontány byla dříve spojována nalezená kresba z alba fontán 

na Ambrasu.
190

 Jan Chlíbec vidí v tvŧrci návrhu umělce, který se inspiroval padovskou 

(skrze náměty faunŧ) a benátskou (putti s delfínem) ţánrovou produkcí drobných 

renesančních bronzŧ.
191

 Chlíbec hodnotí: „Terziova předloha byla jistě umnější, 

realizátoři jeho návrhu však zahladili italskou lehkost plánované fontány.―  

Za své dlouholeté sluţby byl Francesco Terzio povýšen do šlechtického stavu.
192

 

V roce 1567 nenásledoval arcivévodu do Tyrolska, přesto zŧstal v blízkém kontaktu 

s habsburským domem.
193

 Po svém návratu do Itálie pracoval v Bergamu, Florencii, 

Miláně. Ke konci ţivota odešel malovat portréty do Říma, kde se stal členem 

Accademia di San Luca, tam krátce na to umírá.
194
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6.3 Hans Peisser 

Hans Peisser byl dvorním řezbářem arcivévody Ferdinanda. Na praţský dvŧr 

přišel z Norimberku roku 1562.
195

 V pramenech je známý jako Peisser, Peysser, 

Beitzer. Narodil se snad okolo roku 1505 v Hassfortu.
196

 Byl řezbářem dřevěných 

modelŧ k monumentálním bronzovým fontánám (Modellschnitzer), které zhotovoval 

slavným norimberským litcŧm. Pomocí dochovaných modelŧ jej mŧţeme spojit s litci: 

Peter Flötner, Hans / Peter Vischer, Pankraz a Georg Labenwolf. Zároveň řezal oltářní 

skulptury, připravoval návrhy bronzových plaket a nejspíše se zajímal o římskou 

architekturu. V roce 1551 byl Casparem Bruschem nazván Phidias Noricus.
197

 Ve starší 

literatuře byl ztotoţňován s monogramistou I.B. (jako Johannes Beisser).
198

 

K práci na praţské fontáně byl osobně vyţádán arcivévodou. Za práci při 

modelu dolní nohy a mísy byl Jarošem odměněn 100 kopami, tedy nejmenší vyplacenou 

částkou. Diemer se domnívá, ţe mohl být ovlivněn Jacopem Stradou, kdyţ převáděl 

Terziŧv návrh spodní nohy fontány.
199

 Další známou zakázkou byla práce na 

varhanních křídlech.  

Zajímavé by mohlo být vytvoření okruhu norimberských prací a jeho bliţší 

zhodnocení – bronzový svícen se sochou sv. Václav pro kapli sv. Víta, Zpívající 

fontána, Venušina fontána. V Kärntenu na náměstí je mramorová fontána s bronzovým 

nástavcem, která je datována 1562/1563. V prŧvodcovské místopisné literatuře je 

bronzová část spojována s norimberskými dílnami. Na současné místo byla přesunuta ze 

zámku Tanzenberg, kde ji nechal vybudovat Leonhard II. von Keutschach, synovec 

salzburského biskupa.
200

  

 

6.4 Wolf Hofprucker 

V pramenech téţ nazývaný Hofprugger je dle Karla Chytila „pro praţské umění 

téměř bez významu―.
201

 O to významnější osobou je pro dokončení Zpívající fontány. 

Po smrti Jaroše se stal královským puškařem. Císařem Maxmiliánem II. byl pověřen 

sestavením fontány a její instalací. Do Královské zahrady rozvedl vodovodní potrubí. 
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Pro vypořádání s Jarošovou vdovou Barbarou připravil soupis výdajŧ,
202

 z něhoţ se 

dovídáme, ţe na fontáně pracoval s Lorenzem Khandlerem a dvěma tovaryši na 

začištění a úpravě modelu. Jeho odměna byla 100 kop ročně. Podle Heraina byl 

tovaryšem královského dělolijce Řehoře Löfflera a do Prahy přišel z Innsbrucku.
203

 

Před fontánu instaloval bronzové lité sloupky s kovanou mříţí.
204

 

 

6.5 Vavřinec Křička z Bítyšky 

V rukopisu Mathesis Bohemica nalezneme zobrazení a dočteme se:
205

 

„Tato Kassna gesti na Zamkú w Praze dielana zaczáta gesti Letha 1554. ʺaž doʺ Letha 

dewateho, a gest dielana od Mistra Tomasse Pússkaře a wodemnie Wawržincze 

Kržiczky z Bytysský, tú sem ya sam wsseczký figúrý wyprawil a Wolf Pusskarž, ten 

fformowall, a Spolú sme gi lili.― 

Mathesis Bohemica je jedinečným uměleckohistorickým materiálem k poznání 

kovolitecké praxe 16. století. Jedná se o nedokončený spis psaný v češtině s bohatým 

obrazovým doprovodem, který mohl po svém dokončení slouţit jako názorná příručka. 

Autorem byl Vavřinec Křička z Bítyšky, kterého Herain spojil s konvářem, který je 

v účtech Zpívající fontány veden jako Lorenz Khandler mit Bürger in der Neustatt.
206

 

Winter dohledal zápis o koupi prvního domu jiţ v roce 1557 v Široké ulici vedle 

zvonaře Brikcího.
207

 Pro větší dŧm v Široké ulici koupený s manţelkou Dorotou v roce 

1566 Winter nalezl zápis z roku 1569 o platbě, který platila sama Dorota.
208

  Archivní 

nález Wintera upřesňuje dobu úmrtí před rok 1569, avšak ze srovnání se záhlavím 

kresby fontány zjistíme, ţe kresbu, a moţná i nedokončení rukopisu, mŧţeme spojit 

s dobou těsně před smrtí Vavřince Křičky. 

Na kresbě mŧţeme pozorovat orla, dudáček, dabelské bestie, prameny 

vodotrysku, přepadávající voda z mís 

Z nalezených pramenŧ jsou zajímavé tři body. Vavřinec pocházel z moravského 

městečka pod hradem Bítyška, které je dnes součástí Brna. V Praze se usadil na Novém 
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městě vedle zvonaře Brikcího. Za celoroční práci na fontáně obdrţel od Jaroše 127 kop. 

V roce 1566 kupuje za 20 kop větší dŧm v Široké ulici, který později musí jeho vdova 

Dorota prodat. Je otázkou, jak blízký si byl s Tomášem Jarošem či s Brikcím 

z Cymperka. V rukopisu obdivujeme pozoruhodné technické znalosti. 

  

6.6 Antonio Brocco de Campion 

Ze starší literatury byla rozšířená pomocná hypotéza o vzniku fontány, která 

předpokládala, ţe Francesco Terzio připravil kresbu, podle níţ Hans Peisser vyřezal 

dřevěný model, Tomáš Jaroš s pomocníky vyhotovil formu a odlíval, výsledný odlitek 

nakonec cizeloval štukatér Antonio Brocco. Velký posun v poznání díla Antonia Brocca 

přinesl článek Dorothei Diemer.
209

 Na článek navázala publikace, v níţ je představena 

produkce Broccovy dílny.
210

 Diemer formálně srovnala štukatury dvorské architektury 

arcivévody Ferdinanda s reliéfy Zpívající fontány a provedla revizi archivních pramenŧ. 

Dospěla k názoru, ţe vliv Antonia Brocca byl větší, neţ bylo dosud známo.  

Diemer předpokládá existenci plastického modelu, který pořídil podle svého 

návrhu Terzio u jiného umělce na své náklady.
211

 V dobové terminologii „Possierers― 

(Stein Metzen von wegen Passierung der Seülen…
212

) nazývá jako mezikrok při 

dvojitém odlévání, kdy v mezikroku byl model mírně upraven a začištěn.
213

 Podle 

Diemer mohl Brocco pracovat jako štukatér – modelovat hlavní části z vosku, chlupŧ. 

Výsledné začištění Ausberaittung
214

 provedli podle bodŧ 8 a 9 spolupracovníci Tomáše 

Jaroše. Na závěr zmiňuje Jacopa Stradu, který jako Antiquarius a Hofarchitekt, který 

přišel na císařský dvŧr v roce 1558, mohl mít zásadní ideový vliv na podobu fontány.
215
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7 Vlivy dálných kultur na dvoře Habsburků 

 

Poznání a obdiv cizím dalekým kulturám mŧţeme v Evropě datovat jiţ do antiky 

a spojit jej s tradičními centry Blízkého východu (Egypt, Perský záliv, Mezopotámie), 

kam jiţ od dob antického Říma směřovalo zboţí z východní Indie a Číny po hedvábné 

stezce.
216

 Kříţové války a vpády Mongolŧ ve 13. století aţ do střední Evropy 

zprostředkovaly bezprostřední kontakt odlišných kultur. Mongolská říše tehdy propojila 

západní část Evropy s dálným východem. Další pozornost přinesl rozvoj dálkového 

obchodu a misionářská činnost. Marco Polo podle svého cestopisu pobýval na dvoře 

chána Kublaje [30] a přivezl sebou čínský porcelán.
217

 Předměty z dalekých zemí, jeţ 

budily obdiv, mŧţeme nalézt i v českých zemích na císařském dvoře Karla IV. Na 

svatováclavské koruně mŧţeme spatřit drahé kameny z jihovýchodní Asie.
218

 Na 

výstavě Císař Karel IV. 1316–2016 jsme mohli shlédnout dvorský dar císaře.  

Počátky námořního objevování dalekých kultur mŧţeme spojit s habsburským 

rodem ve Španělsku, kde se otec Ferdinanda I. Filip Sličný stal v roce 1504 spolukrálem 

manţelky Johany Kastilské. Dalším dŧleţitým habsburským centrem bylo Nizozemí, 

kde byli Habsburkové místodrţiteli. S námořními objevy se pomalu začal přesouvat do 

flanderských měst na pobřeţí Atlantiku obchod s exotickým zboţím ze severní Itálie. 

Sňatkem Kateřiny Habsburské, sestry Ferdinanda a Karla V., s Janem III. Portugalským 

měli Habsburkové také blízko na portugalský dvŧr, na němţ byly podporovány 

zámořské obchodní cesty do přední Indie a později dále do Asie. Habsburkové byli také 

nejen diplomaticky, ale i vojensky konfrontováni s trvalým nebezpečím tureckého 

vpádu do střední Evropy. 

Profitem z objevených území nebyl jen přísun ohromného mnoţství zabraného 

drahého kovu, ale i rozvoj kulturní. Do Evropy byly dováţeny umělecké artefakty 

a plodiny neznámých kultur, na nových územích započala soustředěná misionářská 

činnost nových řádŧ. Na královských dvorech mŧţeme rozpoznat počátek 

soustředěného sběratelství, které dokládá obdiv dalekému východu,
219

 ale i podmanění 

si cizích kultur v Novém světě.
220
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Ve vzdělaneckých kruzích sledujeme zájem o čínskou kulturu. Čína bývala 

ztotoţněna s biblickými dějinami jako místo vyhnání Adama z ráje, anebo příběhu 

potopy a záchrany Noeho a jeho rodiny.
221

 Čína byla také obdivována za svou vyspělost 

a starobylost, zároveň byla i mocným státem, s nímţ bylo potřeba navázat diplomatický 

styk.
222

 Juan González de Mendoza byl v roce 1576 vyslán na čínský dvŧr Filipem II. 

Tento španělský augustinián je prvním autorem popularizační literatury o Číně.
223

 

Dŧleţitým zdrojem kulturního poznání byly zprávy jezuitských misionářŧ, kteří 

cestovali po Číně. Výchozím bodem byla portugalská obchodní základna v Macau, kde 

byli portugalští obchodníci usazení jiţ od roku 1557.
224

 Prvním autorem evropského 

slovníku čínštiny a evropské mapy psané čínsky byl italský jezuita Matteo Ricci, který 

odešel do Číny v roce 1582.
225

 Po svém návratu vydal spis De Christiana expeditione 

apud Sinas suscepta ab Societate Jesu.
226

 Zájem o země na dalekém východě dokládají 

mimo jiné inventáře sbírek ze začátku 17. století
227

 a zakládání východoindických 

společností, které dováţely do Evropy exotické zboţí.
228

  

. 

 

7.1 Sbírky arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského 

Jak ukazují inventáře z roku 1596
229

 a 1621, ambraský zámek byl plný místností 

s předměty, jeţ prezentovaly dobové poznání. Hosté zámku mohli navštívit zbrojnici 

(Wunderkammer), v níţ byly uchovány umně opracované zbraně a zbroje, Antiquarium 

a knihovnu, která čítala zhruba 3 poloţek, Türkenkammerl, kde byly vystavovány 

trofeje z válečných taţení.
230

 Nejdŧleţitější místnostní byla Kunstkammer, v níţ 

arcivévoda Ferdinand vytvořil ucelenou sbírku, jeţ představovala skrze artificia, 

naturalia, antiquitas, mirabilia, exotica dobový pohled na svět.
231

  

Objekty uloţené v kunstkomoře byly utříděny na základě pouţitého materiálu 

a celá sbírka byla uloţena do 18 rŧzně barevných skříní. Součástí sbírky byly také rŧzné 
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vědecké nástroje jako astroláby, kompasy, hodiny, hrací automaty (spill) – tedy 

scientifica.
232

 Na stěnách byly vystavené obrazy. Jiţ v Čechách v době, kdy byl 

Ferdinand místodrţitelem, jej mŧţeme povaţovat za vášnivého sběratele. Při zahájení 

stavby letohrádku Hvězda vkládá při slavnosti poloţení základního kamene medaile 

a mince do základŧ stavby.
233

 Kvŧli osobním sporŧm – jeho manţelka Filipína 

Welserová nebyla přijímaná na praţském dvoře, kupuje pro sebe a pro ni hrad 

Křivoklát. Dále pro sebe staví Nové stavení (dnes je součástí jiţního křídla Praţského 

hradu), pod nímţ zakládá soukromou Rajskou zahradu. Z těchto míst v Čechách odváţí 

svou sbírku na Ambras, který pro potřeby sbírky upravuje v letech 1572–1583.
234

  

 O kunstkomoru a knihovnu od roku 1590 pečoval Gerhaerd van Roo. Po úmrtí 

arcivévody byly sbírky inventarizovány a předávány v habsburském rodu.
235

 

V Kunsthistorisches Museum ve Vídni mŧţeme pozorovat zajímavý soubor drobné 

plastiky. Jednou jeho skupinou jsou psací stolky s korálovou montáţí, které jsou 

datovány do druhé poloviny 16. století. Jejich pŧvod je kladen do oblasti Janova 

a jiţního Německa. Na námětu Golgoty, Neptuna na vodním draku, Herkula bojujícího 

s Hydrou mŧţeme pozorovat zvláštní neevropské detaily lidských obličejŧ. Další 

skupinou jsou řezáčské mistrovské práce Gaspara Miseroniho z Milána, které jsou 

datovány okolo 1565/1570, na nichţ je pozoruhodná zlatnická montáţ. Drak na 

Drachenschale připomíná čínského draka a zpola dračí, zpola ţenské nestvŧry 

připomínají bytosti vynášející Zpívající fontánu.  

  

7.2 Popis fantazijních postav Zpívající fontány 

Čtyři bytosti s antropoidními částmi těla vyplňují prostor dolní mísy a podnoţe 

[16]. Tělo bytostí s jednou nohou je nasazeno na stlačeném dříku, kvŧli němuţ je 

v horní části tělo předsazeno a zdŧrazněno. Bytost stojí na jediné noze, která je 

zakončena třemi velkými pařáty. Z nohy vybíhá hruď s ţenskými prsy. Na hrudi je 

nasazena hlava se zvýrazněnými pysky a svraštěným obočím. Oči a obočí jsou protáhlé 

a zešikmené postavením pyskŧ, jeţ připomíná vrčení.  Přímo nad pysky je nasazen 

zdŧrazněný lidský nos. Na hlavě jsou po stranách usazeny lidské uši a zahnuté 

profilované rohy. Jemné vousy zakrývají přechod hlavy na tělo. Pod vousy vybíhá 
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páska s motivem penízkŧ, která je zakončená velkým listem akantu, v přední části 

vztyčeným. Ramena jsou stylisticky naznačená stočenou páskou. Postavy jsou 

rozmístěny do čtyř světových stran, jako by fontánu chránily.  

 

7.3 Příměr v čínské plastice 

Dějiny čínského umění se dělí podle vládnoucích dynastií. Sledovaným obdobím 

pro tuto práci je dynastie Ming, která započala císařem Chung-wu v roce 1368 a jeho 

vyhnáním mongolské dynastie Jüan a skončila nástupem mandţuské dynastie Čching.
236

 

Říše se v této době nazývala Ta Ming Kuo.
237

 Došlo k velkému rozvoji obchodu, 

vojenství a správy země. Významným vývozním artiklem bylo hedvábí a porcelán, 

který byl produkován ve státních dílnách.
238

 Byl navázán diplomatický vztah 

s evropskými zeměmi. 

V této kapitole jsem chtěl srovnat formu fantazijních postav s čínskou 

bronzovou plastikou, ale nenašel jsem dostatečný materiál pro srovnání. Chtěl bych 

upozornit na figury čínských stráţných lvŧ známých jako Shi, nebo Fu., kteří jsou na 

ochranu chrámŧ a palácŧ dodnes stavěni u vchodŧ. Jejich vznik a vývoj mŧţeme 

sledovat jiţ od antické Číny, kdy byly kladeny do vchodŧ pohřebních komor jako 

ochránci před zlými démony a nepříznivými silami [29].
239

 Stráţci vchodŧ byli 

fantaskní bytosti, často se zvířecí hlavou, někdy také měli antropoidní části těla. 

Zpravidla se vyskytovali v páru u vchodu do hrobky a byly součástí souboru dalších 

plastik.
240

 Později se prosadilo zobrazení lví hlavy stráţcŧ, přestoţe se lev v Číně 

nevyskytoval. Lvi se začali do Číny dováţet během expanze mimo její území.
241
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8 Zvon z kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu jako 

doklad zdomácnění formy fantazijních postav na 

konci 16. století 

 

Tento zvon vystavený na nádvoří Středočeského muzea v Roztokách je 

mistrovskou prací novoměstského zvonaře Brikcího z Cimperka. Hlavním zdrojem 

informací o pŧvodu zvonu je český a latinský text přímo na plášti zvonu:  

SLOWŪTNÝ BRÝKCY ZWONARZ Z CÝNPERGKŪ  

MIESSTIENIN NA NOWEM MIESTIE PRAZSKE[M] 

TENTO ZWO[N] VDIELAL DO WORZECHA LE[TH]A.1590. 
 

Zvon objednalo praţské arcibiskupství pro kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu: 
 

ANNO 1590 LIST FUSA EST HAEC CAMPANA IN LAVDEM OMNIPOTEN= 

TIS DEI, (ET) SANCTAE TRINITATIS, BEATAE MARIAE VIRGINIS, OMNIUM (CUM) 

SANCTORV[M] GLORIAM, PECVLIARITER AVTEM DECOLLATIONIS SA[N]CTI 

IOAN[N]IS BAPTISTAE, DICATAE ECCLESIAE IN WORZECH. IMMEDIATE AD 

ECCLESIAM PRAGENSEM METROPOLITANAM SPECTANTIS. TANQUAM 

DOMINORVM LEGITTIMORVM REVERENDORVM, PETRI A LYNDA PRAE 

POSITI, GEORGII PARTOLDI DECANI, MAGISTRI FELICIS A LYNDA AR 

CHIDIACONI, BENEDICTI CHISCHENSIS A SPIC(Z)PERK, IOANIS AB ALTE VLNOVKA 

DORF, VALENTINI C(Z)YKAN [ET CETERA]. PRAELATORVM (ET) CANONICORVM. 

OVOD FOELIX FAVSTVM SIT IN RESONANTIAM IN PERPETVVM 

ARMA ECCLESIE METROPOLITANE,  

(ET) CAPITVLI PRAGENSIS. 
 

Existenci zvonu v kostele dokládá nález inventáře z roku 1785 a soupis památek. 

Zvon zachránil před rekvizicí místní farář a český spisovatel Jindřich Šimon Baar [28]. 

Aţ v padesátých letech 20. století pukl a byl nešetrně opraven navrtanými čtyřmi 

ţeleznými sponami [24]. V majetku muzea je od roku 1989, kdy byl odkoupen od 

praţského arcibiskupství. Restaurován byl v roce 1991 zvonařem Petrem Rudolfem 

Manouškem. Dosud nebyl publikován. 

Zvon je vysoký 130 cm, spodní prŧměr je široký 1255 mm, váţí 1332 kg a je 

bohatě zdoben v celé ploše. V hlavní ploše vymezené reliéfními pásy je ve vysokém 

reliéfu znázorněna kalvárie s textem:  
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KRÝSTŪS VMRZEL   VSTAL ZMRTWÝCH PRO 

ZAHRZÝCHÝ NASSE.   OSPRAWEDLNIE[N]I NASSE. 
 

Pod kalvárií se nachází český text o odlití zvonařem s portrétní medailí 

a šlechtickým znakem. Na protilehlé straně je latinský nápis o objednavatelích zvonu se 

znakem arcibiskupství, anděly a čtyřmi evangelisty. Z bokŧ mŧţeme vidět dvojice 

sv.  Šimona, Judy a sv. Jakuba, Filipa. Zajímavé jsou tři reliéfní pásy okolo zvonu.  

Ve spodním pásu se střídají zobrazení zemědělských prací (pastevectví, 

okopávání, dojení) a znamení raka v obláčku [27]. V horním reliéfu nad ornamentální 

páskou mŧţeme pozorovat opakující se zobrazení Orfea hrajícího na gambu, ke kterému 

se sbíhají nesčetná zvířata – lev, jednoroţec, velbloud, opice, kŧň, medvěd, kozoroţec, 

volavka, jelen, králík i jedna lidská postava, snad jeho manţelka Eurydika [25]. Vzor 

pro tuto formu mŧţeme hledat u norimberského grafika Virgila Solise [31]. Blíţe 

odpovídá reliéf na norimberských stolních hodinách s reliéfem hrajícího Orfea [32].  

Při bliţším prozkoumání mŧţeme spatřit rozvilinový ornament s vinnou révou 

a zavěšenou drapérií okolo stylizované hlavy se zahnutými rohy [26]. Na postavení 

pyskŧ, nosu a rohŧ mŧţeme vyslovit domněnku o převedení fantaskních hlav bytostí 

fontány do malého ornamentu pro zdobení zvonu v dílně Brikcího z Cimperka. 

Skupinou pro srovnání mohou být zvon „Petr a Pavel― z roku 1584 na Vyšehradě a zvon 

z Novoměstské radnice z roku 1559, přelitý roku 1563. Ludmila Kybalová popisuje 

ornament na těchto zvonech jako „rozvilinový ornament se lvími hlavičkami―
242

 

a „zavěšený ornament s hlavičkami ďáblŧ.―
243

 Zakončen je šestiramennou korunou. 
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9 Závěr 

 

Zpívající fontána je významným dokladem české renesanční plastiky [2]. 

Dohledáním archivních pramenŧ publikovaných v odborné literatuře a jeho srovnáním 

s restaurátorskými a technologickými zprávami zde byla představena jako komplexní 

dílo, na kterém spolupracovala skupina umělcŧ a řemeslníkŧ napojených na praţský 

dvorský okruh Habsburkŧ v druhé polovině 16. století.  

V první části práce byli představeni panovníci, kteří měli zásluhu na vzniku 

fontány, císař Ferdinand a jeho synové – arcivévoda a budoucí císař Maxmilián 

a arcivévoda Ferdinand. V druhé části byl představen postupný vývoj Královské 

zahrady a její kontext po srovnání s evropskými zahradami v 16. století. Poté 

následovala kapitola o fontáně, která popsala toto dílo jako samostatný reprezentativní 

objekt Královské zahrady. Kaţdému známému tvŧrci a spolupracovníkovi byla určena 

samostatná podkapitola, v níţ byla představena jeho umělecká činnost a zapojení do 

procesu vzniku fontány. Na závěr následovaly kapitoly, které se pokusily najít nová 

východiska zhodnocení Zpívající fontány. Tyto kapitoly jsou věnované čínskému 

umění, jehoţ moţný vliv se tato práce snaţí vysledovat nejen na představeném 

ústředním díle, ale i na drobné fantaskní plastice ze 16. století.  

Podrobným pramenem pro rekonstrukci zahrady byla dochovaná korespondence 

mezi arcivévodou Ferdinandem a jeho otcem, z níţ mŧţeme zjistit, co se dělo na 

Praţském hradě a jakými úkoly byl zde pověřen český místodrţitel. Po srovnání 

korespondence s  účty a plány mŧţeme vytvořit postupnou rekonstrukci zahrady pro 

dané období. Předpokládaná podoba byla dále srovnána s jinými známými zahradami 

tehdejší doby. Dle pŧvodu zahradníkŧ je patrné, ţe císařské zahrady byly budovány po 

vzoru zahrad evropských dvorŧ spřízněných s Habsburky. Toto je patrné u zdejších 

tvŧrcŧ květinové zahrady, jimiţ byli bratři Reinhartové, kteří přišli od štrasburského 

biskupa Wilhelma von Hohenstein ze Saberne. 

Ze stručného představení aktivit panovníkŧ mŧţeme zakladatele zahrady spojit 

s císařskými ambicemi v říši, které se odráţely v podobě vznikajícího letohrádku a 

přilehlé zahrady. Sběratelská činnost arcivévody Ferdinanda ovlivněná návštěvou 

mantovského dvora přibliţuje dobový pohled na tehdy známý svět. Náboţenský nátlak 

na Maxmiliána II. ukazuje na problematiku počínajícího konfesijního rozdělení 

společnosti. 
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V řezbáři Hansi Peisserovi byl předpokládán spolupracovník norimberských 

kovolijcŧ, jenţ pro ně vyřezával dřevěné modely, podle kterých byly zhotovovány 

formy k odlévání. Zpívající fontána mŧţe být hodnocena v okruhu norimberských 

bronzových fontán. V Praze je tento okruh zastoupený mimo jiné bronzovým svícnem 

se sochou sv. Václavem z roku 1532 a Venušinou fontánou z roku 1599, na níţ mŧţeme 

pozorovat grotesku pod tlapou se čtyřmi drápy karyatidy. Spolupráci Antonia Brocca 

potvrzenou na dříku a horní míse mŧţeme zařadit do pomyslné osy štukatérských prací 

v Dráţďanech, na letohrádku Hvězda, zámku Nelahozevsi, Telči a v Tyrolsku na zámku 

Ambras. Podrobnější formální analýza se srovnáním Zpívající fontány by mohla vést 

k rozlišení dílenských a mistrovských prací.  

Stručným přehledem politické a hospodářské expanze Habsburkŧ byl představen 

moţný vliv umění z dálného východu. Z dálného východu byla popsána mytologická 

zobrazení Shi a Fu, kteří stojí na stráţi před čínskými chrámy a paláci. V habsburských 

sbírkách jsem nalezl soubor drobné plastiky s korálovou montáţí z druhé poloviny 

16. století. Tomuto souboru je velmi blízká zlatnická montáţ misek Gaspara Miseroniho 

s dračí hlavou a fantaskní bytostí přesněji datovaná do let 1565/1570.  

Na základě zde popsané formy se domnívám, ţe lze hlavy fantaskních bytostí 

Zpívající fontány spojit s hlavami bytostí nalezených na ornamentu s rozvalinami 

zdobících zvony Brikcího z Cimperka. Pro srovnání v práci jsem pouţil zvon, který se 

v současné době nalézá v péči Středočeského muzea v Roztokách. Moţné propojení 

s Tomášem Jarošem lze vidět v osobě konváře Vavřince Křičky z Bítyšky, který jednak 

spolupracoval s Jarošem, pocházel ze stejného kraje, a jednak sousedil se zvonařem 

Brikcím v Široké ulici v Praze.  

Zajímavá zjištění o fontáně jsem nalezl v kontextu málo známých informací 

o korunovaci Leopolda II., kdy v Praze byla oslavována královská korunovace českého 

krále po téměř padesáti letech. V rámci oslav byly pořádány velké slavnosti 

reprezentující historii království. Při této příleţitosti byla Zpívající fontána opravena 

W.  Frankem. Nabízí se úvaha nad zapojením fontány do prŧběhu oslav probíhajících 

v císařských zahradách. 

Vedlejší otázkou práce byla památková péče o bronzovou fontánu, její vystavení 

v zahradách Praţského hradu a její popularizaci prostřednictvím rŧzných výstav 

i dalších činností. Řešení otázky ukázalo, ţe pro zachování památky na svém pŧvodním 

místě bylo a je pracovníky Praţského hradu, památkáři a restaurátory vyvíjeno 

maximální úsilí. Nalezené doprovodné materiály k výstavám ukazují bohatou výstavní 
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činnost SPH, na níţ je prezentovaná Zpívající fontána prostřednictvím fotografií, 

reprodukcí, poštovních známek, sádrových odlitkŧ, i originální plastikou dudáčka. 

Přínos této práce shledávám v tom, ţe podoba fontány byla zařazena do vývoje 

zahradní architektury v Evropě a v českých zemích. Byl zhodnocen význam vody pro 

renesanční a manýristické zahrady. Dále byly prostřednictvím moderní literatury 

nalezeny nové skutečnosti, které vytváří nové okruhy otázek pro studium, hodnocení 

a  srovnání tohoto díla. Zpívající fontána je významným a ojedinělým dokladem 

dvorské kultury druhé poloviny 16. století, zároveň je historickým pramenem 

s bohatými moţnostmi studijního materiálu vnímaného některými autory jako 

Nachleben, který spojují především s prezentací uměleckého díla veřejnosti a vlastním 

ţivotě díla v současném kulturně-společenském prostředí [1].  
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