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1. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Klíčová slova (česky) 

kočár, karosa, ceremonie, malířství, řezbářství, 18. století, ikonografie 

 
Klíčová slova (anglicky): 

carriage , karosa , ceremony , painting , wood carving, 18th century iconography 
 

 

Cílem práce je popsat a zhodnotit soubor dochovaných slavnostních 

kočárů v českých a moravských sbírkách a zařadit je do kontextu evropské 

umělecké a uměleckořemeslné produkce 16. – 18. století. Kromě základního 

shrnutí procesu uměleckohistorického a technického vývoje hipomobilií, bylo 

nutné nastínit také problematiku dvorské hierarchie, ceremoniálů a vizuální 

demonstrace novověkého aristokrata, která vedla k proměně osobního 

dopravního prostředku v pompézní umělecká díla. Na výrobě a výzdobě 

slavnostních kočárů se podíleli významní barokní umělci, jejich podíl se 

snaží tato práce ukázat. Popisem a shrnutím historie dochovaných 

slavnostních kočárů na území Čech a Moravy, jejich srovnáním 

s analogickými kočáry v zahraničí, se naše exponáty mohou zařadit do 

konvolutu evropských sbírek a být reflektovány v zahraniční odborné 

literatuře. 

Téma své disertační práce jsem si vybrala v souvislosti 

s restaurováním intronizační karosy biskupa Ferdinanda Julia Troyera 

z Troyersteinu, na kterém jsem se podílela jako restaurátorka textilu během 

let 2004 - 2006. Setkání a přímý dlouhodobý kontakt s  uměleckým dílem, 

na jehož vzniku i následném restaurování byla nutná součinnost a 

spolupráce mnoha umělců a mistrů různých uměleckých a 

uměleckořemeslných oborů, iniciovalo hlubší zájem o studium 

ceremoniálních kočárů. Při zahájení restaurátorské práce jsme spolu 

s restaurátory maleb, řezeb, zlacení, pasířských kovových doplňků i kůže 

postrádali jakoukoliv odbornou literaturu nejen o Troyerově voze, ale i o 

dalších kočárech v Čechách a na Moravě, případně srovnání s exponáty 

podobného druhu ze zahraničí.  
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2. VÝCHOZÍ STAV PROBLEMATIKY 

Při přípravě a zahájení projektu svého doktorského studia jsem 

předpokládala, že mým cílem bude podrobně popsat a zdokumentovat 

všechny barokní slavnostní kočáry v českých a moravských sbírkách a uvést 

je do kontextu se zachovanými kočáry evropských sbírek. Dalším úkolem, 

který jsem si vytyčila, bylo zpracování dokumentů, archivních materiálů, 

zpráv, soupisů a korespondence, týkajících se jednotlivých kočárů, pokud 

byly zachovány. Za důležitý pramen jsem pokládala i dobová vyobrazení 

ceremoniálních průvodů na obrazech a grafických listech, případně 

náčrtcích, dále pak tiskem vydávané encyklopedické a dílenské příručky a 

pojednání o výrobě kočárů a všech potřebných dílů truhlářských, 

řezbářských, kovářských, kolářských, malířských, od technických součástek 

po detaily ornamentu výšivek a pozamenterií.  

Během práce na projektu se situace na poli odborné literatury výrazně 

změnila, po dokončení nové expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde 

je zrestaurovaný kočár kardinála Troyera jedním z nejnápadnějších 

exponátů, se zájem badatelů soustředil nejen na tento kočár, ale rychle se 

přesunul i na ostatní dochované kočáry na našem území. V následujících 

letech byly průběžně v rámci grantových výzkumů publikovány výsledky 

badatelů z Masarykovy univerzity v Brně týkající se provenience, historie i 

ikonografie moravských i pražských arcibiskupských ceremoniálních kočárů. 

Přestože publikované články přináší nové poznatky i dílčí zhodnocení 

výzdoby a zařazení českých a moravských kočárů do konvolutu evropských 

památek, přesto jsou to stále pouze statě, jejichž cílem nebylo primárně se 

zabývat kočáry jako samostatnými uměleckými díly a zpracovat je zevrubně 

v monografické studii. Moravská historická škola se věnovala slavnostním 

kočárům hlavně z hlediska studia života novověké profánní i církevní 

aristokracie a šlechty, poznání struktury a tradice především církevního 

intronizačního ceremoniálu v kontextu dobového chápání a historiografie.  

Stále tedy, podle mého názoru, chybí komplexní shrnutí všech 

dosavadních konkrétních poznatků o výzdobě, historii, provenienci, objevů 

z posledních restaurátorských zásahů u nás i v zahraničí a nových otázek, 
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které se objevily v souvislosti s uspořádáním posledních tematických výstav. 

Tomu jsem podřídila i metodu své disertační práce, kterou nemohu založit 

pouze na interpretaci dosud zjištěných faktických informací a archivních 

průzkumů, které již jako první shrnuli a publikovali ve svých recentních 

statích především moravští historici, ale soustředím se na shrnutí všech 

dostupných informací z odborné literatury domácí i zahraniční, které 

porovnám a doplním o své vlastní závěry. 

 

Na území České republiky se do dnešních dnů zachovalo celkem sedm 

slavnostních a ceremoniálních kočárů uchovaných ve sbírkách pražského i 

olomouckého arcibiskupství, Národního muzea a zámku Český Krumlov. 

Nejznámější je pravděpodobně soubor tří barokních ceremoniálních kočárů 

olomouckých biskupů ze sbírek Olomouckého arcibiskupství. Nejvýstavnější 

kočár kardinála Troyera je dnes po náročném restaurování umístěn ve stálé 

expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci. Druhá karosa je zapůjčena do 

stálé expozice Muzea Kočárů v Čechách pod Kosířem a třetí ceremoniální 

berlina je deponována v zámecké konírně v Náměšti na Hané.  

Další slavnostní barokní vůz patří do sbírek Pražského arcibiskupství, 

býval dlouhodobě zapůjčen Pražské informační službě a vystaven v zámecké 

kočárovně v Praze - Ctěnicích. Nyní není přístupný veřejnosti, je deponován 

v kladrubské jízdárně, Arcibiskupství pražské připravuje jeho restaurování. 

Nejmladší ceremoniální kočár, kočár pražských primátorů, je také 

nově zrestaurován a bude součástí expozice Národního muzea.  

Tzv. Zlatý eggenberský vůz ve velkém sále zámku v Českém Krumlově 

se sice vymyká ze souboru kočárů svým určením pro přepravu darů při 

audienci u papežského dvora, ale je na našem území nejstarším dochovaným 

ceremoniálním vozem. V konírně českokrumlovského zámku je dále vystaven 

slavnostní kočár Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu, který se účastnil 

korunovačního průvodu Marie Terezie. 
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3. METODY ZPRACOVÁNÍ 

 

Protože jsem původní záměr disertační práce musela upravit, rozhodla 

jsem se věnovat hlavně otázce zařazení našich dochovaných exponátů do 

souborů evropských kočárů z období 16. – 18. století, soustředěných ve 

sbírkách lisabonského Museo des Coches, petrohradské Ermitáže a 

Carskogo sela, vídeňského Wagenburgu, versailleských kočárů v Arrasu, 

které jsem během doktorského studia měla možnost důkladně poznat na 

svých studijních cestách, a podobněji porovnat jejich malířskou a 

sochařskou výzdobu. Položila jsem si také otázku, nakolik je výzdobný 

aparát řezeb, maleb i uměleckořemeslných doplňků slavnostních kočárů 

výsledkem přesně formulovaného požadavku objednavatele či majitele, 

zvykového užití ikonografických témat a nakolik souvisí s dílenskou praxí 

v daném časovém úseku a lokalitě.  

Soustředit se pouze na slohovou a formální analýzu uměleckých děl, 

maleb, sochařských a uměleckořemeslných prvků kočárů by nevedlo ke 

správným závěrům, protože kočáry byly součástí ceremonií a rituálů, které 

vizualizovaly hierarchii novověké aristokratické společnosti. Musím se proto 

zabývat i přesahy mimo obor historie umění a zasadit každý kočár do 

kontextu dobového chápání jeho významu, vnímání symboliky, ikonografie, 

heraldiky a emblematických znaků novověkou společností. Proto se 

v jednotlivých kapitolách budu věnovat různým aspektům výzdoby těchto 

barokních děl nejen z  hlediska uměleckohistorického, ale využiji například 

sociologické přístupy pro pochopení hierarchizace společnosti nebo postupy 

antropologických věd při zkoumání vztahu mezi ceremoniálem, rituálem a 

dopravním prostředkem, který se během ceremonie stává zástupným alter 

ego při reprezentaci vysoce urozené či vladařské osoby.   

V první části práce se soustředím na rozbor recentní české a moravské 

odborné literatury, tedy již zmíněných statí v odborných periodikách, 

katalozích a sbornících. Porovnám závěry jednotlivých badatelů i postup, 

kterým ke svým závěrům došli. Ne vždy se shodují ve všech základních 
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bodech, ve statích se objevují nepřesnosti, předčasné soudy, nebo omyly 

vyplývající z nedokonalé znalosti technologických postupů 

uměleckořemeslných profesí a procesu výroby kočáru. Pokusím se pomocí 

kritického rozboru publikovaných statí najít správné závěry, případně je 

revidovat a doplnit.  

Pro pochopení vývoje umělecké výzdoby ceremoniálních kočárů od 15. 

do 18. století je nutné alespoň krátce pojednat o typologii a vývoji kočárů, 

jejich specifikaci a vymezení názvů pro kočár určený ke specifickým účelům. 

Sledování postupného vývoje výzdobného aparátu vozů pro přepravu nobility 

od 15. století pomůže odhalit ty motivy, atributy a ikonografické prvky, které 

se tradičně objevovaly již od počátku sledovaného období a běžně se 

opakovaly v rámci kočárové ornamentiky až do 18. století.  

Neméně zajímavou kapitolou je barokní dílenská praxe výroby kočárů. 

Je doloženo několik špičkových dílen v Evropě, proslavených ve sledovaném 

období 17. a 18. století výrobou kočárů pro panovníky, aristokracii i církevní 

hodnostáře. Žádný z kočárů v našich sbírkách nebyl vyroben v českých 

zemích, všechny jsou importovány z ciziny. Pro evropskou produkci byly 

nejvýznamnější královské dílny v Paříži, císařské ve Vídni a carské dílny v 

moskevském Kremlu. Další střediska výroby kočárů pak najdeme v Itálii, 

Španělsku, Portugalsku, v Anglii, v Nizozemí. Ve všech evropských centrech 

se na výzdobě a výrobě kočárů podíleli známí a renomovaní umělci, jejich 

podíl je částečně zachycen v dobových pramenech, grafikách a malbách.   

Rovněž je nezbytné nastínit problematiku samotného ceremoniálu, při 

kterém se parádní kočár využíval - korunovace, intronizační či panovnické 

vjezdy, vyslanecké audience. Průběh ceremoniálu a jeho vizuální podoba je 

velmi úzce spjata se soudobou politickou situací a vzájemnými vazbami 

všech jeho účastníků, ať už se jedná o zástupce evropských státních útvarů, 

resp. vladařských dvorů, nebo hodnostáře profánního i církevního 

uspořádání v rámci jednoho státu. V rituálním uspořádání slavnostního 

průvodu byly kočáry nástrojem propagace moci a postavení ve světském i 

církevním řádu a zastupovaly své majitele ve společenské hierarchii. Kočár je 
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v rámci ceremoniálu atributem osoby, osobnosti, rodu nebo úřadu, hodnosti 

a nástrojem prezentace moci.  

Druhou část disertační práce tvoří kapitoly věnované jednotlivým výše 

vyjmenovaným dochovaných slavnostním kočárům na našem území.  Malby 

kabin mají nejméně ve třech případech vysokou uměleckou úroveň, mohou 

být připsány školeným malířům evropského formátu, což bylo dokázáno 

v recentních studiích.  Pozornost věnuji také rozboru barokního tvarosloví 

další výzdoby.  Stylová a formální analýza umělecké složky, porozumění 

ikonografii námětů, určení datace a zařazení do konvolutu evropských 

exponátů bude cílem této části mé práce.   

Vzhledem ke své profesi restaurátorky textilu a zkušenostem, které 

jsme s kolegy získali během restaurování Troyerova kočáru v Olomouci či 

nedestruktivního restaurátorského průzkumu druhých olomouckých kočárů 

a arcibiskupského kočáru v Praze, mohu doplnit teoretické úvahy o 

praktickou a důkladnou znalost studovaných exponátů.  Spolu s metodou 

komparace s analogickými příklady ze světových sbírek a zohlednění 

výsledků restaurování či dosavadních průzkumů, mi mé zkušenosti, 

poznatky nasbírané na studijních cestách i výsledky samostatné badatelské 

práce, jak doufám, pomohou dojít ke stanovenému cíli, což je zpracovat 

jednotlivé monografické studie k historii a ikonografii slavnostních kočárů 

dochovaných ve sbírkách českých a moravských institucích. 

 

4. ZÁVĚRY A SHRNUTÍ 

Těžištěm mé práce bylo podrobně popsat kočáry, které se nacházejí na 

území Čech a Moravy, zpracovat jejich historii, ikonografii, zhodnotit a 

revidovat předchozí autorské a datační určení a zařadit je do konvolutu 

známých, publikovaných kočárů ze světových sbírek. Kromě zlatého 

eggenberského vozu nebyly dosud naše exponáty reflektovány v zahraniční 

odborné literatuře. 

Osobní biskupské kočáry v České republice se dochovaly ve vlastnictví 

arcibiskupství pražského i olomouckého do současnosti pouze proto, že se 
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staly součástí ekonomického vyrovnání dluhů, které biskupové zanechali po 

své smrti. Ve fideikomisním majetku olomoucké kapituly tak zůstaly dvě 

velké karosy biskupa Julia Troyera z Troyersteinu a zlatá berlina se znakem 

Colloreda-Waldsee. Arcibiskupství pražské vlastní zlatou karosu se znakem 

Jana Mořice Gustava z Manderscheid-Blankenheimu, berlina pražského 

arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu se neznámým způsobem 

dostala do vlastnictví Národního muzea patrně na počátku 20. století. 

Slavnostní kočár Josefa I. Adama knížete ze Schwarzenbergu pro účast 

v korunovačním průvodu při korunovaci Marie Terezie českou královnou 

zůstal v místě své původní deponie na zámku Český Krumlov, kam se 

nakonec vrátil i zlatý eggenberský vůz z legační obedience Jana Antonína 

z Eggenbergu. 

 Podobně jako s nemovitým majetkem se i s kočáry běžně obchodovalo 

a často putovaly od jednoho majitele ke druhému. Přitom procházely 

nutnými přestavbami, byly modernizovány, restaurovány, a v neposlední 

řadě byly původní malby kompletně přemalovány, neboť neodpovídaly 

nejnovějšímu vkusu či ideologickému záměru prezentace nového majitele.  

V souboru sledovaných kočárů na našem území máme doklady různých 

těchto proměn, včetně příkladů téměř intaktně dochovaného původního 

stavu kabiny.  Bez podstatných vnějších i vnitřních úprav kabiny zůstal 

zřejmě arcibiskupský kočár v Praze, schwarzenberská berlina v Českém 

Krumlově a slavnostní kočár pražského arcibiskupa Florentina ze Salm-

Salmu. Olomoucká berlina biskupa Colloredo-Waldsee si zachovala vnější 

původní malířskou výzdobu, interiér byl zcela renovován v roce 1746 spolu 

s oběma velkými karosami Arcibiskupství olomouckého. Karosa biskupa 

Troyera i karosa zvaná Esterházy prošly náročnou obnovou a přemalováním 

celé kabiny novými malbami s propracovanou ikonografickou ideou.   

 

Zlatý eggenberský kočár přišel v průběhu staletí o naprostou většinu 

vnitřní i vnější textilní výzdoby, pravděpodobně byl i podstatně konstrukčně 

přestavěn jeho podvozek v 19. století, dokumentace však tehdy pořízena 

nebyla. Audienční vůz nemá v evropských sbírkách obdoby. Navazuje na 

tradici alegorických vozů, jeho ikonografický program jasně vypovídá o 
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záměru podtrhnout imperiální ideu oslavy císařství a habsburského 

vladařského rodu, s poukazem na funkci vozu přivážejícího dary papeži. 

Figurální stafáž efébů a sfing v rolích strážců pokladů věnovaných nově 

korunovaným císařem měla zdůraznit sílu a bohatství, jež hodlá 

sdílet světská moc s církevní ve vzájemném souladu.  

 

Jen tři kočáry byly v posledních patnácti letech kompletně 

restaurovány a důkladněji technologicky prozkoumány  - Troyerova karosa 

v Olomouci, českokrumlovská schwarzenberská berlina a berlina pražského 

arcibiskupa Florentina. Nejdále postoupilo bádání v případě kočáru 

kardinála Julia Troyera v Olomouci, kde v souvislosti s kompletním 

restaurováním do nové expozice Diecézního muzea v Olomouci a následně 

uspořádanou výstavou byl zároveň vydán odborný katalog shrnující veškeré 

tehdejší dosavadní informace.  

Díky své profesi restaurátorky textilu jsem měla možnost poznat 

většinu popisovaných kočárů do všech detailů, během let práce na projektu 

doktorského studia jsem navštívila největší kočárové expozice a muzea a 

mohla tak skutečně fyzicky probádat detaily výzdoby, technologie i 

konstrukce, porovnat je s našimi exponáty a shromáždit empirické poznatky, 

které bych jen teoretickým studiem nemohla nikdy získat. Spojením 

badatelských výsledků, přímé zkušenosti a znalosti dobových 

technologických postupů, jsem došla v případě olomoucké berliny s erby 

biskupa Colloredo-Waldsee k novým závěrům, přehodnotila jsem uváděnou 

provenienci výroby a považuji její malířskou výzdobu za původní vrstvu 

s prvky berainovské dekorativní ornamentiky z první třetiny 18. století. 

Spolu s oběma karosami bylo v interiéru kabiny berliny zcela vyměněno 

čalounění, všechny tři olomoucké vozy mají polstrování potažené rudým 

hedvábným sametem s bohatou plastickou výšivkou zlatým a stříbrným 

dracounem, která je prací vídeňských krumpléřů z přelomu roku 1746-1747. 

Přesnější určení původního majitele by mohlo přinést až odkrytí 

přemalovaných erbů při budoucím restaurování berliny.  
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I v případě pražské arcibiskupské karosy se znakem Jana Mořice 

Gustava z Manderscheid-Blankenheimu mě mé restaurátorské zkušenosti a 

znalost objektu z autopsie dovedla k revizi závěrů autorů studie Ceremonial 

Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th 

Century  publikované v časopise Umění v roce 2009.  Dle mého názoru 

nesouvisí malby přímo s litoměřickým episkopátem biskupa Mořice Adolfa 

Karla vévody ze Sachsen-Zeits, od kterého se kočár neznámým způsobem 

dostal do Prahy, ale s neznámým předchozím majitelem, jehož určení by 

umožnil opět podrobný restaurátorský průzkum moderními zobrazovacími 

metodami nebo sejmutí přemaleb. 
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