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Anotace 

Cílem práce je souborné přiblížení kachlových kamen tvořících nedílnou součást 

vybavení Pražského hradu a pocházejících především z doby Marie Terezie 

a Ferdinanda V. Dobrotivého. 

Vedle kamen rokokových z poloviny 18. století se práce též zabývá kamny 

z poloviny 19. století, zhotovenými ve stylu tzv. druhého rokoka. Ty jsou na první 

pohled jemněji provedené v  marnotratné hybnosti eklektického tvarosloví.  

V jednotlivých, logicky na sebe navazujících kapitolách, se práce bude detailně 

věnovat každému z kachlových těles, jejich problematice a případné návaznosti na jiná 

kamna v jiných Habsburských rezidencích ale také na šlechtických sídlech v České 

republice. Kapitoly budou řazeny dle umístění kamen v konkrétních místnostech, které 

se až na výjimky nacházejí v Jižním křídle Pražského hradu, běžně návštěvnicky 

nepřístupných. Většina kamen je postavena z kachlů polévaných bílou glazurou se 

zlacenými, v různé výšce provedenými reliéfy. Převažují pro tu dobu typické motivy 

rokají, bohatě zvlněných volutových prvků či zavěšené festony a girlandy. 

Práce se stává o to více potřebnou, oč méně jsou běžně přístupné Staré reprezentační 

prostory Pražského hradu. Lze tedy předpokládat, že doplní dosavadní poznání uvedené 

problematiky kamnářství českého baroka, rokoka a druhého-rokoka.   
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Abstract 

Rococo and second-rococo tiled stove at the representative rooms of New Palace of 

Prague Castle. 

The aim is a comprehensive approach of tiled stove forming an integral part of the 

equipment of the Prague Castle, originating mainly from the period of Marie Terezie 

and Ferdinand V. Dobrotivý. 

Next to the Rococo stove from mid-18th century, the work also deals with the stove 

from the mid-19th century, made in style called second Rococo. They are at first sight 

finer made at the wasteful momentum of eclectic vocabulary. 

In particular, logically consecutive chapters, the work will take a detailed look at 

each of the tile body, its issues and possible continuity to the other stoves in the 

Habsburg residences but also in the royal residences in the Czech Republic. Chapters 

will be sorted by position of the stove in specific rooms that are, with some exceptions, 

found in the south wing of Prague Castle, normally inaccessible to visitors. Most stoves 

built of glazed tiles white glaze with gold, at different heights executed carvings. Most 

stoves are constructed of tiles cast in white glaze with gilded, at different heights 

executed reliefs. Prevail, for that time typical, motives of rockery, volute richly 

undulating elements or hung festoons and garlands. 

Work becomes all the more necessary, how much less are accessible Old 

representative premises of Prague Castle. It can be assumed, that it will complement the 

existing knowledge of the topic of stove fitting in Czech Baroque, Rococo and second-

Rococo. 
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Počet znaků (včetně mezer): 103 703 



 

Poděkování 

 

Mé poděkování patří především panu Jaroslavu Sojkovi za trpělivost a pomoc při 

vedení této práce. Uskutečněním návštěvy reprezentačních prostor jsem získala možnost 

poznat interiér císařského apartmá spolu s hlavním  předmětem zkoumání – kachlovými 

kamny. Zároveň děkuji restaurátorce kachlových kamen paní Sylvě Antony Čekalové za 

čas, kterými mi věnovala během konzultací. Díky nim jsem se dozvěděla mnoho 

důležitých informací o technologii kamen, jejich vývoji a o dílně V. J. Sommerschuha. 



 

6 

Obsah  

Úvod ................................................................................................................... 7 

1. Literatura věnovaná kachlovým kamnům .............................................. 9 

2. Stavby nacházející se na místě dnešního Nového paláce před 

přestavbou Marie Terezie a jejich architektonický vývoj ..................... 11 

3. Úprava Nového paláce za Marie Terezie .............................................. 15 

4. Úpravy Nového paláce Pražského hradu za Ferdinanda V.  

Dobrotivého .......................................................................................... 20 

5. Vytápění Nového paláce v 18. – 19. století .......................................... 27 

5.1. Kamnářské dílny podílející se na vybavení Nového paláce ..... 29 

5.2. Dílna Václava Jana Sommerschuha .......................................... 30 

6. Katalog jednotlivých kachlových kamen v Novém paláci Pražského 

hradu ..................................................................................................... 36 

6.1. Trůnní salon .............................................................................. 36 

6.2. Brožíkův salon .......................................................................... 37 

6.3. Habsburský salon ...................................................................... 39 

6.4. Skleněný salon .......................................................................... 42 

6.5. Malý salon (Malá audience) ...................................................... 43 

6.6. Zrcadlový salon ......................................................................... 44 

6.7. Hudební salon ........................................................................... 46 

6.8. Společenský salon ..................................................................... 47 

6.9. Východní šatna .......................................................................... 48 

7. Závěr ..................................................................................................... 50 

8. Obrazová příloha .................................................................................. 52 

9. Seznam vyobrazení ............................................................................... 63 

10. Seznam literatury .................................................................................. 65 



 

7 

Úvod 

 

Zabýváme-li se tématem vytápění Pražského hradu od poloviny 18. století do konce 

19. století, zprostředkovávaném topnými tělesy z kachlů, musíme nejdříve soustředit 

svou pozornost všem významným přestavbám, které zde byly v uvedeném období 

prováděné. 

Kachlová kamna nacházející se v císařském apartmá Nového paláce Pražského hradu 

byla dlouho, jako nedílná součást vybavení, opomíjená. Během pozornosti, která byla 

Městskému traktu věnována, ocitly se doslova na samém okraji zájmu badatelů. 

V následujících kapitolách bychom rádi představili tuto tradiční součást užitého umění 

jako jednotlivé exponáty, úzce související s interiérem, který významně doplňovaly 

v invenčním tvarosloví rokokového stylu rokoka. 

První z rokokových kamen, polévaných bílou glazurou a dekorovaných zlacenými 

reliéfními prvky, byla do reprezentačních prostor Nového paláce instalována za 

Paccassiho přestavby mezi lety 1750 až 1780. Bohužel se o nich nezachovaly žádné 

zmínky. Tato situace není o mnoho optimističtější, ani u kachlových kamen z doby 

Ferdinanda V. Dobrotivého. Celkem devět kusů kachlových kamen v převážně 

rokokovém a druhorokokovém tvarosloví různých velikostí bylo osazeno do 

reprezentačních místností Nového paláce, které v době posledního korunovaného 

českého krále tvořily součást tzv. vnitřního a vnějšího bytu někdejšího rakouského 

císaře a posledního českého korunovaného krále. 

Cílem předkládané práce je zpracování císařského apartmá jak po stránce historické, 

tak umělecké se zvláštním důrazem na kachlová kamna zde se nacházející a jejich 

případné návaznosti na kamnářská díla v dalších Habsburských rezidencích a jiných 

šlechtických sídlech. 

V následujících kapitolách se věnujeme stavbám stojících na místě dnešního Nového 

paláce a jejich vývoji. V kapitole o tereziánské přestavbě se soustředíme na 

architektonický vývoj celého paláce a na jejím konci na dobu Ferdinanda V. 

Dobrotivého, kde mapujeme vývoj apartmánu včetně mobiliáře. Po těchto kapitolách 

přejdeme k samotnému vytápění Nového paláce v 18. až 19. století s přihlédnutím 
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k jednotlivým kamnářským dílnám, především továrně Jana Václava Sommerschuha, 

který patřil k mistrům ve svém oboru. Následující kapitoly jsou členěny dle 

jednotlivých salonů s kachlovými kamny po způsobu malého katalogu. V každé z nich 

se zaměříme na samotný vývoj salonu, jeho vybavení a nakonec na kachlová tělesa 

a jejich problematiku. 
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1. Literatura věnovaná kachlovým kamnům 

 

Ačkoliv se kachlovými kamny zabývalo a dodnes zabývá nemálo badatelů, většina 

z nich soustředí svou pozornost především na kamna středověkého původu. Až do druhé 

poloviny 19. století byly kamnové objekty na okraji zájmu historiků. Do této doby 

můžeme nalézt jen kusé zmínky, především v soupisech uměleckých památek či 

v inventářích jednotlivých objektů. Tato situace se změnila v 60. letech 20. století, kdy 

se konala výstava českého baroka, která zapříčinila znovuobjevení užitého umění 

a s ním souvisejícím kamnářským řemeslem. 

V rámci studia bylo využito několika publikací, které se povětšinou zabývají kamny 

gotickými a renesančními. Zejména publikace archeologa Zdeňka Hazlbauera poskytuje 

dostatečný náhled na technologii stavby kachlových kamen a jejich vývoj až do období 

pozdní gotiky, díky které jsme si mimo jiné osvojili užívanou kamnářskou terminologii. 

Další publikací je katalog výstavy Krása, která hřeje. Výběrový katalog renesančních 

a gotických kachlů Moravy a Slezska Dany Menouškové a Zdeňka Měřínského, kde je 

úvod věnován vývoji řemesla a jednotlivých částí kamen. 

Na našem území nebyla doposud vydána žádná ucelená publikace zabývající se 

kachli barokními, či dokonce rokokovými. Jedinou publikací je Česká keramika, 

Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748–1948 napsaná Milanem Konečným 

obsahující seznamy téměř všech výrobců keramiky od porcelánu, přes majoliku až ke 

kachlovým kamnům pracujících na našem území. Jedněmi z mála pramenů zabývajících 

se kachlovými kamny Nového paláce Pražského hradu jsou inventární karty uložené 

v Registratuře Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu a Restaurátorské 

zprávy informující o některých z nich z léta roku 1990. 

Do historie kamnářské rodiny Sommerschuhů působící v Praze a následně 

v Rakovníku nám dává nahlédnout publikace z roku 1942 nazvaná Václav Jan 

Sommerschuh a jeho dílna od doktora Jana Patery a doktorky Jarmily Blažkové. Na tuto 

publikaci navazuje katalog výstavy Rabasovy galerie v Rakovníku z roku 1982. 

Sommerschuhově dílně věnuje jednu kapitolu své monografie Praha na úsvitu nových 

dějin historik umění a především vynikající znalec užitého umění Emanuel Poche. 
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Během práce na reprezentačních salonech jsme čerpali zejména z publikace 

Františka Kadlece a Věry Malé Reprezentační prostory vydané Správou Pražského 

hradu v roce 2001 a z obsáhlé monografie historiků Martina Halaty, Michala Šuly za 

spolupráce Daniely Karasové Na sluneční straně. Městský trakt Pražského hradu jako 

Habsburské sídlo 1800–1918, díky které jsme se dozvěděli potřebné informace 

o  vytápění Nového paláce, podobu reprezentačních salonů za posledního korunovaného 

krále Ferdinanda V. Dobrotivého a nakonec zprávu o jednom z výrobců některých 

kamen spolu s jejich návrhy.  

Velkou nápomocí nám byly konzultace s restaurátorkou kachlových kamen paní 

Sylvou Antony Čekalovou a významným zdrojem poznání o samotných kamnech byla 

osobní návštěva Starých reprezentačních prostor na Pražském hradě, která se 

uskutečnila díky panu Jaroslavu Sojkovi. 
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2. Stavby nacházející se na místě dnešního Nového 

paláce před přestavbou Marie Terezie a jejich 

architektonický vývoj 

 

Než přistoupíme k samotné přestavbě Nového paláce Pražského hradu Marií Terezií 

(1740–1780) v polovině 18. století, je nutné si uvědomit, že paláci předcházelo několik 

stavení budovaných již od 16. století. Ať už šlo o soukromé pokoje, sály, galerie 

i  konírny, ale především soukromé obytné pokoje panovníka a jeho rodiny – to vše 

stálo na místě dnešního paláce. Nový palác je komplexem třípatrových budov, ve 

kterých se nacházejí reprezentační prostory. Ty tvoříokruh (po zámeckém způsobu 

Piano nobile) v úrovni prvního patra všech křídel Nového paláce – západního, 

severního, středního a jižního, který byl nejvíce oblíbený pro svou polohu a působivý 

výhled na pražské souměstí s řekou Vltavou.1 

Samotný areál Pražského hradu prošel během své historie nesčetnými přestavbami, 

které realizovali Přemyslovci, rod Lucemburků i Jagellonců. Šlo o velmi nesourodý 

areál, s nestejně vysokými budovami rozličných rozměrů a půdorysů. Tuto situaci si již 

ve 20. letech 16. století naplno uvědomoval nový panovník, Ferdinand I. Habsburský 

(1526–1564), který v prvním období své vlády sídlil v Praze. 

Jelikož Starý Královský palác již nesplňoval nároky na důstojnou reprezentativní 

rezidenci hodnou císaře Svaté říše římské, který v té době stále působil dojmem 

středověkého sídla, bylo nutné přistoupit k jeho přestavbě. Ta začala stavbou tzv. 

Nového obydlí královny Anny, které se nacházelo při hradbě jižně od západní brány 

(u  Bílé věže), mezi dnešním druhým a třetím nádvořím, jehož stavitelem byl Benedikt 

Ried (kol. r. 1450–1534).2 V návaznosti na tuto stavbu, budovanou kvůli nedostatku 

prostor a soukromí, byla v roce 1538 zahájena stavba královského letohrádku, na které 

se podílel Giovanni Spazio, Joan Maria de Pambio a nakonec Paolo della Stella (?–

1552). Na severním předpolí Hradu založil Ferdinand I. nezbytnou součást všech 

renesančních residencí – královskou zahradu. Vznikla na místě pěti, ladem ležících, 

                                                 
1KADLEC 2001, 9 

2LEDVINKA/MRÁZ/VLNAS 2000, 223 
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vinic za Jelením příkopem, tehdy patřících svatovítské kapitule.3 Pro lepší přístup 

k zahradě, přes rokli potoka Brusnice, nechal současně vybudovat dřevěný most stojící 

na pěti mohutných kamenných pilířích. Od roku 1538 byl na východním okraji zahrady 

stavěn italskými architekty výše zmíněný královský letohrádek, mnohdy nazývaný 

Letohrádek královny Anny.4 

Pouze letohrádek byl ušetřen katastrofy, která se zapsala do dějin Pražského hradu. 

Dne 2. června 1541 byl celý areál zachvácen požárem, který vznikl na Malé Straně. 

Tato katastrofická událost, díky které byl palác zcela neobyvatelný pro krále a královnu, 

zapříčinila přerušení čilého stavebního ruchu. Bylo nutné zahladit stopy po požáru, 

který zničil téměř celý areál. Tímto úkolem byl pověřen Bonifác Wohlmut (před 1510–

1579),5 který opravil a rozšířil stavení královen, ve kterém Anna Jagellonská žila až do 

své smrti v roce 1547. Zároveň byl obnoven Starý královský palác a bylo postaveno 

spojovací křídlo mezi Novým stavením arcivévody a domy hrabat z Thurnu. V této 

době nebylo nijak výjimečné, že se v areálu panovnického sídla nacházely domy 

představitelů nejvyšších šlechtických rodů. Kvůli požáru Malé Strany a povinnosti dlít 

po část roku po boku panovníka, bylo možné velmi výhodně zakoupit pozemky na 

Hradčanech a Malé Straně. Proto si představitelé nejvyšší šlechty budovali nákladné 

městské paláce dle plánů italských architektů velmi blízko panovníkovi. Přímo v areálu 

panovnického sídla se usadili Rožmberkové a Pernštejnové. Pod hradem se nacházel 

palác pánů z Hradce.6 

Po smrti královny Anny v roce 1547 a příchodu královského místodržícího došlo 

k razantnímu obratu ve stavební činnosti. Královským místodržícím v českých zemích 

jmenoval císař v roce 1547 svého druhorozeného syna arcivévodu Ferdinanda II. 

Tyrolského (1547–1567), čímž započala druhá fáze přestavby hradu za Ferdinanda I. 

Kromě státnických povinností měl arcivévoda mimo jiné za úkol dohlížet na otcovy 

stavební aktivity v království, především na Pražském hradě.7 Přestavbou byl pověřen 

                                                 
3DUBSKÁ 2003, 246 

4CHOTĚBOR 1994, 15 

5VLČEK 2004, 719 

6EHM/POCHE 1973, 23 

7DUBSKÁ 2003, 251  
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dvorní stavitel arcivévody, Hans Tyrol (1505/1506–1575/1576), který vybudoval 

v letech 1554 až 1556 novou rezidenci známou, také jako Nové stavení arcivévody 

Ferdinanda. Tato rezidence vyrostla zřejmě na místě původního obydlí královen 

postavené za Vladislava Jagellonského (1471–1516) západně od Starého paláce, při Bílé 

věži.8 Podle dobových rytin mělo jít o dům o třech štítech, ke kterému přiléhala Bílá 

věž.9 Tato část byla za Maxmiliána II. (1564–1576) následně rozšířena východně od 

stavení královen mezi Starým palácem a křídlem královen. Mezi těmito křídly byly 

založeny nové budovy potřebné pro královský dvůr – nová kuchyně a na severní straně 

areálu konírna.10 

Nejvíce se o proměnu královského sídla na pohodlné prostory zasloužil císař Rudolf 

II. (1576–1611), který z Prahy od roku 1583 učinil své sídelní město a z Pražského 

hradu svou rezidenci. Toto císařské rozhodnutí mělo velký vliv na další vývoj celé 

metropole. To mělo na město vliv jak pozitivní, tak i negativní. Negativní v tom smyslu, 

že panovnický dvůr lákal čím dál více lidí, kteří se chtěli v Praze usadit, a s tím 

souviselo obsazování volných dvorních parcel, což vedlo ke zhoršení vzhledové stránky 

města a ke zhoršení hygienických podmínek. Horečnatá stavební činnost na Hradě i ve 

městě přinesla z architektonického hlediska mnoho nového.11 Se změnou statutu Prahy 

na panovnické sídlo souvisela nutná úprava celého areálu. Již nedostačující pozdně 

gotické sály i původní obytné komnaty Starého královského paláce byly již obsazeny 

státními a stavovskými úřady. Novější prostory panovníka nacházející se v jihozápadní 

části hradu již nebyly dostačující, a proto dozrál čas pro velkorysejší architektonické 

koncepce.12 

Přestavbu císař svěřil Ulricu Aostallimu (?–1579) v období mezi lety 1577–1579. 

Nad jižní hradbou tak vystavěl novou budovu, kterou rozšířil císařův jihozápadní palác, 

který se nazýval Letní.13 Na severní straně areálu tak vznikla nevýznamnější část 

                                                 
8KADLEC 2001, 11 

9KADLEC 2001, 49 

10KADLEC 2001, 13 

11EHM/POCHE 1973, 24 

12LEDVINKA/MRÁZ/VLNAS 2003, 234 

13KADLEC, 2001, 13 
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dnešního Nového paláce, Španělský sál a Rudolfova galerie určená pro umělecké sbírky 

uměnímilovného císaře. Tento palác již Ferdinand I. spojil s Královskou zahradou 

krytou chodbou, který ovšem zanikl při pozdějších přestavbách. Na místě této kryté 

chodby nechal Rudolf II. vystavět asi 100 metrů dlouhé třípatrové stavení, ve které byly 

stáje, sedlovny, kunstkomora a galerie, která se nazývala Dlouhá chodba nebo Dlouhé 

stavení. Stavba spojovala Nový palác na jihu se sály na severu. Stavení se staly 

základem dnešního středního traktu areálu se Širokou chodbou. Na stavbě, dokončené 

asi roku 1600, se podílel nový hradní stavitel, Orazio Fontana (?–1634), nastoupivší do 

úřadu hradního stavitele po Aostallim. 

V následujících letech se každý z panovníků podílel na přestavbě panovnického 

sídla. Císař Matyáš II. (1611–1619) pověřil vedením přestavby v letech 1613–1614 

architekta Giovanni Maria Filippiho (? –?), který bývá především spojován se stavbou 

tzv. Matyášovy brány nacházející se na prvním hradním nádvoří.14 Kromě císařského 

paláce G. M. Filippi zvýšil Letní stavení o jedno patro. Zároveň bylo provedeno 

výškové a stylové sjednocení obou staveb.15 Za císaře Ferdinanda III.(1637–1657) byly 

sjednoceny domy na východní straně a vybudována kaple pod vedením Dionysia 

Miseroniho.16 V tomto období byl navíc rozšířen Letní palác postavený již dříve, za 

vlády Rudolfa II. směrem na východ až ke starším kuchyním, časů  císaře Maxmiliána 

II. Toto křídlo je taktéž známo pod názvem Císařovnin trakt. 

                                                 
14KADLEC 2001, 14 

15KADLEC 2001, 14 

16KADLEC 2001, 14 
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3. Úprava Nového paláce za Marie Terezie 

 

První polovina osmnáctého století nijak zvlášť nebyla  šťastným obdobím Pražského 

hradu. Panovnické sídlo, které v období prvních panovníků z rodu Habsburského platilo 

za jedno z nejvýznamnějších v Evropě, bylo ve velmi špatném stavu. Podepsaly se na 

něm vleklé války o dědictví habsburské a zejména pokles sídelního významu Hradu na 

místo občasných návštěv panovníků habsburského rodu.17 Kvůli mnohým stavebním 

úpravám během několika staletí bylo panovnické sídlo velmi nejednotné, s nestejně 

velkými a rozměrnými budovami. Novému paláci, jak jej známe dnes, předcházely 

všechny z výše jmenovaných staveb z předcházející kapitoly. 

První stavební aktivita započala již na počátku staletí, konkrétně mezi lety 1720 až 

1730. Než bylo přistoupeno ke stavebním činnostem v areálu, bylo nejprve nutné areál 

vyčistit od různých domků a přístavků. Při této akci bohužel došlo ke zničení 

i  některých významných objektů. Tak tomu bylo například u Iluminační věže, vysoce 

přesahující celé příčné křídlo, která byla snížena o dvě patra a včleněna do upraveného 

příčného traktu. Zároveň došlo k zasypání prvního a druhého příkopu, vybudovaných již 

Přemyslem Otakarem II. (1253–1278), a nad bývalým třetím příkopem 

u  Arcibiskupského paláce byla vystavěna nová hradební zeď.18 Další velkou ranou pro 

znovuobnovovaný hrad se stalo šestitýdenní obléhání města v roce 1747 kurfiřtem 

Bedřichem Pruským (1712–1786), který Pražský hrad vytrvale bombardoval a způsobil 

velké škody zejména na monumentálních stavbách v areálu panovnického sídla.19 

Nový palác, ve své dnešní podobě, vznikl až ve století osmnáctém díky Marii 

Terezii, která si uvědomovala nutnost obnovy nevyhovujícího a značně poničeného 

sídla. Vedením prací pověřila vídeňského architekta Nicola Pacassiho (1716–1790) 

a provádějícími staviteli postupně Anselma Luraga (1753–1765), Antonína Kuntze 

(1765–1769) a Antonína Haffeneckera (1769–1789), který stavbu prakticky dokončil.20 

                                                 
17VANČURA 1976, 101 

18VANČURA 1976, 101 

19VANČURA 1976, 102  

20BIEGEL 2012, 160 
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Během prací stavitelé spolupracovali se sochařem Ignácem Františkem Platzerem 

(1717–1787), který vyhotovil mimo jiné Titány na prvním nádvoří.  

Cílem této poslední velké přestavby měla být proměna stále ještě středověkého hradu 

na pohodlné architektonicky ucelené reprezentativní sídlo zámeckého typu.21 

Reprodukce plánů, které Paccassi zasílal do Prahy, byly publikovány Antonínem 

Podlahou mezi lety 1921–1923. Velkolepá a zároveň poslední celková přetavba 

Pražského hradu začala přestavbou Rožmberského paláce na Ústav šlechtičen v letech 

1753–1755 a pokračovala sjednocující přestavbou všech křídel Nového paláce. 22 

Rožmberský palác, s pěti renesančními věžemi obdařených cibulovitými střechami, 

pochází ze 70. let 16. století z doby vlády Rudolfa II. Architekty byli Giovanni Fontana 

a Ulrico Aostali. Palác byl před samotnou přestavbou barokně upraven již v roce 1723 

při příležitosti korunovace otce Marie Terezie, Karla VI. (1711–1740), a poté v letech 

1726–1727 dle plánů Thomase Haffeneckera (1669–1730). Již zchátralé věže byly 

odstraněny a tím vznikla monotónní dlouhá fasáda se třemi nevýraznými rizality, která 

vytvořila nové panorama Pražského hradu. Těsně po dokončení těchto prací byla Praha 

znovu bombardována za sedmileté války mezi lety 1757–1764. Bedřich Pruský Pražský 

hrad opět nijak nešetřil. To dokazuje 22 000 vypálených pum a granátů, které měly za 

následek na třicet požárů v areálu vladařského sídla a 215 míst, na kterých byla 

zasažena střecha svatovítského chrámu.23 Další poničení Hradu a úspěch přestavby 

paláce Rožmberského vedlo císařovnu k příkazu přestavět celou západní část hradního 

objektu, zejména sjednocením neuspořádaného průčelí obráceného k městu. Realizace 

tak nelehkého úkolu byla možná až po dostavbě Ústavu šlechtičen v roce 1755. Nejprve 

bylo upraveno jižní křídlo při III. nádvoří navazující na Starý královský palác. Západní 

část křídla byla dispozičně zdvojena přístavbou traktu místností, jehož obvodová stěna 

svou linií navazuje na stěnu jižního křídla druhého nádvoří. 24 Na místě královské 

kuchyně, z doby císaře Maxmiliána II., vznikla po roce 1753 nová dvorní kaple sv. 

                                                 
21CHOTĚBOR 1994, 19  

22BIEGEL 2012, 160 

23VANČURA 1976, 102 

24BIEGEL 2012, 166 
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Kříže podle plánů Anselma Luraga (1701–1765).25 Ta vznikla coby náhrada za 

zrušenou kapli sv. Václava. 

Poté následovala přestavba západního (spojovacího) křídla, mezi dnešním I. a II. 

nádvořím a zejména výstavba vstupního čestného dvora. Nejprve došlo k zasypání 

starého příkopu a postavení vstupní brány s mřížemi a Platzerovými plastikami Herkulů 

(zvaných Titáni). Tímto krokem došlo k optickému spojení Hradu, který pozbyl svou 

obrannou funkci a stal se zámkem, s Hradčanami.26 Jedinou historickou stavbou, kterou 

Nicollo Paccassi „přiznal“, byla Matyášova brána. Uvnitř byla zbavena všech dělících 

zdí, čímž se z ní stal elegantní obdélný vestibul. Mezi lety 1769–1774 bylo 

přestavováno severní křídlo s rudolfinským Španělským sálem a dalšími 

reprezentativními prostory. Celá velkolepá přestavba byla ukončena přestavbou 

středního křídla mezi II. a III. nádvořím v letech 1772–1775. Při této závěrečné části 

zanikla dominanta křídla, renesančně upravená Bílá věž.27 V severozápadní části paláce 

byl doplněn vstupní portikus do zahrady a nedostavěné torzo Filippiho vstupní arkády 

nahradil vstupní trakt – Klínová chodba. Také bylo nově vybudováno nízké spojovací 

křídlo mezi Ústavem šlechtičen a Ludvíkovým křídlem, které se nazývá Tereziánské.28 

Jediná část paláce, která neprošla přestavbou, bylo severní průčelí směřující k Jelenímu 

příkopu.29 

Velké a různorodé fasády Pacassi dovedně sjednotil jednoduchým opakovaným 

systémem pilastrů, lizénových rámců a pásů oken, které jako střídavé vertikály celou 

mohutnou stavbu rytmizují společně s pásovou bosáží. Velikost a orámování oken 

paláce označovalo společenský význam pater.30 Zde nebylo žádné místo pro štukovou 

výzdobu asi nahlíženou jako měšťanská rozmařilost, naopak, Pacassiho architektura 

odrážela zdravou spořivost císařovny, kde v architektuře nebyl významným detail, ale 

především celek. Již v této době vznikla řada tzv. Starých salonů, které byly po roce 

                                                 
25KADLEC 2001, 14 

26VANČURA 1976, 1 

27BIEGEL 2014, 167 

28LEDVINKA/MRÁZ/VLNAS 2001, 238 

29VANČURA 1976, 102 

30KADLEC 2001, 14  
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1918 postupně obnovovány. Pacassi, který v exteriéru navazoval na klasicizující 

koncepci Bernarda Fischera z Erlachu (1694–1742), dal v exteriéru Nového paláce 

přednost rokokovému dekorativismu. To je patrné v interiérech, počínající Matyášovou 

bránou a končící poslední komnatou čestného patra. Síně jsou vyzdobeny bohatou 

rokajovou řezbou a štukem na dveřích, stropech i špaletách oken. Zdá se, že se jedná 

o  střízlivější verzi interiérů vídeňského Hofburgu či Schonbrunnu.31 Na toto tvrzení 

reaguje současný historik umění Richard Biegel ve svém článku o Tereziánské 

přestavbě v publikaci Mezi barokem a klasicismem. Domnívá se, podobně jako historik 

architektury Rostislav Švácha, že předobrazem pro Tereziánskou přestavbu nebyla 

současná vídeňská dvorská architektura, ale počin o téměř 100 let starší – totiž 

Leopoldinské křídlo zmíněného Hofburgu realizované dle projektu Philiberta Luccheze 

(1606–1666), z roku 1660. To bylo následně o osm let později po požáru přestavěno 

Giovanni Pietrem Tencalou (1629–1702), který nastoupil na uprázdněný post dvorního 

architekta po Lucchesově smrti.32 Důvodem tohoto tvrzení je „rastr“, který umožnil 

sjednotit velké a různorodé plochy paláce. Zároveň aplikace tvarosloví vídeňského sídla 

měla symbolický význam, který měl podtrhnout svou monumentálností přítomnost 

habsburského domu v české metropoli. 

Výsledek celé přestavby se dá považovat za více jak pozoruhodný. Z hlediska 

historického vývoje Pražského hradu bohužel došlo k nevratné likvidaci velkého 

množství historických staveb a fragmentů z předcházejících stavebních činností. Když 

se naopak na stavbu podíváme z hlediska jejího záměru a celkového provedení, nelze 

než obdivovat bravurnost, se kterou ji Pacassi zvládl. Sjednocením fasád, které bylo 

provedeno velmi elegantně, vznikla jednotná podnož katedrále sv. Víta. Celé panorama 

Pražského hradu tak působí monumentálně, což přidává i na symbolice celého areálu. 

Navíc bylo vytvořeno první nádvoří lemované dvojicí pavilonů, čímž vznikl 

reprezentativní vstup, který do té doby zcela chyběl. Pacassi zcela harmonicky navázal 

na stávající budovy areálu a stejně nenásilně zapojil stavbu do městského kontextu, kde 

nijak neruší a nebudí dojem cizího prvku. Tereziánská přestavba dalece předstihla 

                                                 
31EHM/POCHE 1973, 32 

32VLČEK 2004, 658 
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i samotné hlavní habsburské sídlo v Hofburgu, které zůstalo areálem složeným 

z několika stavebních etap, a z hlediska celkové koncepce nedokončeným.33 

                                                 
33BIEGEL 2012, 168 
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4. Úpravy Nového paláce Pražského hradu za 

Ferdinanda V. Dobrotivého 

 

Pražský hrad, který byl Marií Terezií nákladně přestavěn již po roce 1755, nenašel 

důstojné využití. Pouhých třicet let dělila velkorysou přestavbu Marie Terezie od 

reforem jejího syna Josefa II (1780–1790), které z Pražského hradu málem udělala 

jedna velká kasárna, a zapříčinil ztrátu symbolického významu celé residence.34 Císař 

Josef II. zde sice občasně pobýval kvůli vykonávání některých vládních aktů, ale doba 

zvýšeného centralismu zapříčinila přesun všech zemských úřadů do sídelního města – 

do Vídně. Hradní úřady zde skončily svou činnost a díky tomu zůstal Královský palác 

opuštěn. Ztrácí svůj význam královského sídla v širokém národním podvědomí. Vláda 

zde již po několika staletích nesídlila a děje národního obrození se odehrávaly na 

českém venkově nebo dole, ve městě. 35 

Dalším krokem, který přispěl k celkovému opuštění Pražského hradu, bylo 

rozhodnutí císaře o odvezení zbytku hradních sbírek do Vídně nebo jejich rozprodání 

v dražbě. V roce 1884 opustily Hrad i poslední úřady, kterými bylo hradní gubernium 

a apelační soud.36 Poslední ranou pro bývalé hlavní panovnické sídlo bylo zesilování 

počtu vojska a jeho několikaletá služba, která vedla císaře k myšlence využít prázdné 

světské a církevní prostory v areálu. Tak došlo k obsazení svatojiřského kláštera, Velké 

jízdárny, Míčovny nacházející se v Královské zahradě nad svahem Jeleního příkopu, 

Královského letohrádku a klášteru voršilek na Hradčanech vojáky a jejich přeměnění na 

ubytovací a technické objekty. Ve věži Mihulce byla navíc zbudována prachárna. Hrad 

pouze vegetoval a uvnitř se nijak neměnil. Pražský hrad patřil v této době do 

soustavy  několika tzv. ubytovacích (pobočných, dvorských) administrací. Jednalo se 

tedy o sídlo, kde se nepočítalo s trvalým pobytem suveréna a jeho družiny. Většinou na 

těchto místech pobýval pouze krátký čas potřebný k vykonání státních aktů. 

Administrace se dělily na čtyři dvorské štáby – štáb nejvyššího dvormistra (hofmistra), 

                                                 
34VANČURA 1976, 

35VANČURA 1976, 

36HALATA 2013,106 
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druhý nejvyššího komořího, nejvyššího štolby a maršálka. Dvorské administrace, 

kterým byl i Pražský hrad, spadaly do kompetence hofmistra. Ten za nepřítomnosti 

nejvyššího suveréna vykonával zámecké inspekce, později tuto činnost provádělo 

hejtmanství jako specifický úřad dvorské správy. Měl na starosti byty, apartmány, 

a ubytování císaře.37 

Panovnické sídlo ožívalo jen příležitostně a to při korunovacích habsburských 

monarchů na české krále nebo jiných významných událostech. V roce 1791 se zde 

konala korunovace Leopolda II. (1790–1792), následující rok Františka I. (1792–1835) 

a v roce 1836 proběhla korunovace posledního českého krále Ferdinanda I. (V.) 

Dobrotivého (1835–1848). V souvislosti s touto významnou událostí byla provedena 

velká řada oprav a změn. Již během měsíce dubna roku 1835 byla sestavena okrašlovací 

a stavební komise pod vedením dvorského stavebního mistra Johanna Klementa Zobela 

(1823–1841). J. K. Zobel předložil plány všech prostor, které měly být pro korunovaci 

upraveny. Jednalo se o úpravy Sněmovny ve Starém paláci a v Novém paláci velké 

jídelny Arcivévodského (druhého) patra a kaple sv. Kříže. Úpravami prošlo i piano 

nobile, ubytovací prostory Arcivévodského patra, Průjezdního traktu, Městského 

a Baštovního křídla a zároveň byty v Sálové budově. Úpravami se rozuměly rozsáhlé 

výmalby, natěračské práce, opravy oken a dveří a výběr vhodného nábytku do 

rekonstruovaných interiérů. Zároveň, z důvodu nedostatku mobiliáře pro korunovaci, 

byla zadána objednávka pro Františka Feigla, dvorského truhláře. Interiéry prvního 

a druhého patra byly nově opatřeny zrcadly mezi okny a nad krbové římsy. Kromě 

zakázky pro dvorního truhláře byla zadána objednávka na výmalbu pokojů ve 

dvorských bytech družině Josefa Navrátila (1798–1865). Kromě úpravy malých pokojů 

dostal zadáno upravit nebo vymalovat i velké sály – Španělský a Holdovací a dvorní 

kapli sv. Kříže.38 Navrátilova zakázka byla obrovská co do rozsahu odvedené práce. 

Kromě výše zmíněných prostor provedl malby v pianu nobile, výzdobu apartmánů 

v Arcivévodském patře a mnoha pokojů ve druhém a třetím patře. Kromě těchto prací 

došlo samozřejmě i na úpravu chodeb, retirád, pobočných místností a výmalbu bytu 

                                                 
37HALATA 2013,106 

38HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2012, 188 
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zámeckého inspektora nacházející se na Kontrolní chodbě. Tato událost významně 

zasáhla do interiérového vývoje Nového paláce. Feiglův nábytek výrazně ovlivnil 

vzhled císařského bytu i dalších pater na dlouhou dobu. Nábytkové soubory i jednotlivé 

kusy zde zůstaly situovány až do konce monarchie a částečně i po vzniku republiky. 

Úspěšně odvedené práce pro příležitost korunovace, se pozitivně odrazily na angažmá 

Josefa Navrátila. Ačkoliv mu nikdy nebyla přidělena funkce dvorského umělce, zakázka 

způsobila, že po roce 1848 se měl trvale podílet na všech výzdobách dvorských bytů, 

které se do dnešních dní až na drobnosti nedochovaly.39 Navrátil se současně podílel 

i na úpravách císařových letních pobytových zámků Ploskovice a Zákupy.  

Civilizační nástup nové dob do Čech znamenal i průmyslové výstavy, které se 

několikrát odehrávaly v české metropoli. Snad největší byla v roce 1833 při příležitosti 

cesty císaře Františka I. (1792–1835) s rodinou do Čech. Výjimečně se odehrávala na 

Pražském hradě a zapříčinila oživení dosud nevyužívaných hradních prostor. Stavební 

aktivita na počátku 19. století na Pražském hradě značně klesla a omezila se pouze na 

několik málo oprav související s udržováním dosavadního stavu budov.  

Do poklidného života Pražského hradu zasáhlo několik událostí, které jej probraly 

z jeho hlubokého spánku. Mezi ně, kromě tří korunovací a průmyslové výstavy, patřila 

i abdikace Ferdinanda V. Dobrotivého, posledního korunovaného českého krále. Ten se 

rozhodl trvale usídlit právě v Městském traktu Pražského hradu, které se nacházelo 

v Novém paláci, obrácené svou jižní stranou směrem k Malé Straně. Po císařově 

abdikaci se Nový palác stal v 19. století naposledy místem dlouhodobého pobytu 

rakouského monarchy.40 

Po abdikaci císaře Ferdinanda V. bylo nutné přebudovat Nový palác a zejména 

prostory v prvním patře na pohodlné místo vhodné k trvalému pobytu císaře a jeho 

manželky. Císař přijel náhle do Prahy v noci 2. prosince 1848. Po přijetí místodržícím 

svobodným pánem Karlem von Mecsery a generálem hrabětem Franzem von 

Khevenhuller odjelo panstvo do dvorského hradu na Hradčany.41 V tento moment 

                                                 
39HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013, 190 

40HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013, 142 

41HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013,142 
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nebylo vůbec jasné, na jak dlouho se císař se svou chotí zdrží. Sám císař se původně 

vyslovil, že na Pražském hradě by rád přezimoval a přes léto by chtěl pobývat 

v Innsbrucku. Městský trakt nebyl na dlouhodobý pobyt císaře a jeho doprovodu 

připraven. Jedním z nejobtížnějších úkolů bylo ubytování velkého množství osob, které 

s císařovnou měli tvořit tzv. malý dvůr. Úprava piana nobile byla navíc plánována na 

léto roku 1850, kdy se předpokládal císařův letní pobyt mimo město. I přes tento fakt 

byl již po císařově abdikaci dvorský furýr Raymond pověřen úpravou místností, kdy 

první úprava byla hotova již v říjnu 1849. Raymond uskutečnil úpravu apartmánů 

a další přestavba měla pokračovat v létě následujícího roku během absence císaře na 

Pražském hradě.  

Císařovo váhání s rozhodnutím k trvalému usídlení se na Pražském hradě přispíval 

i fakt, že jednání s ústřední vídeňskou správou bylo značně složité. Ta až do října roku 

1850 projednávala oddělení Ferdinandova dvora od finanční správy ústředního 

vídeňského dvora v Hofburgu. Až rozhodnutí vydané dne 18. října 1850 potvrdilo 

definitivní odtržení pražského dvora od toho vídeňského. Díky tomu se práce na 

úpravách Městského traktu značně zrychlily. Zároveň císař mohl investovat velkou část 

prostředků do úprav Městského traktu a také do tzv. „toskánských“ panství v severních 

Čechách. Z nichž obzvlášť byly pro pobyt přitažlivé dva venkovské severočeské zámky 

Ploskovice a Zákupy. Zámek Ploskovice navíc nazýván císařova letní vila.  

Císařské apartmá architektonicky pokračovalo v koncepci vytvořené za tereziánské 

přestavby Paccassim. Již od této přestavby se jednotlivá patra Městského traktu začala 

„specializovat“. V prvním patře bylo zřízeno piano nobile – císařské patro, ve druhém 

patře se nacházely prostory arcivévodské a v posledním podlaží komornické patro. 

Hlavní změna byla v přeložení reprezentačních prostor do prvního patra. Piano nobile 

Nového paláce Pražského hradu prodělalo v letech 1800–1918 změny přibližně ve třech 

základních etapách. Všechny tyto procesy souvisely s návštěvami panovnického 

vídeňského dvora a s následnými návštěvami českých králů a rakouských císařů na 

Hradě, popřípadě s návštěvami jejich blízkých příbuzných. Právě do těchto prostor, 
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piana nobile stejně jako do prvních pater ostatních císařských a královských sídel měla 

přístup kromě habsburské rodiny jen tzv. první společnost.42 

Císařský byt se tak dělil na prostory sloužící k reprezentaci suveréna a druhý vnitřní 

patřil pouze císařskému páru. Toto postupné spojení prostor císař zavedl po roce 1848. 

Ferdinand tak učinil v Praze stejně jako na Dvorském hradě ve Vídni. Ferdinand do 

Hofburgu přesídlil jako nejstarší syn po smrti svého otce Františka I. v březnu roku 

1835 ze svého bytu v Amalienburgu a osídlil Leopoldinský trakt. Poprvé od doby své 

prababičky Marie Terezie spojil soukromý byt a ceremoniální komnaty. S touto změnou 

v Hofburgu souvisí i úpravy v Novém paláci.  

Na konci roku 1850, po oddělení Ferdinandova dvora od vídeňského, byl do Prahy 

doporučen vídeňským dvormistrem Karlem von Lichtensteinem dvorský architekt 

Fridrich Flohr. S ním přijel dvorský pozlacovač Johann Kodern, sochař La Vigne 

a štukatér Moosbrugger. Ti pracovali mimo jiné na úpravách císařského bytu ve Vídni 

v „blondelovském“ stylu. Jednalo se tedy o první vlaštovku v tomto vkusu v Novém 

paláci.43 Další událostí, která dopomohla k dotvoření císařských apartmánů v oficiálním 

dvorském „blondelovském“ stylu, byl požár, který zachvátil Nový palác v únoru roku 

1855.44 

V červnu se Fridrich Flohr zabýval návrhy stropů císařského bytu a zlepšení Rajské 

zahrady, kam navrhoval elegantní skleník na místo výstupu z Vázového schodiště do 

zahrad. V té době byl teprve řešen mobiliář, který měl přijít do soukromého bytu. 

Hradní depozitáře disponovaly velkým množstvím nábytku z pozdního 18. století. Ten 

bylo nutné roztřídit, probrat a některé vybrané kusy následně nově pozlatit či potáhnout 

novým čalouněním. Bohužel chyběly některé nábytkové typy, především mobiliář 

vhodný pro rychlé přípravy dvorských akcí, například lehce přenosné židle. Proto byla 

zadána objednávka do vídeňského Thonetova závodu na vyvinutí a výrobu lehké 

mobilní židle (Laufsessel), později nazvané podle místa, pro které byla vyrobena 

(Laufsessel für Prager Burg). Kromě úprav císařského bytu čekala na Flohra zároveň 

                                                 
42HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013, 142 

43HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013, 142 
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přeměna rezervních pokojů Městského křídla. Císařovnou Marií Annou byla k pobytu 

v Novém paláci pozvána císařovna – matka Karolína Augusta (1792–1873) a korunní 

princ František Karel Habsbursko-Lotrinský (1802–1878), proto bylo nutné upravit 

místnosti, ve kterých by v případě svého příjezdu byli ubytováni. I když v průběhu 

pobytu obou císařských manželů (1850–1878) lze ve vývoji císařského bytu rozeznat 

několik časových etap, uspořádání reprezentačního bytu se nezměnilo vůbec. Změny, 

které proběhly, se týkaly spíše definicí jednotlivých pokojových typů a jejich funkce.  

Další významnou úpravou, která proběhla za pobytu císaře Ferdinanda V., bylo 

vybudování kaple sv. Kříže. Další úpravy byly spojeny s venkovskými panstvími, které 

řídil Jan Bělský (?–1880). Další přestavby souvisely s blížící se korunovací synovce 

císaře, Františka Josefa I. (1848–1916), která však nikdy neproběhla. Byly nově 

vyzdobeny reprezentační prostory, především Španělský sál a Rudolfova galerie. Mezi 

lety 1865 až 1868 proběhly tyto úpravy dle návrhů Ferdinanda Kirschnera (1821–1896) 

za spolupráce vídeňského sochaře Augusta la Vigne. Práce nakonec byly provedeny dle 

plánů Heinricha von Ferstela (1828–1883).45 V souvislosti s tím bylo vybouráno 

renesanční schodiště, které bylo nahrazeno schodištěm novým.46 

Reprezentační byt začínal na Císařovnině schodišti, které vede od vchodu zvaného 

Pod Balkonem předsíní.[1] Za vstupem apartmá pokračovalo dvěma jídelními sály, 

první větší Jídelnou a s ní sousedící Malou jídelnou. Tyto prostory sloužily pro 

společenský styk císařského páru s veřejností a události odehrávající se v rámci 

oficiálního protokolu. Za ohybem fasády následovala menší čtvercová místnost, druhá 

předsíň oddělující společenské prostory od tzv. vnitřního bytu císaře. Po projití předsíní 

se hosté ocitli v Zrcadlovém salonu, který byl pandánovým pokojem k Trůnnímu sálu 

velkého císařova protokolu nacházející se na druhém konci bytu. Do Zrcadlového sálu 

vstupovala císařovna z Toalety (zvaná také Modrý salon), navazující na společnou 

ložnici císařských manželů. Z císařské ložnice byl zřízen vchod do šatny a poté do 

císařské lázně. Císařská lázeň při pozdější přestavbou nahrazena tzv. Janákovou halou. 

Enfiláda tří pokojů směrem na západ představovala císařovu pracovnu (Habsburský 
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salon) a místnost jeho protokolu (Salon, Pokoj adjutantů, nebo také Malá audience), 

které přímo souvisely s Trůnním sálem. Trůnní sál, který byl vlastním místem císařova 

tzv. velkého protokolu, byl přístupný vstupem od Matyášovy brány po Hlavním 

(Císařově) schodišti. Na schodiště navazoval systém předsíní a místnost dveřníků. Tyto 

dvě místnosti byly spojovacím článkem mezi reprezentačním bytem manželů 

a soukromým bytem Ferdinanda. Ten ovšem začal hrát svou roli až po roce 1856, kdy 

došlo k rekonstrukci celé enfilády pro panujícího císaře Františka Josefa I.47 

                                                 
47HALATA/ŠULA/KARASOVÁ2013, 213 
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5. Vytápění Nového paláce v 18. – 19. století 

 

Než se do Prahy dostal nový typ kamen, vládlo v kamnářském tvarosloví baroko. 

Barokní kamna se vyznačovala hranolovými, patrovými tělesy, které byly skládané 

z kachlů zelených, hnědých či barevných, reliéfně zdobených.48 Taková kamna se 

dochovala například ve Dvorské kanceláři Pražského hradu v Ludvíkově křídle. Jsou 

zdobena reliéfem poprsí Leopolda I. Jejich stavitelem by mohl být Jan Jeroným 

Tempelmann o němž se nám zachovala zpráva, že na hradě pracoval roku 1678. 

Tempelmannovým nástupcem byl o deset let poté Jan Rottling, který spolu s Janem 

Schateckým a dalšími kamnáři v roce 1718 dodal dvacet kamen do břevnovského 

kláštera. Bohužel se ani jedny z nich nedochovaly, jelikož byla barokní kamna obecně 

velmi rozměrná a rychle došlo k jejich opotřebení. Brzy na to byla vyměněna za kamna 

výhřevnější a tvarově i zdobně modernější. Kolem roku 1750 se do Čech dostává nový 

typ západoevropských kachlových kamen cibulovitého tvaru s bíle polévanými 

a částečně zlacenými reliéfními kachli. Tento typ se v pražském prostředí rychle ujal 

a zaplnil i komnaty nově postaveného Nového paláce Pražského hradu. Tato díla byla 

patrně prací pražských kamnářů soudě podle podobných kamen z roku 1769 

v komnatách dnes nepřístupného zámku Hořín ležícího nedaleko Mělníka, která jsou 

v archivech doložena jako práce pražského kamnáře Tomáše Züglera.49 

Je pravděpodobné, že díky bádání v rámci naší bakalářské práce bude možné určit, 

do jakého období konkrétní kachlové objekty patří. Avšak bude se jednat pouze 

o domněnky do té doby, dokud nebude možné například v rámci restaurování jednotlivá 

kamna odborně rozebrat a prozkoumat. Díky dílenskému podpisu či razítku, která se 

umisťovala na žebra každého z kachlů, by bylo možné tato tvrzení potvrdit či vyvrátit. 

Než k takovému zásadnímu odbornému zásahu dojde, můžeme se pokusit určit období 

vzniku především dle tvarosloví a vzhledu glazury nebo odhadnout kamnářskou dílnu 

například podle podobných prvků (podle tvaru váz na vrcholu kamen, detailů květin), 

tedy na základě slohové analýzy. Jak nám bylo řečeno paní restaurátorkou Sylvou 
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Antony Čekalovou, kamnářští mistři v době prvního rokoka užívali především glazuru 

olovnatou zakalenou příměsí cínu. Její výskyt na kachlových výrobcích můžeme 

sledovat již od renesančního období. Poleva nemá pod sebou engobu, která by chránila 

střep. Glazura byla velice hustá jednolitá, neprůhledná a povrch střepu dokonale obalila. 

Povrch bývá také často krakelován, k čemuž většinou docházelo již během výpalu 

a nemuselo jít nutně o záměr kamnáře. Ve druhé fázi rokokového stylu se užívala 

transparentní bílá olovnatá glazura na bílém střepu nebo na engobě – barevné hlince 

zakrývající střep. V obou obdobích se užívalo zlacení a zažíhané barevné dekorace, 

například zvýraznění květů a lístků na motivech růžovou a zelenou. 50 

Vytápění Městského traktu Pražského hradu bylo po většinu 19. století i počátku 

století 20. zajišťováno pomocí topení v lokálních topeništích, především v kachlových 

a litinových kamnech. V některých reprezentačních místnostech byla ponechána 

i krbová topeniště. Běžnou praxí bylo umisťovat kamna v jednom z rohů místnosti proti 

stěně s okny. Obvykle stály u stěny sousedící s chodbou, přes kterou byla většinou 

obsluhována k tomu vytvořenými otvory uzavřenými sníženými dvířky. Jindy se 

jednalo o malou chodbu s přístupy ke kamnům na dvě nebo tři strany. Takové řešení 

bychom mohli najít v Městském traktu, kde dispozice vytvářela v dělící stěně kříž, 

v jehož středu byla umístěna přikládací místnost, přístupná úzkou chodbou směrem od 

schodiště.51 Někdy byly realizovány malé přestavby, aby bylo umožněno vytápění 

místnosti, jak to bylo například v lázni císařovny Marie Anny nebo při zřízení kabinetu 

v bytě lankraběnky Fürstenbekové v prvním patře.52 Důvodem těchto náročných řešení 

bylo pohodlí a klid panstva, které nechtělo být rušeno služebnictvem přikládajícím do 

kamen a mělo zamezit znečištění luxusního zařízení interiéru. Když toto řešení nebylo 

možné, bylo nutné instalovat kamna obsluhovaná přímo z vytápěné místnosti, což je 

možné vidět v bytě posledního císaře, Karla Františka Josefa (1887–1922), v jídelně 

a jeho salonu. Pražskému hradu se nevyhnuly ani pokusy o modernější formy vytápění. 

V tomto případě šlo o návrh vytápění horkým vzduchem prostor Městského traktu. 

                                                 
50ANTONY ČEKALOVÁ, Sylva. Osobní rozhovor. Praha, 8. 6. 2015 
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V prostoru depozitářů stříbra měl být zřízen cihlovou stěnou obestavěný kotel 

s průduchy, kterými by stoupal ohřátý vzduch až do piana nobile. Vytápěna by tak byla 

zároveň i komunikační galerie.  

Kamna, která byla určena do reprezentačních prostor, kterým se budeme v následujících 

kapitolách věnovat, byla řešena v jemném dekoru, která měla druhorokokový interiér 

jemně doplňovat. Ve výjimečných případech interiéru dominovala. Některá z kamen, 

spíše méně výrazné kusy, byla často zakrývána rozkládacími či přenosnými zástěnami. 

Většina kusů nacházející se v komnatách piana nobile pravděpodobně pochází z doby 

Ferdinanda V. Dobrotivého. U několika kusů byly objeveny výduchové mřížky[2] 

nacházející se na zadní části kamen, většinou na nástavci. Tento prvek bývá k vidění na 

kamnech z období druhého rokoka. Nastává otázka, zda tyto mřížky byly vkládány 

v době druhého rokoka při modernizaci kamen z doby prvního rokoka, anebo byly do 

tělesa zabudovány již při jejich výrobě. Tuto otázku by mohlo zodpovědět pečlivé 

ohledání kamen, zejména vzhled kachlů u mřížek a materiál na ně použitý, což není 

možné vzhledem ke stálému využívání Starých reprezentačních prostorů Pražského 

hradu Protokolem prezidenta republiky. 

 

5.1. Kamnářské dílny podílející se na vybavení Nového paláce 

Většina kamen v Městském traktu pochází z druhé poloviny 19. století, z období 

trvalého pobytu císaře Ferdinanda V. Dobrotivého se svou chotí Marií Annou. Byla 

dodána kolem roku 1856 během velké zakázky probíhající rekonstrukce Absteig – 

Appartmentu. Soutěže na dodávku výrobků se zúčastnili dva dodavatelé, jmenovitě 

měšťanské kamnářství vdovy Theresie Fesslerové z Prahy a dvorským dodavatelským 

závodem Eberhardta Erndta a syna z Vídně. Vídeňský dodavatel nakonec zvítězil 

a dodal 6 kusů neorokokových kamen s bílou glazurou za 2 576 zlatých a 36 krejcarů, 

která byla umístěna na Císařskou chodbu, do Španělského sálu, do výklenku Tanečního 

sálu, do Komornické chodby, do předsíně Salonů a do jídelny[3].53 Ještě v 80. letech se 

kamnář Erndt podílel na zakázce bohatě zdobených kamen v „tereziánském“ stylu, která 

byla opět určena do piana nobile. Dle vyobrazení v monografii historiků M. Halaty, 

                                                 
53HALATA/ŠULA/KARASOVÁ 2013, 243 



 

30 

M. Šuly a D. Karasové se jedná o kamna v Malém saloně, saloně Hudebním, možná 

Zrcadlovém, Společenském a ve Východní šatně.  

Stojí za zmínku, že dvorský stavební úřad si vyžádal katalog v nejmenovaném 

pražském kamnářství a navrhoval mimo soutěž zakoupit kamna v tomto podniku. 

Dvorský stavební úřad obvykle nakupoval kamnářské výrobky u kamnářství Václava 

Sommerschuha v Praze. 54 Toto tvrzení dokládá úryvek historika umění Jaroslava 

Sojky, který v katalogu vydaném k příležitosti konání výstavy o Ferdinandu V. 

Dobrotivém hovoří o depozitáři kachlových kamen. Na tomto místě, umístěném pod 

Starým královským palácem, se nachází několik kusů z kachlových kamen nesoucích 

označení dílen, které je vyrobili. Kromě označení techniky „SCHMELZ=OEFEN“ 

upozorňující na dekorování glazováním, nalezneme taktéž označení kamnářských dílen, 

které je vyrobili. Dílenské razítko s nápisem„W. J. SOMMERSCHUH“ [4] poukazuje 

na významnou kamnářskou dílnu, která se jednoznačně podílela na výzdobě bílých, 

popřípadě bílo-zlatých kachlových kamen v rokokovém tvarosloví umístěných 

v reprezentačních prostorách Nového paláce. Otisk stejného razítka na dlaždici [5] 

nalezla při restaurování kamen ve Vladislavově ložnici paní Sylva Antony Čekalová. 

Toto zjištění potvrzuje domněnku o působení Sommerschuhovy dílny na Pražském 

hradě a není vyloučeno, že kromě dlaždic dodal do reprezentačních salonů i některá 

kachlová kamna, která jsou tvaroslovím blízká kamnům, která pocházejí z jeho dílny 

a dodnes se zachovala v některých šlechtických sídlech (viz níže). 

5.2. Dílna Václava Jana Sommerschuha 

Mezi velkým množstvím kamnářských dílen provozujících své řemeslo na území 

hlavního města vynikala dílna Václava Jana Sommerschuha, která měla v pražském 

prostředí dlouholetou tradici trvající přes tři generace. Dílny byly založeny roku 1760 

Janem Sommerschuhem (dědem V. J. Sommerschuha), který se narodil v roce 1726. 

Kamnářskou výrobu po něm převzal jeho syn Václav (narozený v roce 1786). 

V roce 1825 se narodil Václav Jan, který vedl kamnářskou firmu v době přestavby 

císařského apartmánu po abdikaci Ferdinanda V. Dobrotivého. Kamnářské dílny se 

původně nacházely na Františku, později byly přestěhovány do bývalého zrušeného 
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kláštera sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Tyto dílny zdědil po svém otci 

Václavovi syn Václav Jan a jeho bratr Karel si zařídil blíže neurčený závod na Dlouhé 

třídě.  

Václav Jan se narodil do doby šťastné pro své řemeslo, neboť v této době (50. léta 

19. století) se objevila potřeba přestaveb a staveb kachlových kamen, protože se začalo 

používat nové topivo, kterým bylo uhlí. V sousedním Německu se toto směřování 

projevilo o něco dříve, již v první třetině 19. století. Kamnům byla proto věnována 

velká pozornost nejen z hlediska technického, ale též uměleckého. V Berlíně byla 

známá barevně glazurovaná kamna klasicistních forem kamnáře Feilnera. V Eutinu 

u Lübecku stavěl Tischbein kamna v pompejském stylu. Také v Drážďanech, 

Mnichově, Norimberku a Manheimu vzkvétaly kamnářské dílny. Nové situaci se rychle 

přizpůsobil i pražský kamnář Sommerschuh a zanedlouho bylo zapotřebí rozšířit dílny. 

Dokázal vyhovět soudobému vkusu a zároveň kladl důraz na umělecké provedení, které 

vyžadovali jeho zákazníci z řad pražské šlechty a zámožnější třídy měšťanstva. Většina 

produkce jeho moderního keramického závodu nahrazovala historické kusy v pražských 

palácích a zámeckých sídlech.55 Dosavadní dílna na Malostranském náměstí tak 

z důvodu vysoké poptávky nestačila a proto se Jan Václav Sommerchuh rozhodl své 

dílnu přenést do domů čp. 101 a 103 na dnešním Mariánském náměstí na Starém Městě. 

Na místě dnešní Městské knihovny hl. m. Prahy zřídil strojovou keramickou výrobu. 

Vzhledem k tomu, že výroba velmi vzkvétala, netrvalo dlouho a Sommerschuh zakoupil 

domy č.p. 101 a 103 a spojil je v jeden.[6] Vznikl tak tříetážový dům bohatě zdobený 

Sommerschuhovými plastikami s výkladními skříněmi po stranách a dvěma 

pravoúhlými vstupními portály s půlkruhovými nástavci. Celé průčelí je členěno 

vysokými pilastry. V prvním patře se nacházely tři dvojice šestidílných oken s bohatě 

zdobenou nadokenní římsou a mezi okny byly zavěšeny reklamy. Z roku 1908 se nám 

dochovala fotografie zmíněného domu, pořízená krátce před asanací Starého Města, na 

které můžeme rozeznat mimo jiné reklamu upozorňující na závod malíře skla 

a keramiky, J. Pazdery, jehož dílna se nacházela přímo k traktu Sommerschuhovy 

továrny. Nad profilovanou kordonovou římsou se nacházelo druhé patro, opět o šesti 
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velkých oknech. Čtyři postranní okna jsou zdobena trojúhelníkovým frontonem, který je 

zdoben girlandami. Prostřední dvojice oken je opatřena půlkruhovým frontonem 

s rostlinnou dekorací. Uprostřed dvojice oken je umístěna bohatě zdobená nika se 

sochou Panny Marie s Ježíškem. V poslední, třetí etáži jsou okna zdobena čabrakou. Na 

korunní římse byla zřízena balustráda osazená keramickými vázami. Podobně byl 

vyzdoben dům v sousední Platnéřské ulici. Všechny tyto domy bohužel padly za oběť 

staroměstské asanaci. Na zbořeništi domů bylo nalezeno několik zbytků 

Sommerschuhových výrobků, ale vše již bylo nenávratně ztraceno.56 

Sommerschuh zaměstnával mnoho pracovníků, dokonce prý povolal modeléry 

z porcelánové manufaktury v Míšni. Z českých modelérů vynikali umělci Polák 

a Laštovka, který coby absolvent pražské zlatnické školy pracoval ve Vídni v keramické 

laboratoři Technického muzea a také v Rusku. Dalším významným pracovníkem 

továrny byl blíže neuvedený malíř, který maloval překrásné barevné kytice a jiné 

motivy na kachle, o čemž svědčí keramické dlaždice, kterými byla obložena veranda 

Sommerschuhovy vily na Křivoklátě. Jméno malíře není známo, ale můžeme 

předpokládat, že se jednalo o J. Pazderu, jehož reklama byla umístěna přímo na průčelí 

Sommerschuhova domu na Mariánském náměstí o čemž se zmiňujeme výše.57 

V. J. Sommerschuh se zabýval výrobou několika druhů kamen. Kromě soudobých 

vyráběl i kamna rokoková. Specifickým výrobkem Sommerschuhovy továrny byly tzv. 

pyramidy, kamna vyrobená z jednoho kusu. Vzhledem ke svému vysokému postavení 

brzy navázal kontakty s významnými výtvarníky. A tak například s malířem Josefem 

Navrátilem spolupracoval při realizaci jeho návrhů vybavení císařských zámků 

a měšťanských domů ve slohu druhého rokoka.58 Vzhledem k realizaci výmaleb komnat 

Nového paláce J. Navrátilem se přímo nabízí myšlenka, že J. Navrátil navrhl a V. J. 

Sommerschuh postavil kachlová kamna pro Nový palác Pražského hradu. Této 

domněnce by odpovídaly i střepy z kachlových kamen uložené v jednom  z depozitářů 

Pražského hradu v někdejším krytu pod Jelením příkopem, které nesou 
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Sommerschuhova dílenská razítka. Později spolupracoval se sochařem Celdou 

Kloučkem o němž hovoří ve svém článku v úvodu katalogu Jubilejní zemské výstavy 

v roce 1891. V článku uvádí, že se dodnes používá rokokového slohu a model 

k jednomu vystavenému kusu mu dodal práv zmíněný sochař Klouček.59 

Do jeho dílny můžeme nahlédnout díky unikátním fotografiím z pozůstalosti sochaře 

Bohuslava Schnircha. Na fotografiích jsou k vidění jak kamna v konkrétním interiéru, 

tak i záběry přímo z kamnářské dílny na kterých můžeme vidět jak kamna rokoková, 

druhorokoková, klasicistní, tak i Sommerschuhovy plastiky, které začal vyrábět v 60. 

letech 19. století. [7] Některá z vyobrazených kamen by bylo možné identifikovat 

s konkrétními kusy. Například na deváté fotografii jsou v dílně zachycena 

druhorokoková kamna s krbovým přikládáním zepředu[8], které jsme dle fotografií od 

paní restaurátorky S. A. Čekalové identifikovaly jako objekt z Nosticova paláce na 

Malé Straně.[9] Tyto fotografie by mohly být cenným pramenem jak při identifikování 

konkrétních Sommerschuových děl, tak i při určení Sommerschuhova stylu a tvarosloví, 

dle kterého by možná bylo reálné identifikovat další kusy v jiných šlechtických sídlech.  

Kamnářská dílna se také účastnila několika výstav. Za bílá barokní kamna, která se 

nyní nachází v majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, získal na pařížské 

výstavě v roce 1889 zlatou medaili. O dva roky později, v roce 1891 vystavoval 

Sommerschuh různé druhy kachlových kamen a krbů na Zemské jubilejní výstavě 

v Praze. Přispěl také do jejího katalogu stručným článkem o historii keramické výroby 

v Čechách, o kterém se zmiňujeme výše. 

S rozkvětem závodu rostla též jeho popularita a všeobecná vážnost jeho majitele 

nejen mezi řadami zákazníků a všeobecné veřejnosti, ale i v českých uměleckých 

kruzích, s kterými Sommerschuh udržoval přátelské styky. Byl velkým milovníkem 

umění a sám jeho podporovatelem, o čemž svědčí jeho bohatá sbírka obrazů 

a uměleckých předmětů nacházející se v jeho bytě na Mariánském náměstí. Středem 

společnosti, se kterou se Sommerschuh každý čtvrtek scházel, byl prý již zmíněný malíř 

Josef Navrátil, který celou společnost zvěčnil na velkém plátně, které je však ztracené. 
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Za zmínku stojí Sommerschuhova výroba zahradních dekorací a plastik, kterými 

navázal na tradici barokních terakotových plastik, které mimojiné použil na výzdobu 

svého domu na Mariánském náměstí. Dle katalogu Rabasovy galerie, vydané v roce 

1983 při příležitosti výročí sta let keramické výroby v Rakovníku, se jednalo 

o nejhodnotnější část Sommerschuhovy tvorby vůbec. S jejich výrobou začal 

pravděpodobně v sedmdesátých letech (katalog Rabasovy galerie hovoří o plastikách již 

z konce 60. let), vytvořil jich omezený počet a záhy v jejich výrobě ustal. Možná proto, 

že o ně nebyl dostatečný zájem. I v této keramické tvorby spolupracoval s vynikajícími 

umělci. Právě koncem šedesátých let pro něj modeloval Josef Václav Myslbek.60 Nabízí 

se otázka, zda své plastiky vůbec prodával, spíše se zdá, že jimi obdarovával přátele, 

kteří jimi zdobili svá letní sídla. Údajně nejkrásnější výrobek – Terpsichoru – postavil 

Adolfu Popelkovi na Bertramce, stejně jako celou řadu váz, dětských plastik na 

čtvercových podstavcích zdobených reliéfy mytologických postav. Další plastiky 

daroval například Juliu Zeyerovi do vily v Liboci, advokátu Juliu Nejedlému, do vily 

v Podbabě sochu chlapce na labuti Karlu Podhorskému, a mnoho dalších soch bylo 

nalezeno v řadě jiných domů a zahrad v Praze a okolí. Bohužel za několik let od jejich 

vzniku fond těchto památek značně prořídl.61 Naštěstí se několik plastik z pražských 

staveb dochovalo v  Uměleckoprůmyslovém muzeu a Muzeu hlavního města Prahy. 

Další výrobky ze Sommerschuhovy dílny a jeho pokračovatelky – firmy Kasalovský-

Sommerschuh, která zřejmě až do roku 1907 používala starých forem z pražského 

závodu, byly nalezeny na Rakovnicku a jeho širším okolí. Tam si také Sommerschuh 

postavil asi již v roce 1867 na Křivoklátě vilu, jejíž zahradu vyzdobil svými plastikami 

a malovanými dlaždicemi ze své dílny, kterými obložil výše zmíněnou verandu. 

Největší soubor plastik z výzdoby Sommerschuhovy vily, která se dnes bohužel 

nenachází ve vlastnictví potomků této rodiny, byla nenávratně rozptýlena. Dodnes se 

zde zachovaly pouze keramické reliéfy a malované dlaždice na fasádě domu s motivy 

zátiší, pražských i karlovarských vedut a loveckých scén.62 
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Majitel keramické továrny zemřel v 66 letech po dlouhé nemoci, kterou si přivodil 

otravou olovem,63 které se běžně užívalo při výrobě keramických glazur. Odpoledne 

8. prosince roku 1892 se konal pohřeb v kostele sv. Františka u Křižovníků s červenou 

hvězdou. V. J. Sommershuh byl pochován na Malostranském hřbitově. 

Václav Jan Sommerschuh měl pět dětí. Syny Quida a Richarda, kteří zemřeli ve věku 

20 a 21 let a jsou pochováni se svým dědem na malostranském hřbitově. Vedle synů 

měl Sommerschuh dceru Mílu, která se provdala za továrníka nábytku Emila rytíře ze 

Skramlíků. Dále dceru Jeanettu, provdanou za Karla Pausche rytíře z Werthlandu a syna 

Emila, který továrnu po otci zdědil a dále vedl. Ten vstoupil ve společnost se svým 

švagrem Milanem Kasalovským. Firma Kasalovský a Sommerschuh byla přesunuta do 

Rakovníka. V roce 1907 byla továrna prodána Janu II. knížeti z Lichtenštejna, který již 

vlastnil cihelnu v Poštorné u Břeclavi (proslulou výrobou glazovaných cihel pro četné, 

převážně novogotické stavby). Tímto se změnila se na akciovou společnost 

„Rakovnické a poštorenské keramické závody“, kde byl Emil (nikoliv Karel, jak uvádí 

znalec užitého umění Emanuel Poche v kapitole o dílně V. J. Sommerschuha ve své 

monografii Praha na úsvitu nových dějin), který pokračoval v započatém vývoji 

společnosti, až do své smrti v roce 1920 generálním ředitelem. 

Díky Václavu Sommerschuhovi, zakladateli pokolení kamnářských mistrů tvořících 

obdivuhodná díla, a jeho potomkům, pokračujícím v odkazu předka, dodnes můžeme 

obdivovat v císařské rezidenci, měšťanských palácích, ale i v secesním Obecním domě 

nebo v hotelu Imperial na Poříčí tvorbu této významné rodiny. 
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6. Katalog jednotlivých kachlových kamen v Novém 

paláci Pražského hradu 

 

6.1. Trůnní salon 

Salon vznikl v průběhu 18. století vybouráním příček tří menších salonů. Jeho 

současná podoba pochází z období po roce 1880, po smrti vdovy po Ferdinandu V. 

Dobrotivém, Marie Anny Savojské v roce 1884.  

Na štukem zdobeném stropě, v bílo–zlaté barevnosti s motivy volně stylizovaných 

rokají, ze kterých vyrůstá větvoví s jemnými lístky, jsou zavěšeny tři křišťálové lustry 

zhotovené v Kamenickém Šenově. Stěny jsou pokryty novodobou vzorovanou 

hedvábnou tapetou v červenohnědém odstínu. Salónu dominuje obraz zachycující 

korunovaci posledního českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého v katedrále svatého 

Víta, v roce 1836, nacházející se na stěně ležící proti oknům. Událost namaloval 

vídeňský malíř Leopold Bucher o jedenáct let později, v roce 1847. Vedle tohoto 

hodnotného a rozměrného obrazu zde nalezneme další plátna z bohatého obrazového 

fondu Pražského hradu. Napravo od centrálně umístěného zmíněného obrazu 

s Korunovací jsou zavěšena dvě menší květinová zátiší formátu od žáka J. Rudolfa 

Bysse, specializujícího se na malbu zátiší, Johanna Adalberta Angermayera (1674–

1740). Interiér spoluvytváří tři perské koberce. Největší z nich je jednou ze tří 

existujících kopií vzácného originálu z roku 1580, umístěného ve Victoria and Albert 

museum v Londýně. Menší pochází z pozůstalosti Hany Benešové. Hedvábný koberec 

ze severního Íránu, z počátku 20. století, získala darem od arabského šáha. Celý interiér 

bohatě zařízeného salonu doplňuje soubor celo zlaceného sedacího čalouněného 

nábytku typu zvaného „a la reine“ z první poloviny 18. století.64 

V levém rohu místnosti stojí na šesti kovových vysoustružených nožkách rokoková 

dvoudílná bílo-zlatá kamna.[10] Nad konvexně konkávně prohnutým podstavcem se 

zlacenou římsou a výžlabkem je postaven směrem vzhůru se zužující, bohatě reliéfně 

zdobený, kamnový sokl, který je srdcem kamen. Po obou stranách je naznačena voluta 
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dekorovaná volně stylizovanými akanty, které místy jemně přecházejí do rokají, 

a hřebínků. Sokl je uprostřed členěn zlatými páskami, uvnitř jsou zavěšeny girlandy 

s drobnými růžovými květy, uprostřed se spojující v jednu spolu se zlacenými lístky. 

Sokl je ukončen bohatě zvlněnou mušlí, která vyrůstá z volutově prohnuté římsy. Po 

stranách je mušle dekorována zlatými paprsky volně se proplétajícími a přesahujíc do 

zlatých pásek členících sokl. Nad volutovou římsou, mezi volutami, je umístěn 

palmetový vějíř, z kterého vyrůstá nástavec vázovitého tvaru zdobený rokaji, opakující 

se girlandou a lemovaný po stranách akanty. Kachlové těleso korunuje opět volutová 

římsa s akantovým vějířem a na ní postavená rokoková váza s bohatě zvlněným 

volutovým ústím a s drobnou plastikou zlacené růže. Květy na kachlích jsou složeny 

z několika drobných plochých okvětních lístků, doplněny květy menšími s drobným 

terčíkem. 

Podle inventární karty sbírkového předmětu by se mělo jednat o dílo z padesátých let 

18. století. Toto tvrzení by mohlo být pravdivé už jen dle samotného tvaru kamen, který 

není nijak zvlášť dynamický, v porovnání s ostatními kusy v následujících salonech ve 

Starých reprezentačních prostorách Hradu. Totéž by se dalo říci o povaze dekorativní 

výzdoby, která není tolik bohatá, jak je tomu např. u kamen ve Společenském salonu.  

6.2. Brožíkův salon 

Tato místnost nese svůj název podle českého akademického malíře Václava Brožíka 

(1851–1901), jehož díla, s náměty z českých dějin, zdobí interiér. Tato místnost však 

nepatří do komplexu Starých salonů. Vznikla až v roce 1928 během Plečnikovy 

přestavby. Původně se zde nacházely dvě místnosti – služební předpokoj a malá 

audienční síň.65 Její podoba z roku 1884 je publikována v monografii historiků M. 

Halaty, M. Šuly a D. Karasové. Mezi lety 1848–1884 se zde střídavě nacházela Velká 

pracovna, Billardzimmer a ještě dříve Allerhöchste Porträt Bilder – galerie nazvaná 

podle portrétů císařského páru na zdi.66 

Interiéru dominuje největší ze tří rozměrných pláten Václava Brožíka, malované 

v Paříži roku 1878 a nazývané výstižně Poselství krále Ladislava ke dvoru 
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francouzskému. Na monumentální scéně s vyobrazením početné delegace malíř zachytil 

událost z roku 1457, kdy mladý král Ladislav Pohrobek (1453–1457) žádá 

francouzského krále Karla VII. o ruku jeho patnáctileté dcery, princezny Magdaleny. Ke 

sňatku nedošlo, protože král během svatebních příprav náhle zemřel. Dílo sklidilo na 

pařížském Salonu v roce 1878 nebývalý ohlas, díky kterému jeho tvůrce získal prestižní 

zlatou medaili. Obraz byl pro Pražský hrad zakoupen v roce 1922 z Nationalgalerie 

v Berlíně.67 

Další dva obrazy zavěšené podél dveří vedoucí do vedlejšího Habsburského salonu, 

jsou rovněž dílem V. Brožíka. Díla podstatně menšího formátu jsou studie 

k historickým plátnům s náměty Volba Jiřího z Poděbrad a Založení pražské univerzity 

Karlem IV. Posledním z děl v této místnosti, nacházející se napravo od vstupních dveří, 

je Portrét mladé dámy připisovaný rovněž Brožíkovi.68 

Salon je vybaven sedací soupravou s klasicistními zdvojenými křesly v bílo-zlaté 

barevnosti, s vejcovitým tvarem opěradla, které byly vyrobeny v duchu 

pozdního  luisézního stylu kolem roku 1800. Náznak příchodu nového stylu – empíru, 

dokládá palmeta v horní části opěradla.69 Dokonalou jednotu zařízení salonu doplňuje 

brokátová tapeta v odstínu malachitové zeleně, která opakuje stejný rastr, který najdeme 

na čalounění nábytku. V levém rohu je na mramorovém soklu umístěna empírová 

porcelánová zlacená váza z pařížské manufaktury v Sevress antikizujícími náměty 

Alexandra Makedonského provedenými v bravurní malbě, přináležející k tomu 

nejlepšímu ze sbírek Pražského hradu. 

Interiér novodobého salonu doplňují, napravo od ústředního plátna, jemně 

dekorovaná kachlová kamna[11], která jsou méně zdobná než těleso v předchozím 

Trůnním sálu. Na šesti prohnutých litých mosazných nožkách ve tvaru zvířecích 

kopýtek nesoucích zlacenou římsu, stojí keramický bíle polévaný sokl. Nad opakující se 

zlacenou římsou je postaven vpředu vydutý kamnový sokl, s volutami po stranách. 

Voluty umístěné po obou bocích soklu jsou vyvedené jemnou linií, která se ve šneku 
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voluty rozšiřuje. Tělo voluty je možná po vzoru lambrekýnu v horní části dekorováno 

zavěšenou zjednodušenou palmetou. Střední pole je členěno kartuší z volutových pásků, 

vždy v rohu zakončenou rokají. Ve spodní části kartuše do prostoru vybíhá volně 

stylizovaná rokaj ve tvaru podkovy. Protipólem jí je girlanda zavěšená na středové 

rokaji, propletená s páskou, vykreslující tvar kartuše. Girlanda je zdobena jemně 

modelovanými lístky a dvojicemi velkokvětých růží, které se volně proplétají a žijí 

svým vlastním životem, jako kdyby stále rostly na růžovém keři. Toto proplétání nám 

připomíná stejný motiv, který se nachází na kamnovém soklu v Zrcadlovém salonu. 

Girlandu ukončuje dvojice květů se třemi lístky volně visících dolů.  

Jemně zdobený sokl korunuje římsa nástavce s divoce propletenými rokaji, ve střední 

části s palmetami plazícími se po římse nad nimi vyrůstá další, největší dynamicky 

zprohýbaná rokaj. Římsa je po stranách ukončena podkovitě stočeným, páskovým 

motivem s jemnou palmetou uprostřed. Nástavec je zdoben nejstřídměji z celého tělesa 

a to jemnou páskovou kartuší a rokajemi. Stejně jako sokl vyrůstá ze zlacené římsy a je 

členěn rokajovou kartuší a volutami po stranách. Voluty jsou v menším měříku, než 

voluty na soklu a jsou taktéž dekorovány zlacenými liniemi, ze kterých místy vyrůstají 

palmetové rozviliny. 

Kartuše je nepravidelného tvaru tvořena páskami a jemně se proplétajícími rokajemi, 

které z nich vyrůstají. Kartuše směřuje směrem vzhůru, kde je zakončena oblými 

páskami s všudypřítomnou rokají. Nad kartuší se nachází další římsa s akanty po 

stranách a volně stylizovanou volutou ve středu, s podkovitě ukončeným nástavcem. 

Nad ním je postavena váza s festonem z rokají s bohatě zdobeným víkem. Dle 

inventární karty sbírkového předmětu kamna pochází z období kolem roku 1750.70 

6.3. Habsburský salon 

Habsburský salon, jak už název napovídá, je oslavou císařského rodu panujícího 

v době vzniku salónu. Tato místnost je jedinou ze všech Starých salonů, který si 

zachoval původní podobu z doby přestavby Nového paláce Marií Terezií. V této době 
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zde byl zřízen osobní kabinet nebo pracovna císařovny. 71 Svou funkci si salon zachoval 

i za pobytu císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, kdy se zde nacházela jeho pracovna. 

Podoba salonu spolu s císařovým pracovním stolem je zachycen na dobové fotografii 

hraběte Victora-Cabanac ihned po císařově smrti. Bohužel na rozdíl od sedací soupravy 

(viz. níže), se v hradních sbírkách nedochoval.  

V roce 1928 salon sloužil jako audienční síň prezidenta republiky. Zásadní změna, 

kterou salon prošel, souvisela s rekonstrukcí sousedních místností a přetvořením na 

dnešní Janákovu halu. Portréty členů habsburské rodiny byly nově rozmístěny a dveře 

byly přemístěny. 

Stěny jsou kryty dřevěným obložením bílé barvy se zlaceným detaily tak typickými 

pro dobu tereziánské přestavby. Ústředním vybavením interiéru je habsburská rodová 

galerie, kterou zde nechala vytvořit Marie Terezie. Sama císařovna se nachází na 

prostředním ze tří největších pláten. Císařovna je zobrazena jako česká královna 

v dosud zachovalém korunovačním oděvu, se svatováclavskou korunou, žezlem 

v pravici a svatováclavským mečem po boku. Nalevo, z pohledu návštěvníka, se 

nachází portrét manžela císařovny, Františka Štěpána Lotrinského a napravo syna, 

spoluvladaře a pozdějšího nástupce Josefa II. Menší obdélná a oválná plátna představují 

císařovniny děti. Portrét napravo od vstupních dveří zobrazuje dceru Marii Antoinettu, 

manželku francouzského krále Ludvíka XVI., která byla popravena za velké 

francouzské revoluce v roce 1793. Na druhé straně se nachází portrét další dcery, Marie 

Amalie Parmské, jak tvrdí monografie o reprezentačních prostorách Pražského hradu od 

ředitele Turistického ruchu Správy Pražského hradu Františka Kadlece a archivářky 

Věry Malé.72 Naopak vynikající průvodce Pražským hradem z roku 1994 od architekta 

Petra Chotěbora se domnívá, že nalevo od vstupních dveří, je umístěn portrét 

arcivévodkyně Marie Anny, která se z pověření své matky z roku 1766 stala 

představenou Ústavu šlechtičen na Hradčanech. Tomuto tvrzení by i odpovídal obraz, 

který je nad portrétem umístěn. Nenajdeme zde jejího manžela, jak by se dalo čekat 

vzhledem k ostatním uspořádání galerie, ale portrét císařovny Marie Terezie jako dítě. 

                                                 
71KADLEC 2001, 54 

72KADLEC 2001, 54 



 

41 

Je tedy dost možné, že během minulých let došlo k převěšení obrazů a proto se dvě 

zvýšené monografie neshodují. Na dalších plátnech jsou vypodobněni ostatní potomci 

císařského páru, v oválech nad nimi snachy, zeťové nebo vnoučata. Nejvýznamnější 

plátna jsou dílem dvorního vídeňského malíře Johanna Karla Auerbacha (1723–1788).73 

Kromě portrétní galerie je salon zařízen rokokovou sedací soupravou s červeným 

čalouněním a neorokokovým křišťálovým lustrem, ve své době nazývaným „Neo-

Maria-Theresia-Luster“ od vídeňského dvorního dodavatele, firmy J. a L. Lobmeyr 

(s významnou vazbou na Kamenický Šenov, Nový Bor a Sloup, viz tamní Sklářská 

muzea). Druhorokokové sedací soupravě dominuje třímístná pohovka s křesly a židlemi 

s bohatě řezanou a zlacenou kostrou z lipového dřeva. Nábytek je opatřen esovitě 

prohnutými nožkami zakončenými kolečky pro lepší manipulaci. Novodobý potah 

nábytku je vyroben z hedvábného damašku s vetkaným květinovým vzorem, čalounění 

područek je zakončeno třásněmi a přináleží ke způsobu obnovy a výměny potahů 

v současné době Milenou Bravermanovou a J. Sojkou, kdy se nehledí pouze na 

historickou nápodobu ale též na praktickou stránku denního užívání Kanceláří 

Pražského hradu.74 

Kromě úchvatné obrazové výzdoby spočine oko hosta na kachlových kamnech [12] 

umístěných v pravém rohu místnosti mezi portrétem arcivévody Ferdinanda 

s manželkou Beatrix d´Este a parmské vévodkyně Marie Amálie s portrétem svého 

manžela Ferdinanda Parmského. Kamna jsou postavena na pěti kovaných, prohnutých 

nožkách se zlaceným rámem podstavce. Nad konvexně vydutou římsou je postaven 

elegantně dekorovaný podstavec. Střední část je zdobena opět kartuší, tentokrát 

z proplétajících se rokají s palmetovými výhonky, ve spodní části je kartuše doplněna 

jednoduchým květem. Nakonec je završena girlandou z volně se dotýkajících rokají 

ozdobenou kyticí se čtyřmi květy růže. Pevně svinuté voluty po stranách soklu jsou 

dekorovány zlacenými palmetami, rokaji a páskou. Korunní římsa je osazena 

palmetovou kytkou s listy připomínající vinnou révu.  
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Dvoudílný nástavec vázovitého tvaru z části opakuje rokajový dekor použitý na 

soklu. Po stranách je stejně členěn volutami s dynamicky zprohýbanými útvary ve tvaru 

stylizované mušle. Vydutá část nástavce je zkrášlena proplétajícími se akanty a rokaji 

ve tvaru pyramidy. Nad nimi je umístěna girlanda s plasticky tvarovanými květy růže, 

která je zavěšena za částečně zlacenou rokajovou mušli. Nad ní se tyčí druhá část 

nástavce s opakujícím se motivem girlandy s růžemi a volutovou římsou, na které je 

postavena váza s květy. Nástavec je opatřen výduchovými mřížkami. Inventární karty 

sbírkových předmětů Pražského hradu je datují do roku 1850 a stejně jako historik 

umění Jaroslav Sojka je řadí mezi druhorokoková.  

Několik kamen obdobného zaobleného tvaru s volutami jsou k vidění 

v Buquoyském paláci na Malé Straně (dnešním velvyslanectví Francouzské republiky). 

V tomto případě se jedná o celopolévané nezlacené kachle s glazovanými nožkami 

a rokajovými ornamenty.[13] Podobná kamna, opět nezlacená, se nacházejí v zámku ve 

Šluknově. [14] 

6.4. Skleněný salon 

Místnost, do které návštěvník piana nobile vstoupil z Habsburského salonu, sloužila 

od konce 18. století k občasným pobytům císaře Františka I. v Praze. Původní funkci 

můžeme vytušit podle zlacených štukových ornamentů po obvodu stropu, které doplňují 

motivy hudebních nástrojů. Po vzniku samostatného státu sloužil interiér jako pracovna 

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Široké skleněné dveře vedou do Janákovy haly 

a propojují reprezentační salony ve středním a severním křídle. 75 

K prosvětlení místnosti velkou měrou přispívají stěny vymalované ve světle modré 

barvě a ze stropu visící zlacený, bohatě vyřezávaný lustr. Perský koberec typu „kerman“ 

z období kolem roku 1900, je pozoruhodný obzvláště svým námětem. Mezi bohatou 

ornamentální výšivkou zobrazuje zvířecí a lidské figury. Tyto motivy se neslučují 

s náboženskou tradicí, která zobrazování živých bytostí výslovně zakazuje.76 Vybavení 

salonu doplňují obrazy, které nalezneme téměř v každé místnosti apartmánu. V případě 
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Skleněného salonu se jedná o díla neznámých malířů zachycující Andělský hrad v Římě 

a fantazijní malba přímořské krajiny se zříceninami ze 17. století.  77 

Přímo za dveřmi po návštěvníkově levici stojí kachlová kamna.[15] Na pěti litých 

nožkách s kovovým rámem podstavce je postaven bíle polévaný sokl válcovitého tvaru. 

Sokl je po stranách opět členěn volutami, jak jsme již viděli v předchozích salonech. 

Střed je ve spodní části zdoben zlacenými rokaji, nad kterými je zavěšena girlanda 

tvořená květy velkokvěté růže, možná pivoňky, s lístky. Soklová římsa je zdobena 

zlacenými rokaji přecházející do volut. Nad římsou je postaven na dvou volutách 

o poznání střídměji zdobený nástavec s vázou. Ten je zdoben jemnými rokaji s kartuší 

z pásek, která v horní části přechází ve stylizovanou rokaj, která se dále proplétá 

s dalšími, které jsou zakončeny volně visící girlandou z květů a poupat. Nad tímto 

útvarem jemných rokají se nachází římsa, ze které vyrůstá druhá část zužujícího se 

nástavce dekorovaný opět girlandou z květů, která se opakuje i na váze stojící nad ním. 

Váza je velmi podobná svým tvarem váze z kamen Brožíkova salonu [16], není tedy 

vyloučeno, že mohlo jít o díla ze stejného období nebo dokonce od stejného autora.  

6.5. Malý salon (Malá audience) 

Malý salon byl užíván císařovnou jako osobní kabinet nebo toaletní pokoj. Po 

vzniku Československa zde na krátký čas sídlil úřad ministerského předsedy a v období 

okupace uzavíral tento salonek reprezentační prostory říšského protektora.78 Původně se 

malá audienční síň nacházela v dnešním Brožíkově salonu, který vznikl až po 

Plečnikově přestavbě v roce 1928.  

Stěny salonu jsou potaženy tapetou v okrové barvě s jemným dekorem. Salon je 

zařízen vrcholně barokní sedací soupravou potažené zeleným čalouněním, která pochází 

z období vlády císaře Karla VI. Hranolové zlacené nohy ve tvaru H a zvlněné područky 

ukončené volutou jsou typické pro dobu Ludvíka XVI. 79 Na stěnách jsou zavěšeny dva 

obrazy. Na levé straně se původně nacházel autoportrét dvorního vídeňského malíře 
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Christiana Seybolda,80 nyní je zde v oválném rámu zřejmě Klanění tří králů od 

neznámého autora. Obraz na druhé straně představuje Philemona a Baucis od 

neznámého nizozemského romanisty ze třetí čtvrtiny 16. století. 

Napravo na šest trnech, z toho pěti s vyřezávanými kryty stojí bílo zlatá kachlová 

kamna nepravidelného zaobleného tvaru.[17] Kachlový sokl nepravidelného tvaru je po 

stranách probraný, směrem vzhůru se rozšiřující. Tělo soklu i nástavce je zdobeno 

zlacenými girlandami s jemnými úponky, stonky a drobnými kvítky. Sokl je korunován 

zlacenou římsou se zavíjenými rokaji a rostlinnými úponky květů. Dvoudílný nástavec 

se stejně jako sokl směrem vzhůru rozšiřuje, a je podobně zdoben. Po celé ploše je 

dekorován úponky a květy. Nad ním je postavena předsazená římsa s rokají uprostřed 

a nad ní se tyčí druhá část nástavce – pyramidový útvar tvořený rokajemi.  

V porovnání s předcházejícími objekty působí tato kamna velmi jemně, s čímž 

souvisí ornamentální dekorace, která není tak bohatá jako v jiných salonech. Tato 

kamna byly, dle monografie archivařů Pražského hradu M. Halaty a M. Šuly 

a pracovnice pražského Umělecko-průmyslového muzea D. Karasové součástí velké 

zakázky z roku 1855 od vídeňské firmy Eberhardt Erndt a syn, jejichž návrhy [18] se 

dochovaly v Archivu Pražského hradu.81 

6.6. Zrcadlový salon 

Zrcadlový salon patří po své úpravě mezi lety 1960–1963 k nejpůsobivějším 

interiérům Nového paláce. Ačkoliv není výzdoba se zrcadlovými výplněmi zcela 

původní, zachovává členění, které bylo typické pro velké reprezentativní salony 

rokokového období. Zrcadla zde umístěná neměla pouze funkci dekorační, ale šlo 

především o zcela praktickou součást interiéru. Jejich úkolem bylo zlepšovat osvětlení 

celé místnosti díky odrážejícím se plamenům svíček. Ty byly umístěny ve 

vyřezávaných lustrech se zlacenými ornamenty. Z tohoto důvodu na stěnách nezbylo 

žádné místo pro obrazy. Místnost je zařízena jako jídelna, a k tomuto účelu byla 

i užívána. Svou funkci na krátký čas změnila v době protektorátu, kdy se zde nacházela 
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pracovna prezidenta Emila Háchy.82 Dodnes se zde konají významná jednání, podávají 

se zde slavnostní obědy či večeře za účasti prezidenta republiky.  

Na zemi je položen rozměrný koberec z roku 1854, pocházející z Persie. V jednom 

rohu se nachází nebarokní krb zhotovený z bílého mramoru z 80. let 19. století 

s vídeňskými pozdně barokními hodinami opatřenými zvonkohrou umístěnými na jeho 

římse.83 Kromě zmíněného vybavení jsou součástí salonu předměty zastupující japonské 

užité umění z 19. století (kabinety, truhly a vázy cloisonné). Sedací nábytek přináleží do 

souboru mobiliáře vytvořených dle návrhu Josipa Plečnika z 20. let 20. století.84 Stůl je 

zcela novodobý a vhodně doplňuje interiér. 

V protilehlém rohu místnosti stojí kachlová kamna[19] na šesti trnech, z toho 

pěti s dřevěnými vyřezávanými kryty. Sokl vydutého tvaru zužující se směrem vzhůru 

je po stranách zdoben volutami. Ve střední části soklu je umístěna kartuše srdcovitého 

tvaru z tenkých zlacených pásků, na kterých je úponky zavěšena girlanda růžových 

květů. Způsob jakými jsou úponky napleteny na kartuši, připomíná stejný motiv 

z Brožíkova salonu. Spodní část kartuše je zdobena akantovými rozvilinami. Sokl 

korunuje zlacená římsa se dvěma volutami zatočenými směrem dolu, ze kterých vyrůstá 

akant. Z volut se směrem dolu otevírá stylizovaná mušle.  Nástavec je rozdělen na dvě 

části. První baňatá část se zužuje směrem vzhůru a je zdobena páskovou kartuší se 

dvěma akantovými rozvilinami ve tvaru volut, které se uprostřed spojují v kytici 

z růžových květů a drobných lístků. Kartuše je zakončena rokají. Druhá zaoblená část 

nástavce vyrůstá z bohatě prohnuté římsy na bocích s plastickými volutami a akanty, 

jest zdobena girlandou růžových květů a opakujícími se akantovými rozvilinami. Celý 

kachlový objekt korunuje rokajová kytka.  

Tato kamna by měla být také dílem vídeňského kamnáře E. Erndta85 z období 

trvalého pobytu císaře Ferdinda V. a jeho choti. Svým tvarem, tvaroslovím (především 

úponky a květy) nám připomíná kachlová kamna z Brožíkova salonu, která jsou dle 
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inventárních karet datována do 50. let 18. století, tedy o jedno století dříve. Bohužel 

dataci z inventárních karet není možné považovat za věrohodnou, jelikož kamna 

Erndtova z poloviny 19. století jsou zde datována do období prvního rokoka. Nabízí se 

otázka, zda se nejedná o další kamna dodaná vídeňským kamnářem. Toto tvrzení by 

mohlo být potvrzeno, či naopak vyvráceno po důkladném prozkoumání kamen. Během 

restaurování v roce 1988, provedeného restaurátory P. Suchlem, J. Vokálkem 

a V. Stejskalem, byla kamna spolu s následujícími kamny z Hudebního 

a Společenského salonu a šatny na východě rozebrány. Bohužel v restaurátorské zprávě 

nejsou žádné zmínky o jakékoliv signatuře.  

6.7. Hudební salon 

Hudební salon sloužil od konce 18. století jako audienční salon císařovny. Jak jeho 

název sám vypovídá, jeho pojmenování vychází z tradice dvorních hudebních koncertů, 

které se zde pořádaly především v 19. století86, tedy v době, kdy zde žil abdikovaný 

císař Ferdinand V. Dobrotivý se svou chotí. Při vstupu do salonu každého návštěvníka 

nejprve zaujme rozměrná plastika podle originálu od sochaře Bernarda Brauna (1684–

1734) novodobě umístěná v jedné z nik. Sádrový odlitek originálního alegorického 

sousoší zvaného Noc, které nalezneme před Míčovnou v Královské zahradě, byl 

zhotoven mezi lety 193–1944. Po stranách oken jsou zavěšeny dva vlámské gobelíny ze 

17. století z bruselské dílny Geraerta Peemanse znázorňující Světadíly.87 Blíže ke 

Společenskému salonu je umístěn gobelín se společnými alegoriemi Asie a Evropy, na 

protější straně je zavěšena personifikace Afriky a Ameriky.  

V pravém rohu jsou na šesti ocelových trnech, z toho na pěti s dřevěnými kryty 

v tvaru zvířecích nožek s kopýtky jsou postavena kachlová kamna skládající se ze 

soklu, dvoudílného nástavce a vázy.[20] Sokl nesen železným rámem podstavce se 

zužuje směrem vzhůru, po stranách je členěn zlacenými volutami jako většina kamen 

nacházející se v pianu nobile. Vydutá část soklu je bohatě zdobena kartuší z akantových 

úponků s rokají a růžovými květy uprostřed. Ze soklové římsy vyrůstá rokajový útvar. 
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Vázovitá část nástavce je zdobena obdobně jemnými páskami s rokají, s kyticí 

růžových květů, která je zavěšena z úst putti nad ní. Hlava putti je osazena do bohatě 

zvlněné volutové římsy nad kterou se tyčí druhá, taktéž zvlněná část nástavce. Ta je 

dekorována rokaji, růžovými květy a na závěr ústí ve zlacenou vázu s rokají. Kamna 

byla v roce 1988 během restaurování rozebrána, očištěna, domodelována a přezlacena.  

Podle inventární karty by se mělo jednat o dílo z období kolem roku 1750, kdežto 

Halatova monografie řadí tato kamna mezi součást zakázky E. Erndta vyrobená o sto let 

později. 

6.8. Společenský salon 

Salon vybavený novoklasicistním nábytkem a donedávna také zavěšenými 

květinovými zátišími (původně z východočeského zámku Opočno, kam byly NPÚ 

navráceny) namalovanými neznámým středoevropským malířem v 18. století se téměř 

nepřetržitě, až do časů První republiky, užíval jako velká jídelna. 88 Salon charakterizuje 

střídmější úprava stěn a menší míra zlacení na štukovém stropu vyzdobeném 

ornamentálním dekorem, které bylo zřejmě dílem štukatéra Friedricha Flohra. 

V pravém rohu nalezneme dvoudílná kachlová kamna stojící na šesti ocelových 

trnech s vyřezávanými, zlacenými kryty napodobující zvířecí nohy s kopýtky.[21] První 

část – sokl, je postaven na zlaceném ocelovém rámu. Dynamicky probíraný tvar soklu 

bez postranního členění volutami je v pianu nobile ojedinělý. Pohledová část soklu je 

zdobena kartuší z rokají, přes kterou procházejí girlandy z růžových květů, které jsou 

zavěšeny po stranách soklové římsy. Typ dekorace a růžová kvítka jsou identická 

s květy z kamen Malého salonu. Soklová římsa je tvořena rozměrnou rokají, která se 

zavíjí po vzoru voluty. Nároží římsy je zdobeno rokajovými útvary. Nástavec je 

odstupňován dvěma zlacenými římsami s drobnými rokaji. Nástavec je dvoudílný, 

směrem vzhůru se mírně zužuje. Dekorování je zde střídmější s malou rokajovou kartuší 

oblého tvaru a dvěma girlandami z růžových květů stejného tvaru jako na soklu. 

Girlandy jsou zavěšeny za rokaj v horní části a splývají po celé délce. Římsa nástavce je 

bohatě zprohýbaná a zdobena uprostřed a na nárožích rokaji a růžovými květy. Nad 
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římsou je postaven pyramidový útvar z rokají podobný jako na kamnech z Malého 

salonu. [22] 

Také tato kamna tvořila součást zakázky E. Erndta z roku 1855.89 Inventární karta 

sbírkového přědmětu uložená v Registratuře Oddělení uměleckých sbírek Správy 

Pražského hradu je naopak datuje do období rokoka po polovině 18. století. Kamna 

podobného tvaru i tvarosloví se dochovala na zámku v Čechách pod Kosířem, 

proslulém četnými pobyty Josefa Mánesa (1820–1871). Od kamen ve Společenském 

salonu se liší celoglazovanými nožkami, na kterých jsou postavena, a nezlacenými 

detaily květů a rokaje. 

6.9. Východní šatna 

Místnost, nacházející se na východní straně piana nobile, u schodiště vedoucího na 

III. Hradní nádvoří uzavírá řadu salonů jižního křídla. Z místnosti lze přes chodbu vejít 

na sochami putti a zlacenou mříží ozdobený balkon (tradičně užívaný prezidenty 

republiky) nebo na prostorné schodiště. Tato část již není tak honosná a reprezentativní 

jako čestný vstup z Matyášovy brány do západní části, která zahajuje piano 

nobile.Stejně jako šatna u Matyášovy brány, tvořící protipól této místnosti, je zařízena 

poměrně jednoduše a účelně. Stěny jsou vyzdobeny tapiseriemi z cyklu Antonius 

a Kleopatra. Práce se stejným námětem patří také do vybavení šatny u prvního nádvoří. 

Jedná se o bruselskou práci ze 17. století.90 Dále zde najdeme dva portréty španělských 

šlechticů z dílny vídeňského dvorního malíře Františka Luycxe (1604–1668) z doby po 

polovině 17. století. Obraz na levé straně představuje falckraběte Karla von der Pfalz 

a napravo Johanna Jiřího II. Saského (1613–1680). Doplňuje je série rytin s námětem 

čtyř živlů od francouzského rytce Étienna Baudeta (1684–1717) vytvořena za vlády 

Ludvíka XIV. okolo roku 1700. 91 

V pravém rohu místnosti stojí na šesti ocelových nožkách, z toho pěti s dřevěnými 

krytkami v podobě zvířecích prohnutých nožek s kopýtky, druhorokoková dvoudílná 

asymetrická kamna.[23] Dekorována jsou poléváním bílou glazurou se zlacenými 
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detaily. Sokl je nepravidelného kuželovitého tvaru s jemnými detaily. Nad železným 

pozlaceným podstavcem je postavena římsa se dvěma volutami po stranách, které nesou 

samotný sokl. Ten se zužuje směrem vzhůru, spodní část je lehce vydutá, po stranách je 

členěn zlacenými pasy s několika volutami. Dolní část soklu, nad římsou, je ozdobena 

girlandou tvořenou celozlacenými drobnými květy růží a lístky s částečně zlacenými 

rokaji. Nepravidelná zaoblená kartuše ze stylizovaných rokají roste směrem vzhůru. 

Středem prochází girlanda s růžovými květy. Kartuše je v horní části ukončena rokají, 

ze které vyrůstají paprsčité listy akantů, nad kterými je umístěna římsa. Z římsy volně 

přechází do plasticky tvarované, pevně svinuté voluty, ze které vyrůstají palmetové 

výhonky. Druhou část kamen tvoří nástavec, který je taktéž nepravidelného tvaru, 

ozdobený pouze zlacenou kartuší s drobnou šikmou girlandou s velkým rozvitým 

květem růže s listy a jednoduchými květy. Nástavec je ukončen stylizovaným rokají 

připomínajícím mušli s volutami a lupenovým vějířem. Celý objekt je zakončen 

stylizovaným košíkem z všudypřítomných rokají s padajícími květy růží.  

Stejně jako kamna z předcházejících salonů by měla být i tato dílem vídeňského 

mistra Eberharta Erndta a jeho dílny z roku 1855.92Navrací se nám tak stejný problém, 

protože podle inventární karty sbírkového předmětu se jedná o kamna o století starší.  
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7. Závěr 

 

Vytápění tvořilo vždy nedílnou součást vybavení každého z interiéru, ať již 

měšťanského domu, šlechtického paláce nebo zámku a panovnické rezidence. Kachlová 

kamna, která se jako topné těleso vyvinula nejpozději ve 12. století v jižním Německu 

a hornatých oblastech dnešního Švýcarska, řešila nepraktičnost a mnohdy i velké 

nebezpečí požáru při topení v krbech.  

Topná tělesa nacházející se v interiérech pražské královské a císařské rezidence 

pocházejí z několika období. Jsou dochovány doslova od rané renesance, baroka, 

rokoka, druhého rokoka, empíru až po kamna novogotická a novorenesanční 

z pokročilého 19. století. Nejvýznamnějším a na první pohled uceleným souborem jsou 

kamna umístěna právě v pianu nobile Nového paláce, které od svého vybudování 

císařovnou Marií Terezií sloužilo k reprezentaci vládce a v případě abdikovaného císaře 

Ferdinanda V. Dobrotivého i k jeho trvalému pobytu. Ačkoliv by se zdálo, že si jsou 

velmi podobná, každé kamna jsou jedinečným solitérem vytvořeným těmi nejlepšími 

mistry své doby. Jediným společným rysem je jejich bílo-zlatá barevnost a hravé 

rokokové a druhorokokové tvarosloví. 

Jádrem této práce se stal malý katalog jednotlivých salónů, jejich historie, vybavení 

a především rokokových a druhorokokových kamen, která zde nacházejí. Než jsme 

přistoupili k samotnému katalogu, bylo nezbytné se důkladně seznámit 

s architektonickým vývojem Nového paláce a staveb mu předcházejících. S historií 

Nového paláce souvisí i vybavení, které je důkladně v jednotlivých kapitolách popsáno 

a konkrétní umělci a řemeslníci, kteří se na zakázkách pro Nový palác podíleli. Mezi 

všemi významnými jmény je vyzdvižena osobnost dosud málo známého, ale o to více 

významného kamnáře Jana Václava Sommerschuha, který se dle našeho názoru na 

zakázce pro salony Nového paláce podílel. Toto tvrzení je podloženo dílenskými razítky 

na kachlích v depozitáři sbírek Pražského hradu a razítkem na jedné z dlaždic ve 

Vladislavově ložnici.  

Každé z kamen v pianu nobile tvoří nedílnou součást interiéru. Některá z nich byla 

v minulém století opatřena výdechovými mřížkami, které byly osazeny již v kamnářské 
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dílně nebo dodatečně do kachlů starších. Velkým otazníkem u všech kamen ale zůstává 

jejich přesné datování a samozřejmě určení výrobce. Pouze čtyři kachlová kamna (ze 

Zrcadlového, Hudebního a Společenského sálu a Východní šatny) byla vyrobena 

vídeňským kamnářem Eberhardtem Erndtem na základě soutěžní nabídky pro piano 

nobile a třetí podlaží Městského traktu Nového paláce Pražského hradu z roku 1855.  

Hlavním cílem této práce bylo důkladné zpracování jednotlivých kachlových kamen 

umístěných v pianu nobile Nového paláce jak po stránce historické, tak řemeslné. 

Současně jsme se pokusili najít kamna podobného vzhledu na jiných sídlech v České 

republice. To se dílčím způsobem podařilo jen u některých z kamen. V Buqoyském 

paláci na Malé Straně a na zámku ve Šluknově několik těles svým tvarem 

a druhorokokovým tvaroslovím nápadně připomíná kamna v Habsburském salon. Pro 

změnu kamna ve Společenském salonu jsou velmi blízká kamnům z klasicistního 

zámku v Čechách pod Kosířem. I přes snahu určit původ a tvarosloví jednotlivých 

kamen, která byla během psaní této práce vynaložena, zůstávají předložené informace 

pouhými domněnkami. Jiná situace by byla, kdyby bylo možné do kachlových kamen 

nahlédnout během jejich restaurování a částečného rozebrání. V budoucnu jsou ale 

plánované spíše retuše povrchu kamen vzhledem k nepřetržitému užívání 

reprezentačních prostor Protokolem prezidenta republiky, které restaurování časově 

omezuje. Nadčasovou pravdou ale zůstává, že jeden z nejhodnotnějších souborů 

kachlových kamen u nás je na Pražském hradě a stále si zaslouží detailní výzkum 

a prezentování ať již formou publikování nebo výstav. 
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