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ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá především působením slovinského architekta Josipa
Plečnika v zahradách Pražského hradu. Jejím cílem je postihnout, jakým
způsobem probíhaly práce v zahradách, ať se jednalo více o sanaci (jako v zahradě
Na Valech), přebudovávání (Rajská zahrada), či zcela nové zakládání (zahrada
Na Baště). Práce sleduje průběh získání zakázky, další Plečnikovu komunikaci
s ostatními orgány Pražského hradu a reakce dvou nejvýznamnějších deníků té
doby – Lidových novin a Národních listů – a instituce Klubu Za starou Prahu.
Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž první popisuje stav zahrad Pražského
hradu před příchodem Josipa Plečnika do funkce hradního architekta a na příkladu
Královské zahrady charakterizuje jednotlivé zahradní slohy. Druhá kapitola se
věnuje osobnosti architekta Plečnika před získáním funkce hradního architekta.
Stručně jej lze charakterizovat jako asketického starého mládence, který celý svůj
život zasvětil práci, za kterou si jen velmi nerad nechával platit. Zároveň také nade
vše miloval svou rodnou zemi, jejímuž zvelebení věnoval velké úsilí. Třetí
kapitola popisuje realizované úpravy zahrad jižního traktu a zahrady Na Baště,
průběh jejich výstavby a způsob Plečnikovy práce. Poslední kapitola sleduje
vývoj pohledu (odborné) veřejnosti na úpravy zahrad a jejich reflexi v dobovém
tisku, zároveň s reflexí Plečnikovy osoby.

KLÍČOVÁ SLOVA: Josip Plečnik, zahrady Pražského hradu, Pražský hrad

ABSTRACT

This thesis deals especially with the works of slovenian architect Jože Plečnik in
the Prague Castle gardens. The object of this thesis is to capture the way of
making the gardens, for example the rehabilitation (garden Na Valech), remaking (garden Rajská) or planting new garden (Na Baště). The thesis follows
Plečnik’s approach by the order for projects, subsequent communication between
Plečnik and other institutes of Prague Castle and the reactions on the creations
by the two main Prague newspapers – Lidové noviny and Národní listy – and the
Klub Za starou Prahu.
The thesis is divided into four chapters. The first one is about the history of Prague
Castle gardens and about the history of garden styles – based on Královská
zahrada. The second chapter deals with the Jože Plečnik personally, and his life
before his works on Prague Castle. The third chapter reflects the making of the
southern gardens and Garden Na Baště, the course of those works and the
features of Plečnik’s works. The last chapter follows evolution of the views on the
making of the gardens, their reflection in the newspapers together with the
reflection of Plečnik in person.
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Úvod
Architekt Josip Plečnik a jeho práce na Pražském hradě, respektive pro T. G. Masaryka
je téma obecně známé a díky Damjanu Prelovšekovi a Zdeňku Lukešovi poměrně dobře
zpracované. Ze stejných důvodů budou Jižní zahrady v této práci popsány poměrně stručně,
neboť na toto téma proběhlo v poslední době několik výstav a díky výše jmenovanému Zdeňku
Lukešovi se o nich lze dočíst v mnoha publikacích psaných pro Pražský hrad. Méně zpracované
jsou ovšem další ne-architektonické zdroje, které se nacházejí v Archivu Kanceláře prezidenta
republiky, Archivu Pražského hradu, Archivu AV ČR (Masarykův ústav). Za zmínku stojí také
pohled odborné veřejnosti, a to především články v Lidových novinách, Národních listech a
Věstníku Klubu Za starou Prahu, které se sice z většiny zabývají úpravami Hradu a nikoliv
zahrad, ale jsou dokladem ambivalentních postojů (odborné) veřejnosti vůči osobě hradního
architekta i jeho způsobu práce.
Úvodní kapitola obsahuje stručné shrnutí dějin zahrad Pražského hradu, a to včetně
Královské zahrady. Tato zahrada sice v dalším textu nemá místo, avšak na jejímž příkladu je
možné popsat jednotlivé zahradní slohy, a která byla Plečnikovi učebnicí zahradní architektury.
Kromě popisu zahradních slohů si tato kapitola klade za cíl představit výchozí body Plečnikovy
práce na Hradě: přestože zahrady bylo nutné budovat prakticky znovu, tak se zde nacházelo
poměrně velké množství různých architektonických pozůstatků z dřívějších dob. Stejně jako
v případě zásahů na Pražském hradě, se i zde Plečnik snažil dát těmto objektům novou podobu
a zasadit je do kontextu moderních prostor tak, jak si je pro Hrad představoval.
Druhá kapitola se zabývá Plečnikovým životem před tím, než byl jmenován zahradním
architektem. Zásadním zdrojem se stal vedle Prelovšekovy životopisné knihy článek Jindřicha
Vybírala pro Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, který přináší
zajímavý pohled na Plečnikovu práci jako učitele na Um-Prum. Tato poměrně neznámá
problematika si zde zasloužila prostor pro reprodukci, neboť osvětluje zatím spíše
neprozkoumanou část Plečnikovy kariéry. Dále byl do této kapitoly zařazen i oddíl věnující se
Plečnikovým zdrojům inspirace, neboť jeho tvorba byla ovlivněna více filozofickým směrem
než konkrétním architektonickým stylem. Plečnikova práce zároveň s touhou po dokonalé kráse
a harmonii získává spolu s náboženskou či historickou symbolikou zcela nový význam. Na
tomto místě je nutné podotknout, že ani toto téma práce zcela nevyčerpává a je třeba jej nechat
spíše historikům umění, kteří výklad symboliky plně ovládají.
8

Třetí kapitola se již plně věnuje ústřednímu tématu této práce, a to zpracování materiálů
z výše zmíněných archivů k popsání způsobu práce hradního architekta a komunikačním
kanálům, které velmi často vedly okolo Plečnika ve snaze se vyrovnat jeho komplikované
povaze, která mnohdy velmi ztěžovala spolupráci. Byť je zde architektu Otto Rothmayerovi
věnován pouze malý oddíl, je nanejvýš pravděpodobné, že největší zásluhu na setrvání Josipa
Plečnika ve funkci hradního architekta po téměř patnáct let nese právě jeho asistent a zástupce.
V poslední kapitole bude stručně představen vývoj pohledu tisku, a to na příkladu také
výše zmiňovaných Lidových novin, Národních listů a Věstníku Klubu Za starou Prahu. Prvně
jmenovaný deník zůstal po celou dobu Plečnikova působení na Hradě jeho věrným
obdivovatelem a podporovatelem. Zásadnější vývoj prodělaly Národní listy, které sice nikdy
neprojevovaly velké sympatie k hradnímu architektovi, avšak postupem času, a to především
působením redaktora J. R. Marka se jejich postoj změnil ve zcela negativní. Největší pozornost
je věnována sporu, který vedl právě Marek s Klubem Za starou Prahu na stránkách nejen
Národních listů, ale i Věstníku. Tento spor se zahrad opět prakticky netýkal, lze na něm však
snadno ilustrovat základní námitky veřejnosti proti Plečnikovým úpravám Hradu i jeho
samotnému. Do sporu se poté vložila i Kancelář prezidenta republiky hájící postup hradního
architekta, čímž získáváme i názor nejvyšší instance. Plečnik sám se zjevně k novinovým
článkům nikdy oficiálně nevyjadřoval.
Na závěr úvodu bych ráda podotkla, že veškeré archivní materiály jsou citovány
doslovně, a to včetně interpunkčních nepřesností či gramatických chyb. Chyby se týkaly
především citování Josipa Plečnika, který českou gramatiku zjevně plně neovládal a jeho
čeština byla často poněkud krkolomná – tedy minimálně v psaném projevu. Jediná úprava, které
jsem se dopustila bylo sjednocení Plečnikova jména z variant Josef, Jože či Josip na jednotné
Josip (toto však nikoliv v archivních materiálech, které s architektovým křestním jménem
pracují pouze minimálně, pokud vůbec) a z Plečník a Plečnik na jednotné Plečnik (v tomto
případě tak bylo učiněno především z toho důvodu, že často nebylo jasné ani ze samotných
materiálů, zda se jedná o krátké či dlouhé i). Dále je v citovaných dokumentech ponechána
původní variabilita psaní velkých a malých počátečních písmen v pojmech Pražský hrad či
Hrad.

9

1. Zahrady Pražského hradu před příchodem Josipa Plečnika
„T. G. Masaryk soudil, že hlava republiky sídlí správně a symbolicky na Pražském
hradě. Protože Prezident – jak stabilita jeho funkce ukazuje – je nejvíc ze všech ústavních
činitelů orgánem státní tradice. Hrad mu to také stále připomíná. To není jen tak, dívám-li se z
Hradu na Prahu, musím myslit na to, jak by ty naše problémy luštil ten či onen Přemyslovec,
co by s tím udělal takový Karel Lucemburský. Za sto, za dvě stě let po mně zde bude zase někdo
za tento stát – tu pak chtěj nechtěj zmocňuje se tě genius loci.'“1
„Celá úprava Hradu zvenčí a uvnitř musí mít prostou, ale umělecky ušlechtilou, symbolizující
ideu státní samostatnosti a demokracie. V témž duchu musí blízké okolí radu být regulováno.
Národ pohlíží na Hrad jako na věc národní a proto přeměně Hradu koncipovaného a
provedeného monarchicky v Hrad demokratický, musí být věnována pozornost nejen
prezidentů, nýbrž také vlády.“2
Oba výše uvedené citáty odrážejí vážnost, jakou prezident Masaryk přikládal Pražskému hradu.
Tento prostor byl renovován naposledy při přípravách (nakonec zrušené) korunovace císaře
Františka Josefa I. českým králem v letech 1865 – 1868. Od šedesátých let 19. století také
započaly opravy katedrály svatého Víta, drobné stavební práce byly před 1. světovou válkou
prováděny i na Jiřském náměstí. Jinak byl však stav Hradu při příjezdu T. G. Masaryka do Prahy
v neutěšeném stavu. V mnoha sálech se nacházely depozitáře či skladiště, zdi padaly, omítky
se drolily a zahrady byly zcela zpustlé.
První zmínku o zahradách kolem Pražského hradu nacházíme již v listině Soběslava I.,
která zajišťuje kapitule Vyšehradské držitelství statků z roku 1130: „… pomarium in suburbio,
ubi aestivo tempore habeant si spatiari velint.“3
Západním směrem od Pražského hradu na Petřín se táhly rozsáhlé terasové vinice a od Bubenče
až k Hradu se rozléhala královská lovecká obora založená Janem Lucemburským. Pražské
zahrady tedy byly především užitkové (a povětšinou klášterní4) a siluetě Pražského hradu

1

In KLIMEK, Antonín: Boj o Hrad 1. Hrad a Pětka /1918 – 1926
In KOVTUN, Jiří – LUKEŠ, Zdeněk: Pražský hrad za T. G. Masaryka, str. 55
3
„... daroval jim ovocnici v podhradí, aby se měli v letní době kde procházeti.“ BIRNBAUMOVÁ, Alžběta:
Pražské zahrady. In Kniha o Praze. Pražský almanach II. ed. REKTORYS, Artuš
4
Opěrnými body středověkého zahradního umění byly klášterní zahrady, které byly systematicky členěné a ač
byly pěstovány především užitkové rostliny, vždy se našlo místo i na rostliny okrasné. Centrem většiny klášterů
bylo „... čtvercové nebo obdélníkové nádvoří s centrální kašnou, řešené jako perystil – rajský dvůr (či Rajská
zahrada, pozn. aut.). Za budovami se rozkládaly užitkové zahrady se zeleninou a léčivými rostlinami, ovocné sady
a vinice.“ Kláštery také soustředily dostupnou vzdělanost celého známého světa, měly tedy bezprostřední přístup
a inspiraci v jiných kulturách, především z antického dědictví a ze Blízkého východu.
2
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dominovaly vinice. Ty kolem Pražského hradu převažovaly až do roku 1535, kdy na místě za
Jelením příkopem byla založena Královská zahrada.5 Podnět k tomuto kroku dal Ferdinand I. a
za tímto účelem bylo nutno přemostit právě Jelení příkop,6 zároveň byl z Itálie povolán stavitel
Giovanni Spatia se svými zahradníky, aby vytvořil zahradu ve stylu tehdy moderní renesance.
Hlavní dominantou renesanční zahrady byla budova, v případě Královské zahrady
Letohrádek královny Anny,7 na kterou přímo navazovala, či spíše s ní byla propojena právě
zahrada. Před budovou stál v rovině parter, poměrně dekorativně náročnější, ornamentální. S
případným svahem jej pojily zdi, terasy, vodní stavby či schodiště, doplněna bývala sochami,
altány či labyrinty.8 Zahrada byla přísně symetrická, osy tvořily cesty; geometrické obrazce
byly doplněny nízkým trávníkem a nízkými, většinou zimostrázovými 9 plůtky. Účinek byl
založen na jednoduchosti, přehlednosti, kontrastu materiálu a linií, doplněn průhledy a výhledy.
Sortiment rostlin nebyl příliš bohatý,10 ponejvíce se uplatnily rostliny tvarovatelné. Většina
renesančních zahrad byla později barokizována,11 případně zde splynuly oba styly v jeden
harmonický celek, jako je tomu právě v Královské zahradě.
Krátce po začátku prací na nové zahradě přišla spolu se zahradníkem Francescem12 do
Prahy první semena rostlin, další velká zásilka z Terstu a z Janova byla na Hrad dopravena roku
1538.13 V tomto roce také přichází na Hrad nový zahradník Jiří Mittel. Později byla pod
vedením bratří Mikuláše a Claudia Reinhardtů založena okrasná zahrada podle vzoru biskupské
zahrady ve francouzském Saverne a na jižních svazích Jeleního příkopu byly vysázeny vzácné
5

Vinice byly zakoupeny roku 1533 od svatojiřského kláštera a pravděpodobně i od kanovníků Sv. Víta a Všech
svatých. Některé sazenice vinné révy (Vitis sp.), např. odrůdy muškát a rivoli, byly však ponechány v zahradě. In
BAŠEOVÁ, Olga: Pražské zahrady
6
Krytý dřevěný most na kamenných pilířích byl dokončen pravděpodobně koncem roku 1537 a byl nazván Prašný.
In BAŠEOVÁ, Olga: Pražské zahrady
7
Zvaný též Belveder. Navrhoval jej italský kameník Paolo della Stella roku 1547, budován byl 1538 – 1552 a poté
1557 – 1563. Rudolf II. zde zřídil observatoř, Josef II. vojenskou laboratoř. Jde o nejčistší renesanční stavbu na
sever od Alp.
8
Rozdíl mezi labyrintem a bludištěm je zjevný: labyrint má pouze jednu cestu a byl budován za účelem klidného
rozjímání, bludiště má cest mnoho, avšak pouze jedna vede k cíli.
9
Buxus sempervirens
10
Begonia sp., Buxus sempervirens, Campanula sp., Citrus sp., Cosmos bippinatus, Cupressus sp, Dahlia pinnata.,
Datura suaveolens, Dianthus caryophyllus, Echinacea sp., Lobelia erinus, Myosotis sylvatica, Rosa sp., Salvia
sp., Tagetes patula, Wistaria chinensis atp.
11
Dnes je mnoho italských zahrad rekonstruováno do původní podoby. Významnými zástupci italské renesance je
například zahrada Boboli ve Florencii či Gardini Giusti ve Veroně; za francouzskou renesanci je nutno zmínit
Chatêau Villandry na Loiře; z českých zahrad je možné navštívit Královskou zahradu u Letohrádku královny Anny
či zahrady v Bučovicích nebo v Brandýse nad Labem.
12
BAŠEOVÁ, Olga: Pražské zahrady jmenuje prvního zahradníka Královské zahrady Francyska Skorynu z
Běloruska; STAŇKOVÁ, Jaroslava – ŠTURSA, Jiří – VODĚRA, Svatopluk: Pražská architektura. zmiňují
italského zahradníka Francesca a POCHE, Emanuel: Prahou krok za krokem mluví pouze o zahradníkovi
Francescovi.
13
Dle BAŠEOVÁ, Olga: Pražské zahrady. obsahovala nejen vinnou révu (Vitis sp., 430 sazenic), ale také třicet
fíkovníků (Ficus carica), dvanáct kdouloní (Cydonia oblonga), mandloně (Prunus triloba), broskvoně (Persica
vulgaris) a rouby meruněk (Armeniaca vulgaris)
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stromy. Co se týče skleníků a exotických dřevin, od roku 1539 se o ně staral Hugo Venius
z Courtaix,14 který také kolem roku 1550 založil giardinetto15 holandského stylu,16 do jehož
středu byla roku 1573 umístěna fontána z dílny zvonaře Tomáše Jaroše dle návrhu F. Terzia, H.
Peyssera a G. A. Brocca, tzv. Zpívající fontána.
Mezi lety 1555 – 1558 byla zahrada zvětšena do dvojnásobné délky, bylo zřízeno nové
giardenetto, zahrada osázena hrušněmi, slivoněmi, jabloněmi,17 roku 1554 zde byly vysazeny
první tulipánové cibulky v Evropě18 a ve 2. polovině 17. století byla zahrada opět rozšířena a
upravena podle návrhů K. I. Dientzenhofera, který nechal vybudovat také květinový parter ve
stylu francouzského barokního parku.
Barokní zahradní tvorba se do jisté míry kopíruje rozdělení architektonického baroka na
dynamičtější směr, který se rozšířil z Itálie do Rakouska, Bavorska a Španělska a klasicizující,
jež nalezl uplatnění především ve Francii, Německu a Anglii. Zahrady byly často doplňovány i
o holandské ornamentální prvky – broderie,19 přetrvávající ještě z doby renesance.
„Pro baroko je charakteristické zvětšené měřítko a snaha o modelaci celé situace. Vše musí být
přivedeno do pohybu a dramatického napětí. Tvary vznikají kombinací křivek často až
přebujelých a nevázaných. Plastičnost a dynamiku zdůrazňuje kontrast barev, světla a stínu.“20
Stejně jako renesanční zahrady, i barokní nutně navazují na budovu, nyní především
způsobem kompozice průčelí budovy, které je projektováno na osu zahrady. Výjimečně se do
zahrady vcházelo i ze schodiště (jehož již klasickým znakem je balustráda). Ačkoliv byla živá
složka kompozičně podřízena architektonickým záměrům tvůrce, výrazně převažuje oproti
architektuře zděné. Díky tomuto přístupu je výrazně patrná osovost zahrady, která vytváří
členitost celku, avšak zároveň jeho nedělitelnost. Půdorys zahrady tedy tvořilo vždy několik os,
které byly nejčastěji projektovány do kříže či hvězdice. Nebyly výjimkou ani přímé aleje či
průseky, které mohly být narušovány boskety (viz níže).
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In POCHE, Emanuel: Prahou krok za krokem; „Ve sklenících se zde pěstovaly, v Praze tehdy poprvé, fíkovníky,
madlovníky i meruňky, pomerančovníky i citronovníky.“ In STAŇKOVÁ, Jaroslava – ŠTURSA, Jiří – VODĚRA,
Svatopluk: Pražská architektura. (Ficus carica, Prunus triloba, Armeniaca vulgaris, Citrus sinensis, Citrus limon)
15
„Renesanční zahrádka, často s fontánou a altánem, obvykle s ornamentálním buxusovým parterem.“ In
Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 3
16
Velmi pestré květinové záhony spíše drobnějšího charakteru
17
Pyrus sp., Prunus sp., Malus sp.
18
Ferdinand I. je dostal darem z malé Asie, od tehdejšího učitele svých dětí a vyslance v Cařihradě Aughiera
Ghislaina de Busbecque. V královské zahradě je vysázel botanik P. O. Mattioli a z Českých zemí se pak tyto vzácné
cibuloviny (Tulipa sp.) šířily po celé Evropě, aby o století později vznikla mezi evropskými šlechtici tzv.
tulipomanie.
19
Ornamentální květinový záhon barokní zahrady inspirovaný výšivkami na koberci. In HURYCH, Václav:
Tvorba zeleně. Sadovnictví – krajinářství, str. 289
20
In HURYCH, Václav: Tvorba zeleně. Sadovnictví – krajinářství, str. 26
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Cesty, především parteru byly vysypávané i barevnými písky a bohatě doplňovaly
ornamentální broderie, které byly vyvažovány tzv. boskety. Tyto uměle vytvořené lesíky, které
často přecházely až do samostatných krajinných úprav, obor či bažantnic byly doplňovány nejen
architektonickými díly, ale také sbírkami exotických rostlin, bludišti, divadly či koncertními
pavilony.
Dalšími stavby, které nesměly chybět v barokní zahradě, byly především vodní prvky:
kanály, bazény, fontány, vodotrysky, kaskády a mnoho dalších, nejrůznějším způsobem
kombinovaných elementů. Z větších staveb byly oblíbené grotty21 či umělé zříceniny; zdi
zahrad byly často použity pro iluzivní malby. Sortiment barokních zahrad byl rozšířen o rostliny
především větších rozměrů, jako jsou například pivoňky či vlčí máky.22 Přetrvávají tvarovatelné
stromy a křoviny, z nejoblíbenějších opět zmiňme například zimostráz a habr.23
Během pozdního baroka se rozšířil trend velkého množství rarit a rostlin stříhaných do
nejrůznějších, až fantastických tvarů. Toto převládlo i do období rokoka, výraznou změnou však
prošly partery, neboť ty byly osazovány s důrazem na detail. K tomuto byly využívány drobné
rostliny;24 společenský život se přesunul z volného prostoru do altánků, pavilonů, letohrádků či
besídek. Tyto zahrady jsou typické především pro vily bohatých italských obchodníků
a šlechticů. Naproti tomu francouzské zahrady se vyznačují snahou o co nejrozsáhlejší prostor.
Italská zahradní tvorba se vyznačuje především menší rozlohou, terasovitým
uspořádáním a vodou v pohybu. Nejčastějšími prvky tedy jsou (mimo soch a geometrických
výsadeb) terasy, kašny, umělé vodopády, průhledy, vyhlídky do krajiny či schodiště – je tedy
určena především pro pěší vycházky. Na rozdíl od toho se francouzský park nachází především
v rovině a na větším prostoru. Modelovým příkladem je již ve Versailles. Hojně zastoupeny
jsou zde monumentální sochařská díla, vysoké živé stěny,25 jezírka či květinové záhony.
Zahrada je většinou členěna pomocí cest, tedy jedné hlavní, která prochází hlavním
prostranstvím, jež musí být zcela přehledné26 a mnoha vedlejších, oddělujících se od hlavní v
pravých či ostrých úhlech. Kolem těchto cest jsou pomocí vysokých živých plotů vytvářena
intimní zákoutí, která však nikdy nejsou prázdná a stejná – nachází se v nich překvapivý
architektonický prvek či nádoba s vzácnou rostlinou. Pro francouzský park je velice důležitá
21

Uměle vytvořené jeskyně, často doplňované o voliéry s exotickým ptactvem; jednu z nejvýznamnějších v
Českých zemích je možno nalézt v zahradě u Valdštejnského paláce v Praze.
22
Digitalis purpurea, Paeonia suffruticosa, Papaver orientalis, Ranunculus asiaticus, Salvia officinalis, Tagetes
erecta, Cosmos bipinnatus, Veronica incana, Delphinium elatum atp.
23
Buxus sempervirens, Carpinus betulus
24
Především Begonia semperflorens
25
Především z habrů (Carpinus betulus)
26
Živé ploty se zde pěstují pouze nízké, nejčastěji ze zimostrázu (Buxus sempervirens)
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perspektiva, prostor je třeba opticky zvětšit, dosáhnout ideálního výhledu a vytvořit iluzi
nekonečna. Francouzské zahrady tedy nebyly určeny pro pěší vycházky, ale především pro
vyjížďky v kočáru či na koni. Samozřejmě byl však i jejich součástí květinový parter u budovy,
který byl naopak projektován spíše pro vycházky.
Královská zahrada měla být původně upravena ve stylu francouzském, avšak prostor za
Jelením příkopem nedovoloval rozvinout zahradu do francouzských rozměrů. Pro italskou
zahradu však byl terén příliš málo svažitý a členitý. Nakonec tedy byly úpravy pouze
minimální: byla přidána příčná osa zahrady, vedoucí k míčovně, lemovaná několika barokními
sochami z dílny K. I. Dietzenhofera, do prostoru zahrady bylo přidáno několik vodních hříček
a postaven barokní domek.27 Nejvýznamnějším zásahem se tedy stal barokní parter na
západním konci zahrady.
V 19. století byla tvář zahrady významně pozměněna přebudováním francouzského
parku na anglický. Tento přírodně krajinářský styl vznikl na Britských ostrovech během 18.
století a reagoval na specifické klimatické podmínky Anglie, díky nimž se zde velice složitě
uplatňovaly zásady francouzských a italských zahrad. Šlo především o typ rostlin 28 a
perspektivu, dojem nekonečnosti francouzských krajinných úprav. Především za tímto účelem
byl vytvořen zcela nový směr, jehož hlavním znakem je respektování rostlin v jejich původních
tvarech.
Myšlenkový základ se počal vytvářet již v polovině 17. století za přispění významných
anglických básníků, jako byl například Francis Bacon svými oslavami přírody britských
ostrovů; k tomuto fenoménu svým dílem přispěl i výrazný zájem o přírodní vědy a oblíbenost
rostlin mezi veřejností (vyšších společenských tříd) vůbec. Dalším z důvodů pro příklon k
přírodně krajinářskému stylu byla dle Václava Hurycha29 liberální revoluce, z níž vzešla
podstatně chudší šlechta, která si již nemohla dovolit financovat nákladné pravidelné zahradní
úpravy.
Tvůrci anglického parku využili nerovností terénu, tvořili velké trávníkové plochy, které
byly vyvažovány skupinami dřevin. Klasickým znakem je také časté využívání soliterních
dřevin tak, aby vynikla jejich přirozená krása. Ani v přírodně krajinářských úpravách se však
jejich tvůrci nechtěli rozloučit s iluzí nekonečnosti. Na rozdíl od francouzských zahrad, kde ji
vytvářely dlouhé a rozlehlé promenády končící na obzoru, anglické parky zastíraly hranice
pomocí terénních valů, náspů či stromových výsadeb na hranici s volnou přírodou. Účelem tedy
27

Architektem K. I. Dientzenhofer, v letech 1937 – 1968 přistavěna moderní křídla; bydleli zde všichni
českoslovenští prezidentni let 1938 - 1989
28
Tvarovatelné druhy mají vyšší pěstitelské nároky, především na teplo a světlo
29
In HURYCH, Václav: Tvorba zeleně. Sadovnictví – krajinářství
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byl pozvolný a přirozený přechod mezi parkem a okolním světem.30
Požadavek co nejvěrohodnějšího připodobnění přírodě respektovaly také vodní prvky,
které se v přírodně krajinářských parcích vyskytují výhradně ve své přirozené podobě: jezírka,
rybníky či potoky a říčky; toky sice regulované, avšak s citlivostí k jejich přirozenému pohybu.
V anglickém parku je proto velice těžké nalézt fontánu či vodní přepady.
Cesty velmi často chyběly, jindy byly nahrazovány tzv. šlapáky, 31 především však přestaly mít
dekorativní účinek. Byly přísně účelné a bylo nutné, aby zapadly do okolních výsadeb a
rozhodně na sebe nepřitahovaly pozornost. Další ze zásad tvorby cest byla plynulost pohybu –
jakékoliv ostré linie a výrazné zákruty byly nemyslitelné. Dojem z volné přírody nesmělo nic
rušit.
Sortiment rostlin však nebyl omezen pouze domácími anglickými dřevinami: ze Severní
Ameriky byly v hojném počtu dováženy kvetoucí keře a stromy, které se těšily velké oblibě;
stejně tak ovlivnily anglickou zahradní tvorbu čínské a japonské zahrady. Odtud nebyly
dováženy pouze rostliny, ale architekti se inspirovali i jejich stavbami. Tak se do anglického
parku dostaly nejrůznější pavilonky, napodobeniny čínských a japonských chrámů, indických
pagod či arabských mešit. Rozhodující vliv velmi brzy získal romantismus, který mimo
zmenšenin exotických staveb velel do zahrad umisťovat nejrůznější poustevny, jeskyně či
umělé zříceniny. Později získaly na oblibě i památníky významným osobnostem či rodinným
příslušníkům.
Díky velkému politickému vlivu Anglie začala být velmi brzo využívána přírodně
krajinářská úprava i na kontinentu. Mnoho zahrad bylo přebudováno z barokních na anglický
park, avšak často, jak je možno vidět i v Královské zahradě, si zachovaly svou původní osu či
symetrii. Zároveň vznikalo mnoho nových parků, neboť od 19. století se přírodně krajinářské
úpravy zahrad přestaly týkat výhradně šlechtických pozemků, ale začaly být využívány i pro
tvorbu veřejného prostoru či veřejnosti přístupných parků.

30

Tento princip je s úspěchem užit v naší nejznámější přírodně krajinářské úpravě, v Lednicko-valtickém areálu.
Jsou zde uplatněny obě výše zmíněné techniky – jak smazávání hranic pomocí umělých náspů či terénních valů,
tak i přirozený přechod mezi parkovou výsadbou a okolním lesem.
31
Nejčastěji ploché kameny rozmístěné ve vzdálenosti jednoho kroku tak, aby na ně bylo možné pohodlně
našlapovat. Suplují klasickou cestu, jsou nenápadnější a lépe zapadají do konceptu přírodní zahrady.
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Z významných můžeme jmenovat například Průhonický park či Stromovka v Praze, a také dílo
významného zahradního architekta Václava Skalníka32 v Mariánských Lázních, který dal
vzniknout prvnímu zahradnímu městu v Českých zemích.
Úprava Královské zahrady na anglický park probíhala poměrně necitlivým způsobem.
Tyto zásahy jsou dnes již velice málo zřetelné, neboť zahrada prošla rekonstrukcí do původní
podoby: nejstarší část byla upravena renesančním způsobem a barokní přístavby ponechány
barokní. Anglický park je patrný ve středu jižní části zahrady; z tohoto prostoru je možné se
domnívat, že v zahradě byly v 19. století vysázeny volně rostoucí keře, především tisy. 33
Zahrada Na Valech má ovšem méně barvitou historii. Na jejím místě stála ve středověku
parkánová hradba zesílená trojicí dělových bašt.34 Již v polovině 16. století zde byla
pravděpodobně zasypáním části příkopu zřízena malá zahrada;35 letohrádek a voliéra jsou však
zmiňovány až kolem roku 1598. Neutěšený stav hradební zdi byl opraven Bonifácem
Wolmutem a roku 1606 se soukromá zahrada arcivévody Ferdinanda objevuje na Sadelerově
prospektu. Císař Matyáš zde roku 1614 nechal vybudovat altán v podobě věžičky a zahrada
byla rozdělena do dvou teras s osmi pravoúhlými záhony, které byly osázeny ozdobnými keři a
květinami. V inventářích z let 1727 – 1728 se již barokizovaná zahrada objevuje pod názvem
Rajská zahrádka, z této doby je také kamenné schodiště mezi oběma terasami, které projektoval
pravděpodobně K. I. Dientzenhofer. Kromě okrasných rostlin zde byly vysázeny také
broskvoně, meruňky a slivoně.36 Po polovině 18. století byla navržena alej v prostoru dnešních
jižních zahrad, která měla pojit Rajskou zahradu s baštou pod Černou věží. Během doby si zde
zaměstnanci Hradu založili své vlastní malé užitkové zahrádky a anglická úprava jižních svahů
byla projektována až na návrh tehdejšího hradního zahradníka Františka Weppela v letech
1862 – 1863. Zahrada byla tedy založena zcela nově dle plánů Františka Ritschla, na jehož práci
ve dvacátých letech dvacátého století navázal architekt Josip Plečnik. Právě on dal novou
podobu i zahradě Na Baště, která je ze tří zahradních komplexů nejen nejmenší, ale i nejmladší.
Až do poslední etapy tereziánských přestaveb Pražského hradu v těchto místech stávala
– jak již naznačuje název – bašta tvořící nároží hradního opevnění mezi vnějším a Jelením
příkopem. Vnější příkop byl postupně zasypáván od roku 1763 spolu s budováním západní části

32

1776 – 1861; jeden z nejvýznamnějších českých uměleckých zahradníků. Pracoval na mělnickém panství
Lobkowitzů, přebudoval zámeckou zahradu v Hoříně a další šlechtické zahrady, je autorem konceptu výstavby
Mariánských Lázní. Dle HURYCH, Václav: Tvorba zeleně. Sadovnictví – krajinářství, str. 30
33
Taxus baccata, Taxus cuspidata
34
In BAŠEOVÁ, Olga: Pražské zahrady
35
Spíše užitková
36
Persica vulgaris, Armeniaca vulgaris, Prunus domestica
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Hradu. V této době byla vybudována i zeď s vjezdem na Hradčanské náměstí u arcibiskupského
paláce, v místě dnešního vchodu tamtéž. Roku 1860 byl odstraněn fortifikační tambour pro dvě
děla z roku 1848, na jehož místě byla vybudována klenutá brána a malá zahrádka. Tento prostor
byl, rozdělen zídkami na tři části, prázdný až do příchodu Josipa Plečnika.
„Opevnění procházelo těmito místy i v 16. století. Ze zpráv víme, že zde v západní části
hradního opevnění byly dvě bašty, z nichž jedna bašta proti arcibiskupskému paláci, tedy ta, o
níž víme už z doby Karla IV., byla r. 1569 v tak špatném stavu, že 'v případě potřeby zde nebylo
možno umístit ani dělo'. Mezi oběma baštami a nad hlubokým příkopem byla zeď s bránou, nad
níž byla v době rudolfinských přestaveb postavena Malá zbrojnice a k níž krátce nato byl
přistavěn dům šancmistrův, dům správce tehdy vzrůstajících uměleckých sbírek Rudolfa II.
Situace byla asi taková, že dům šancmistrův tvořil celou západní frontu dnešního prvního
nádvoří, zbrojnice pak byla jejím pokračováním a tvořila západní ohraničení prostranství Na
baště. Na severu je v 17. století ohraničovala jednoduchá zeď s Herkulovou kašnou obrácenou
k dnešnímu prvnímu nádvoří. Celé prostranství od této zdi na sever až k Jelenímu příkopu
nazývá se počátkem 18. století Schaniz oder Pastey zwischen dem kleinen Zeughaus und dem
Spanischen Saal. Tenkrát bylo osázeno stromovím.“37
Když s koncem první světové války vznikla Československá republika a Pražský hrad
se stal sídlem prezidenta, nacházel se ve zcela nevyhovujícím stavu. T. G. Masaryk požadoval
jeho rekonstrukci s přihlédnutím k novému statusu země a této pražské dominanty, „...jsou však
i svědectví, že původně přikazoval zbořit tu či onu architektonickou památku, jako probošství
nebo starobylou chodbu z vladislavské části.“38 Žádal, aby Pražský hrad obsáhl nejen bohatou
historii Českých zemí (respektive Československé republiky), ale především aby odrážel
současné demokratické směřování této země a její moderní pojetí. Na tento úkol byl třeba
architekt znalý mnoha různých stylů a schopný kombinovat minulost s moderní přítomností.
Architektem vhodným pro tento úkol zdál se být blízký přítel dříve osloveného Jana Kotěry
Josip Plečnik.

37
38

MÜNZROVÁ, Zdeňka: Zahrádka Na Baště v úpravě architekta Plečnika. Lidové noviny 41, 6. 3. 1933, s. 4
In KLIMEK, Antonín: Vítejte v První republice. Str. 258
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2. Josip Plečnik a jeho cesta na Pražský hrad
2.1. Mládí a studia Josipa Plečnika
Josip (Josef, Jože) Plečnik se narodil 23. ledna 1872 v Lublani jako třetí syn Andreje
Plečnika a jeho manželky Heleny. Jeho otec byl truhlář a očekával, že právě Josip převezme
dílnu. Ten už od mládí velmi rád kreslil, sbíral ilustrované materiály, především reprodukce
českých umělců.39 Tuto zálibu se ale snažil před otcem skrývat, neboť ten se obával, aby se
z jeho syna nestal „bohém“. Když pak nedokončil gymnázium, pracoval několik let u otce v
truhlářské dílně. Později mu však díky vládnímu stipendiu bylo umožněno studovat na
průmyslové škole ve Štýrském Hradci.40 Zde byl žákem Leopolda Theyera, u něhož v ateliéru
během studií pracoval. Theyer mu zadával práce především na zástavbě bývalého parku
Joannea, který byl přebudován na hlavní třídu Ringstraße. Zhruba v této době neočekávaně
zemřel Plečnikův otec,41 a jeho matka se starším bratrem rozhodli, že Josip je na převzetí
truhlářské dílny příliš mladý, takže mu bylo umožněno odjet do Vídně. Zde přijal nabídku od
Leopolda Müllera, aby pracoval v jeho truhlářské továrně. Poté, co se seznámil s pracemi
významného vídeňského architekta Otto Wagnera,42 se přihlásil na vídeňskou Uměleckou
akademii, kde se stal žákem prof. Otto Wagnera.43 Již během studií pracoval ve Wagnerově
ateliéru, kde zůstal i několik let po ukončení studií. Díky prestižní Římské ceně, kterou zakončil
své studium na Umělecké akademii, se dostal na studijní cestu do Itálie. Poté podnikl ještě
několik dalších zahraničních cest, především právě do Itálie a do Francie. 44 Po těchto cestách
se však začal s Otto Wagnerem názorově rozcházet a založil si vlastní projekční studio. Jejich
rozepře měly mnoho důvodů. Damjan Prelovšek hovoří o Plečnikovu přiklonění k filozofii
architektury podle Sempera – ze kterého si Wagner podle Plečnika vybíral pouze myšlenky pro
něho pohodlné; Zdeněk Vybíral zmiňuje také rakouský křesťanský socialismus, se kterým se
Plečnik seznámil prostřednictvím svého patrona Johanna E. Zacherla a vytýkal svému učiteli
snahu oddělit jednotlivé společenské třídy.45 Pravděpodobnou variantou se zdá být i postupný
39
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Roku 1894 Plečnik navštívil Mezinárodní uměleckou výstavu v Domě umělců, kde viděl práce Otto Wagnera.
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doporučení. Ano – řekl – doporučím Vás, ale ne Wagnerovi, ale Luntzovi. Pro mě za mě – tak jsem šel k Luntzovi
a potkal jsem tam – jak jsem se dozvěděl později, jeho syna. Nechal mě vyvést – a já jsem šel s balíkem výkresů
zpátky do auly a odsud – bez doporučení – k Wagnerovi...“ In PRELOVŠEK, Damjan: Josip Plečnik. Život a dílo.
43
Otto Koloman Wagner, 1841 – 1918; dílo Moderní architektura
44
Dle KOVTUN, Jiří – LUKEŠ, Zdeněk: Pražský hrad za T. G. Masaryka
45
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Plečnikův odklon od secese k purismu a moderně. Projektoval především činžovní a rodinné
domy; jednou z jeho nejvýznamnějších staveb té doby je právě Zacherlův palác. 46 Tato
monumentální budova byla vybudována pro továrníka Johanna E. Zacherla přímo v srdci
Vídně. Původně zamýšlené secesní průčelí nahradily žulové desky a sochy atlantů podepírající
římsu. Interiér je převážně dřevěný a nachází se zde rarita: lampa ve tvaru vši. 47 Dům byl
dokončen v roce 1905 za velké pozornosti laické i umělecké veřejnosti.48 V době stavby
Zacherlova paláce se Plečnik postupně rozcházel se secesí a začal si vytvářet zcela osobitý styl.
Antické motivy se v jeho podání prolínaly s purismem a vše zastřešovala filozofie architektury,
jejímž autorem byl Gottfried Semper (viz níže). Tento „profesní růst“ mladého architekta se
nesetkal s pochopením a zakázky začaly ubývat. Posledním velkým dílem ve Vídni byl první
železobetonový kostel Rakousku - kostel sv. Ducha (Heilig-Geiste Kirche). Pod patronátem
vévodkyně Žofie Chotkové (Sophie von Hohenberg) Plečnik navrhl čtvercovou puristickou
stavbu s prvky historismu, která stylově tvořila protiklad k Wagnerovu kostelu sv. Leopolda
(Kirche am Steinhof, přední stavba vídeňské secese). Již v plánech se tedy definitivně profesně
rozešel se svým učitelem Otto Wagnerem; kostel byl dostaven v roce 1911 a veřejností byl přijat
velmi kriticky.49

2.2. Působení Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole
Právě v souvislosti se stále kritičtějším náhledem vídeňských na jeho tvorbu přijal
Plečnik roku 1911 nabídku svého přítele ze studií Jana Kotěry,50 aby jej nahradil na
Uměleckoprůmyslové škole, odkud Kotěra přecházel na speciální školu architektury při
Akademii výtvarných umění. Zde Plečnik mezi lety 1911 a 1921 vedl školu architektury. Z této
doby jsou doloženy spíše Plečnikovy nákresy v architektonických časopisech a mělo se zato,

Anomaly or Pradigmaric Change? In Umění. Časopis Ústavu ději umění Akademie Věd České Praha : Ústav dějin
umění AV ČR Roč. 63, č. 5 (2015), s. 363-384. Veškeré citace jsou z české .pdf verze článku stažené z odkazu
https://www.umeni-art.cz/cz/issue-detail.aspx?v=issue-issue-2561 [Citováno 20.7.2018]. S. 5
46
Zacherl-Haus, Brandstätte, 1010 Wien
47
Johann E. Zacherl zbohatl díky prodeji přípravku proti vším.
48
Dle LUKEŠ, Zdeněk, in http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/clanky/13317_13_0_0.html [Citováno
28.6.2018]
49
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pobouřila staromilce; císař František Josef odmítl účast na vysvěcení chrámu.“ In KLIMEK, Antonín: Vítejte v
první republice, str 257
50
„18. 12. 1871 - 17. 4. 1923, architekt, návrhář nábytku, malíř a teoretik architektury; profesor na
Uměleckoprůmyslové škole a rektor Akademie výtvarných umění v Praze, člen Spolku výtvarných umělců Mánes.
Zakladatelská osobnost české moderní architektury. … Zabýval se problematikou českého rodinného domu,
návrhy nábytku, bytových doplňků, skla a výstavních interiérů (Mezinárodní výstava v USA, 1904).“ Peterkův
dům, pavilon Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze, Leichtrův dům na Vinohradech, dělnické sídliště v
Lounech, bank Slavie v Sarajevu, Lembergův palác ve Vídni. In Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 4
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že se v těchto letech nevěnoval žádným větším projektům.51 Částečně touto myšlenkou se
zabývá Zdeněk Vybíral ve svém článku The Public Servants‘ Colony in Dejvice, Prague, and
the New Idea of Urban Morphology: Anomaly or Paradigmatic Change? (Úřednická kolonie
v Praze-Dejvicích a nový ideál městské morfologie. Anomálie, nebo paradigmatická změna?).
Tato studie se snaží zjistit, jaký byl Plečnikův podíl na projektování dělnické kolonie
v Dejvicích. Celou výstavbu zaštiťoval inženýr městského stavebního úřadu Rudolf Hrabě a
prokazatelně se na plánování podíleli i Plečnikovi žáci Václav Ložek a František Novák.52
Pochybnosti o autorství těchto bytových domů vneslo do situace několik článků v dobovém
tisku (Pestrý týden a Stavba z roku 1935 a Stavitel z roku 1921/1922): o Pestrý týden a Stavbu
se opírá i kniha Jana E. Svobody a Jindřicha Nolla Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné
architektuře a přiřazuje autorství Hraběti; Prelovšek odkazující na Stavitel jako autory uvádí
právě Ložka s Novákem. Architektonický styl však mluví pro Plečnikovu školu: „Dřevěné
vnější stěny zakládaly svůj výraz na souhře horizontálních trámů s vertikálními, které
vyplňovaly plochy mezi okny. Tektonicky aktivní články tak vytvářely jednoduchý, organický
„ornament“. Plastické akcenty pak těmto fasádám dávaly vyčnívající ukončení stropních trámů.
Předstupující čela cihlových dělících zdí byla opatřena pásovou bosáží a ve vnějších štítových
fasádách navíc patro vyznačovala tmavší omítka. Jejich členění římsami nekopírovalo výšku
podlaží, nýbrž dělilo vertikální dimenzi v poměru zlatého řezu. Ke klasicistní estetice
uplatňované v Plečnikově škole odkazovala také záliba v symetrii – například když architekti
osově souměrnými štíty, jejichž ramena se mírně svažovala ke středu, zamaskovali mírný spád
pultové střechy. Dalším nezaměnitelným motivem téže provenience byla silně předsazená
korunní římsa, dávající exteriéru až středomořský výraz.“53
Dle Vybírala se však zachovalo pouze málo dokumentace (a samotná kolonie již
neexistuje), podle níž bychom mohli s jistotou říct, kdo je výhradním autorem a především tím,
51
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kdo zajistil, že se části plánů ujal právě Plečnik a jeho žáci. Jednou z indicií je Vybíralem
citovaný protest dejvické obce: „Je samozřejmo, že stavební úřad nesmí trpěti, aby někdo
prováděl stavby, kdy a kde se mu zlíbí, bez stavebního povolení. … projektanti kryjí se osobou
presidenta republiky, tvrdíce, že jejich postup úplně protizákonný děje se na jeho přání.“54 Další
zajímavostí je, že „… dochované protokoly … vůbec nezmiňují architekty Ložka a Nováka,
zato v nich nejednou figuruje jejich učitel.“ Vzhledem k tomu, že se (dle Prelovšeka) Plečnik
tou dobou otázkou sociálního bydlení zabýval i v souvislosti s Lublaní a, jak bylo zmíněno
výše, rakouský křesťanský socialismus mu byl poměrně blízký, lze se domnívat, že minimálně
ideovým původcem staveb byl právě on.
Mnohem výrazněji se však jeho vliv projevil na prádelně a dvojtřídní škole,55 která měla
v kolonii vzniknout na nátlak dejvické obce. Plečnikovo autorství těchto dvou budov je téměř
nesporné.56 „Tyto stavby nepostihla demolice, takže pokus o určení autorství můžeme založit
na stylové kritice dochovaných architektonických forem. Škola je přízemní budova sestávající
z dvou volně spojených hmot – vyššího a širšího tělesa s učebnami a nižšího, užšího výběžku
určeného pro byt ředitele. Jde o skromnou stavbu zřízenou s nízkým rozpočtem, v jejím řešení
se však nápadně prosazuje vůle k formě překonávající materiální omezení. Architekt se jí snažil
vtisknout monumentální výraz a učinit ji dominantou obytného souboru. Proto také hlavní
hmotu s učebnami vybavil nápadnou uliční fasádou a obytné a provozní křídlo ukryl za její
kulisu. Neprovinil se sice proti funkcionální artikulaci stavebního tělesa, avšak různá určení
obou částí ani neučinil tématem kompozice. Architektova věrnost klasicistním principům se
dále projevila, když ve snaze o symetrické, avšak nehierarchické uspořádání k hlavní hmotě po
stranách připojil malé předsíně se samostatnými vchody ke každé třídě. Rovněž příčná chodba
oddělující obě funkční zóny a ukončená na obou stranách půlkruhovými nikami působí spíše
ceremoniálně než účelově a nápadně připomíná podobné prostorové elementy v Plečnikových
kostelích, včetně vinohradského. Prismatický objem obou těles bychom mohli chápat jako
přizpůsobení blokové zástavbě sídliště, nebýt motivu ploché střechy. Ta dává stavbě
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nezaměnitelně středomořský výraz, jenž je takřka neodmyslitelným atributem Plečnikových
staveb. Další analogii s architektovými skladebnými postupy představuje v uliční frontě
kontrast vyznačení středu či okrajů. Jako typicky plečnikovské motivy můžeme vnímat
polosloupy rámující dveřní otvory v zevnějšku i vnitřku stavby, a hlavně ukončení kompozice
atikovým polopatrem s kruhovými otvory v ose okenních os. Pro tuto konfiguraci
v architektově díle nalézáme řadu analogií – zmiňme zde alespoň neuskutečněný návrh
výstavního pavilonu pro Prahu z října 1916.“57
Tato kolonie byla pouze dočasným58 řešením bytové krize – což bylo již za jejího
budování mnohými kritizováno – a zřejmě díky vzniku právě v době zmiňované poválečné
bytové krize (po vstupu Rakousko-Uherska do války byla (nejen) v Praze zastavena veškerá
výstavba bytů, takže s každým rokem války se poptávka po nových bytech zvyšovala o zhruba
2 000, přičemž například v roce 1920 mělo přijít do Prahy dalších 130 000 osob za prací v nově
vznikajících institucích) vznikala „za největší bytové tísně, za naprostého chaosu, který tehdy
panoval.“59 Zároveň zde původně nebylo počítáno s žádnou školou, školkou ani s obchody.
Takže již kolem roku 1935, kdy se dejvické kolonii poprvé (a naposledy) dostalo větší
pozornosti na Mezinárodním kongresu bytové péče v Praze, byla nařízena první fáze demolice.
Dílo zkázy pak bylo dokonáno během 80. let v souvislosti s výstavbou metra, automatické
telefonní ústředny a hotelu Diplomat. Autor článku podotýká, že plánování dejvické kolonie by
mohlo obohatit Plečnikovo nepříliš bohaté portfolio prací uskutečněných během jeho pražského
působení; zároveň zmiňuje citát Plečnikova žáka Pavla Janáka, kterým charakterizoval styl
práce svého učitele jako „geniálního solitéra, který se ‚nahoře‘ na Hradě upíná k vznešeným a
nadčasovým uměleckým ideálům, zatímco ‚dole‘ ve městě se moderní architekti koří modlám
pokroku, změny a novosti.“60 Je možné, že po době, kdy se ve Vídni řadil k architektům
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vyznávajícím nejmodernější styl a kdy se nacházel o krok dál než jeho kolegové či konkurenti,
se v Praze začal řadit k proudu konzervativnějšímu, neboť zde se secese velmi rychle přehoupla
do purismu. Plečnik sice navzdory tomu dával přednost moderně, avšak s klasicistními a
antickými prvky, které v podání československých autorů brzy vystřídal právě purismus a další
jeho modernistické či avantgardní odnože.
I přesto, že během svého působení na pražské Um-Prum nerealizoval příliš mnoho
zakázek ani nepublikoval příliš mnoho plánů (zmiňovaná dělnická kolonie či plány výstavního
pavilonu v roce 1916 či určitý – blíže neidentifikovatelný – podíl na beuronském umění
v českých zemích jsou jen nepříliš známé výjimky), zůstával stále známým a uznávaným
architektem – a především známým a uznávaným slovinským architektem. Takže když v roce
1921 vznikala na Technické univerzitě v Lublani nová škola architektury, 61 byl osloven právě
Josip Plečnik, tou dobou však již architekt Pražského hradu. Přesto však nabídku přijal a téhož
roku se stal také městským architektem v Lublani. V roce 1921 tedy trvale přesídlil do hlavního
města Slovinska, odkud do Prahy pouze dojížděl kontrolovat pokračující práce na Hradě a to
především o prázdninách, kdy se nevěnoval přednáškám.

2.3. Plečnikova inspirace
Zásadní vliv na Plečnikovu tvorbu měl německý architekt a teoretik Gottfried Semper.62
Semper vytvořil samostatný architektonicko-filozofický systém, který vycházel z myšlenky, že
neexistují jednotlivé konkrétní historické styly, ale že je třeba zpracovat stavební materiál v
rámci jeho jedinečné funkce, s ohledy na zákonitosti výrobního procesu a především na
uměleckou stránku.63
„Styl znamená dávat důraz a umělecký význam jednoduchým myšlenkám a všem vnitřním a
vnějším součinitelům, které upravují ztělesnění tématu v práci umění. Podle této definice
absence stylu znamená nedostatek práce založené na umělcově přehlížení základního tématu a
jeho nechápavosti v estetickém využívání významu dosažitelnému pro zdokonalování práce.“64
Takto Semper shrnul ve své knize Die vier Elemente der Baukunst (1851) svůj náhled na
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In LUKEŠ, Zdeněk – PODRAZIL, Jiří: Jože Plečnik. Průvodce po stavbách v České republice
1803 – 1879; dílo Styl v architektuře a tektonice, Čtyři prvky architektury, Věda, průmysl, umění; autorem staveb
v Drážďanech (porodnice, synagoga, palác Oppenheim, Opera, Galerie starých mistrů), v Curychu (Vysoká škola
technická) a ve Vídni (Burgtheatr, spolu s Karlem Hasenauerem)
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In PRELOVŠEK, Damjan: Josip Plečnik. Život a dílo
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„Style means giving emphasis and artistic signifikance to the basic idea and to all intrinsic and extrincsic
coefficients that modify the ebodiment of the theme in a work of art. According to this definition, absence of style
signifies the shortcomings of a work caused by the artist’s disregard of the underlying theme, and his ineptitude in
exploiting aesthetically the means available for perfecting the work.“ In MALLGRAVE, Harry Francis: Gottfried
Semper: architect of the nineteenth century. 1996 New Haven: Yale University Press, s. 217. Překlad VJ
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architekturu. Ve stejné knize můžeme nalézt i matematický přepis definice stylu:
U = C x, x z, t v, w
„Kde ‚U‘, umělecké dílo představující styl, je definováno jako matematická ‚funkce neurčitého
množství veličin nebo sil, které jsou proměnnými koeficienty‘. Označení ‚C‘ odpovídá této
funkční operaci; ‚x, y, z, t, v, w‘ potom odpovídají proměnným ovlivňujícím styl. V tomto
rukopisu rozděluje Semper proměnné na dva druh: první ‚tvoří požadavky díla
samotného‘ (zahrnující ‚základní myšlenku‘ a také interní vlivy jako je materiál a způsoby
výroby); druhá zahrnuje tyto ‚vnější vlivy‘: místo, čas a osobní faktory.“65
Z těchto teorií vycházel především Plečnikův učitel Otto Wagner, který se nechal
inspirovat tzv. částečně volnou renesancí (Certain free Renaissance66), avšak ve své knize
Modern Architecture důrazně kritizoval Semperovy preference symboliky před materiálem.
Josip Plečnik však Semperův filozoficko-architektonický systém přejal téměř dokonale,
ovlivněn také svým sociálním a národním původem a především svou hlubokou vírou.
Ornamentální symbolika, profesní etika a motivy jako pokání, prozření či oběť se v jeho díle
objevují podstatně častěji (na rozdíl od díla Otty Wagnera, se kterým se právě díky těmto svým
preferencím výrazně názorově rozešel, viz výše) než problematika např. velkoměsta či moderní
techniky.67 V pozdějších dobách své kariéry Plečnik o Semperovi téměř nemluvil, i z jeho
pozdější tvorby je však vliv tohoto systému zcela zřejmý.
Plečnikova fascinace antikou se objevuje již v jeho raných kresbách, díky Semperovým
teoretickým dílům jej však velmi brzy začaly zajímat především řecké malované keramické
vázy. Prelovšek se také domnívá, na základě Plečnikových rozhovorů s Alicí G. Masarykovou,
že si slovinský architekt si velmi považoval dvoudílné monografie sira Arthura Evanse o
vykopávkách v Knossu na Krétě a z mnoha detailů na Pražském hradě usuzuje na jeho
okouzlení odhalením Tutanchamonovy hrobky. Připomíná, že Plečnik mohl svými pracemi v
Jižních zahradách odkazovat například na Mykény, či na Apollonův chrám v Bassaji.68
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In MALLGRAVE, Harry Francis: Gottfried Semper: architect of the nineteenth century. 1996 New Haven: Yale
University Press, s. 218. Překlad VJ. „… where ‚U,‘ the work of art embodying style, is defined as a mathematical
‚function of an indefinite number of quantities or powers which are the variable coefficients.‘ The designation
‚C‘ refers to this functional operation; ‚x, y, z, t, v, w‘ refer to the variables affecting style. In this manuscript
Semper divided his variables into two classes: the first ‚comprises the exigencies of the work itself‘ (including the
‚elementary idea‘ as well as such internal influences as the materiál and means of fabrication); the second
comprises those ‚outward influences,‘ the local, temporal and personal factors.“
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Dle In MALLGRAVE, Harry Francis: Gottfried Semper: architect of the nineteenth century. 1996 New Haven:
Yale University Press, s. 369. Překlad VJ
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Dle PRELOVŠEK, Damjan: Josip Plečnik. Život a dílo
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Dle DUDÁČKOVÁ, Michaela: Josip Plečnik a jeho zahradní tvorba v Čechách. 2007 Mělník: absolventská
práce VOŠZa Mělník (dnes ČZA Mělník)
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Během prací na zahradách Pražského hradu velmi úzce spolupracoval s hradním
zahradníkem Leonardem Juklíčkem69 a inspiroval se především v Královské zahradě, kde
studoval kompozici a celkový dojem. Ve svých vlastních úpravách však zeleň používal
výhradně ve chvílích, kdy na požadované místo nebylo možné umístit stavební prvek, ať již
z důvodů finančních nebo kvůli výslednému dojmu. Když však zeleň využíval, velmi pečlivě
vybíral stromy, zabýval se habitem,70 tvarem koruny, barvou či barvou podzimního olistění;
oblíbenými rostlinami Josipa Plečnika byly rostliny pnoucí, především réva vinná a loubinec,71
které využíval z praktických důvodů, neboť popínavé rostliny chrání zdi před srážkami,
odebírají jim vlhkost, navozují atmosféru historizujících prvků a velmi rychle nabývají
zamýšleného efektu.72
Jak již bylo výše zmiňováno, „český dějepis architektury … bral jako fakt, že slovinský
tvůrce se během svého pražského působení v letech 1911-1921 plně věnoval učitelským
povinnostem a neuskutečnil žádný větší projekt.“73 Není známo příliš dokladů, které by toto
tvrzení vyvracely, některé jsou zmíněny výše. Rozhodně však nešlo o to, že by nabídek byl
nedostatek. Toto profesní odmlčení bylo dáno spíše Plečnikovou výrazně introvertní povahou:
„Vnitřni vyvoj není mnohoslibný. Ošklive zjeví se množí. Vzmáhá se nechutě k veřejnému
životu – Bude třeba nechuti té čeliti povzbuzováním a poukazem že nikoliv v utěku z veřejného
života – ale v činnen odhodleném zasáhnutí leži náprava k lepším poměrum. Zkrachovati
mohou jen špatné zásady – Musime-li již kalich hořkosti vypiti až na dno – nuže nelekejme se
ani posledního zbytku – Oko Hospodinovo bditi bude nad námi i v nástavajícím roce a pomoc
Jeho nebude odepřena těm, kdož o ni nečinně neprosí“74
Později, když začal uvažovat o návratu do vlasti, mu jeho příznivci a přátelé nabízeli
alespoň zasedání v nejrůznějších architektonických soutěžích. Tak se stalo, že věhlasný
profesor architektury byl osloven a zasedl v porotě soutěže, ze které měl vzejít návrh na úpravu
Jižních zahrad Pražského hradu.
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Dle DUDÁČKOVÁ, Michaela: Josip Plečnik a jeho zahradní tvorba v Čechách. 2007 Mělník: absolventská
práce VOŠZa Mělník (dnes ČZA Mělník)
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Habitus, celkový charakter dřeviny
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Vitis sp., Parthenocissus tricuspidata.
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Dle DUDÁČKOVÁ, Michaela: Josip Plečnik a jeho zahradní tvorba v Čechách. 2007 Mělník: absolventská
práce VOŠZa Mělník (dnes ČZA Mělník). Zároveň však svými kořeny popínavé rostliny zdi poškozují a snižují
tak jejich životnost. Pozn. aut.
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republiky Roč. 63, č. 5 (2015), s. 363-384
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Plečnik Kotěrovi 1.1.1920, in [PŘEDMLUVA A POZNÁMKY JINDŘICH VYBÍRAL a úvod a poznámky
Damjan Prelovšek] EDITACE DOKUMENTŮ. Kotěra, Plečnik - korespondence. Praha: VŠUP, 2002, str. 110
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3. Josip Plečnik a úpravy zahrad Pražského hradu
Dne 7. ledna se na Pražském hradě konala první schůze poroty k připravované soutěži
na „dodání ideových náčrtků na vyřešení úpravy zahrad t. zv. „Rajské“ a „Na Valech“ na hradě
Pražském, jež by sloužily za podklad konečnému stavebnímu návrhu.“75 Zástupce kanceláře
prezidenta republiky Blažek seznámil přítomné muže s důvody vypsání takové soutěže:
„zahrady nacházely se po převratu v zanedbaném stavu. Bylo nutno je upraviti a úprava svěřena
řid. Zahrad. Thomayerovi. Návrh jím dodatečně podaný vyžadoval však nezbytně podstatné
změny: jednak příliš radikálně káceny stromy, které pro pohledy pražské na hrad byly závažné,
jednak měněna stará osa zahrady „Rajské“. Při zemních pracích při úpravách řid. Thomayerem
prováděných, objeveny byly zbytky starého dvouramenného schodiště, které dle dobrozdání
památkového musely být respektovány.“76 Dále byly na této schůzi schválen návrh podmínek
soutěže s jedinou změnou, kterou byl požadavek úplného zrušení tenisového hřiště „jakožto
věci novodobé a to do této zahrady nepatřičné.“77
27. ledna 1920 byla soutěž vypsána. V porotě tehdy zasedly největší kapacity své doby
v oboru architektury, jen profesor Kotěra svou účast odřekl, místo něj byl požádán prof. Engel.
Dále v porotě byli „tito pánové: prof. Balšánek, Dr. Luboš Jeřábek, …, prof. Plečnik, Dr. Wirth,
a zástupce kanceláře presidenta republiky Blažek.“78 V doplňujících informacích k soutěži byly
vypsány poměrně podrobné požadavky na návrh obou zahrad, jako například, že „Basin před
vykopávkami západního schodiště jest v původním niveau a má býti zachován v nynějším
místě. Cimbuřová zeď má býti ponechána, pokud by nevadila projektantu v získání výhledů na
Prahu … Příjezd automobily do zahrad se nežádá, příjezd u „Černé věže“ sloužiti bude jen pro
účely zahradnické.“ Zajímavou informací je také, že „obojí tyto zahrady sloužiti budou
soukromé potřebě pana presidenta, jeho rodiny a intimnějších jeho hostí.“ Soutěž byla zcela
anonymní, návrhy měly být do Hradní kanceláře doručovány poštou v nepodepsaných (ani
jinak označených) obálkách. Součástí návrhů mělo být:
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Archiv architektury a stavitelství MAS NTM, Mezera, karton F. 95, inv.č. 20110124/02, identifikační číslo
CD3213B060412; „Vysvětlivky ku podmínkám soutěže na vyřešení úpravy zahrad t. zv. „Rajské“ a „Na Valech“ na
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Archiv Pražského hradu, SS II/7-6, kart. 9, inv.č. 255, Protokol o I. schůzi poroty na veřejnou soutěž ze dne
7.1.1920
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Archiv Pražského hradu, SS II/7-6, kart. 9, inv.č. 255, Protokol o I. schůzi poroty na veřejnou soutěž ze dne
7.1.1920
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„a/ .Celkové řešení v měř. 1:360
b/ .Půdorysy, pohledy a potřebné řezy, jakož i perspektivy obou schodišť při vchodech
do zahrady v měřítku 1:200
c/ .Perspektivní pohled zahrady Rajské směrem ku vykopávkám schodiště z vysokého
stanoviska /ptačí perspektiva/
d/ .Popis projektu s popsáním osázení
Veškeré plány buďtež podány jasně a jednoduše. Architektonická forma se nijak
nepředepisuje, musí ovšem odpovídati významu hradu a jeho rázu.“79
Do soutěže došlo 22 příspěvků, z nichž byly na třech schůzích poroty vybrány kromě
prvních tří cen ještě další dva návrhy doporučené k zakoupení.80 Z protokolů těchto schůzí je
zjevné, že všechny návrhy byly přijaty spolu se zásadními výtkami, které se týkaly nejčastěji
propojení zahrad Na Valech a Rajské a řešení okolí Slavatova pomníku: „Porota odporučila
kanc.pres.rep. výslovně ku provedení buď práci cenou první anebo cenou druhou poctěnou. …
Protože ale otázka rozluštění zahrady „Rajské“ a „Na Valech“ jako celku vyvrcholuje
v rozluštění nejzápadnějšího cípu zahrady „Rajské“, kterýžto cíp tvoří pilíř celé úpravy a jelikož
tato otázka nebyla bohužel v žádném ze soutěžných návrhů vhodně řešena, ale při definitivním
řešení vhodně rozluštěna býti musí, dochází komise ke konečnému přesvědčení, že jest nutno
svěřiti rozluštění tohoto nejdůležitějšího bodu vynikajícímu umělci architektu“81
Výsledky soutěže82 nakonec tedy nebyly schopny uspokojit prezidentovy požadavky,
které byly kladeny na případného vítěze, a to nejen kvalitativní, ale především ideové a
praktické. Po doporučení Klubu za starou Prahu a konzultaci se SVU Mánes byl osloven
profesor Josip Plečnik, aby dodal také svůj návrh. Tomáš Garrigue Masaryk záhy poznal, že
právě Plečnik je schopen jeho požadavky a filosofické názory přenést do reálných uměleckých
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27

projektů. Po započetí prací v jižních zahradách Pražského hradu prezident Masaryk v květnu
roku 1920 jmenoval Josipa Plečnika hradním architektem.

3.1 Projektované úpravy zahrad Pražského hradu
Stav zahrad, ve kterém se nacházely, nedovoloval Plečnikovi pouze jejich sanaci,83
část z nich bylo nutné budovat zcela nově. Zahrady po jeho zásahu mají společného
jmenovatele: antikizující prvky, monumentalitu, která je podpořena volnými trávníkovými
plochami, precizně připravovanými architektonickými prvky, soliterami 84 a především se zde
nenacházely téměř žádné kvetoucí byliny, což v pozdějších úpravách nebylo zcela
respektováno. Plečnik pracoval s dřevinami, kombinoval kultivary převislé se sloupovými,
koncepci zahrad však přizpůsoboval především vzrostlým stromům, které se zde již nacházely
– což byl koneckonců jeden z požadavků hradní kanceláře při vypisování původní
architektonické soutěže. Tímto způsobem se například dominantou zahrady Na Valech stal
původní strom s výrazně okrouhlou korunou – pavlovnie.85 Dále je zde možné najít několik
stromů, které svým kmenem zasahují do cest, či se nacházejí v jejich středu.

Jakožto hradní architekt byl Josip Plečnik pověřen také vedením Stavební správy
Pražského hradu, která měla na starosti právě architektonické úpravy Pražského hradu, jeho
okolí i letohrádek Hvězda a lánský zámek. Toto pověření zdůvodňuje ve Zprávě odboru III.
ministerský rada Blažek: „Vedením této správy pověřen byl pan profesor Plečnik, jemuž
poskytnuta neomezená pravomoc ve všech otázkách uměleckých. Tuto pravomoci si profesor
Plečnik přirozeně hají a nesnesl by, kdyby chtěl kdokoliv vykonávati v jeho oboru jakýkoliv
vliv, a tím profesora Plečnika omezoval.“86 Zároveň byla na architektovu žádost, a především
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Revitalizace, rekultivace. „Komplex prací zaměřených na obnovu produktivity narušených pozemků nebo také
na zlepšení podmínek životního prostředí v souladu se zájmy společnosti.“ In HURYCH, Václav: Tvorba zeleně.
Sadovnictví – krajinářství
84
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kvůli odborným uměleckým kruhům, založena umělecká komise jakožto stálý poradní sbor.87
Blažek však ve své zprávě jedním dechem dodává, že se v této komisi „objevují časem i zcela
proti-chůdné názory na jednotlivé otázky, a poněvadž je pan profesor Plečnik v takových
situacích velmi nedůtklivým, omezuje se úředník kanceláře v těchto komisích na to, že udržuje
debatu v takových mezích, aby nebyl pan profesor Plečnik rozhořčen, což se dosud i
v případech nejchoulostivějších podařilo. Jinak ovšem by nesměl zástupce kanceláře do věci
zasahovati, i kdyby byl sám úředníkem, který by ovládal technické discipliny.“ 88 K tomuto
dokumentu je přiložen výstřižek z Národních listů, který shrnuje vyjádření Kruhu pro pěstování
umění v jeho ročence za rok 1919 k úpravám Pražského hradu a jejich právnímu ošetření: „Hrad
a Karlštejn buďte vyňaty z kompetence ministerstva veřej. prací a podřízeny kabinetní kanceláři
prezidentově. Do čela správy Hradu žádá řada řečníků jednoho odborníka umělce, nejlépe
kvalifikovaného, podobně, jako vedl správu tu odstouplý arch. Hilbert, prof. Chytil žádá
zvláštní poradní sbor … Hlasováním rozhoduje se anketa pro návrh Janákův, aby stavitelská
správa Hradu byla svěřena jediné osobě, nejlépe kvalifikované po stránce technické i
umělecké.“89
Stavební správa byla pověřována vypisováním soutěží na realizaci jednotlivých prací
na Hradě i v zahradách.90 Běžnou praxí bylo vytvoření poptávky několika firmám, které poté
dodaly svou nabídku společně s kalkulací nákladů.91 Často se také stávalo, že firmy posílaly
své nabídky bez konkrétního oslovení Stavební správou. Z těchto nabídek byla vybrána jedna
nejvýhodnější, a tento výběr poté schvalovala Kancelář prezidenta republiky. Po provedení
prací firma zaslala účet Stavební správě, která jej pak formou interních tiskopisů předávala
k schválení a zaplacení opět Kanceláři. Zároveň skrze prezidentskou kancelář (nejčastěji přes
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Více k tomuto orgánu ve čtvrté kapitole
AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-370: Zpráva odboru III
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O hradě pražském. Národní listy 2/4.22, č. 91 (přesně dle citace u výstřižku, pozn, aut.), In AÚTGM; fond
Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-370, Zpráva odboru III
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Většina dochovaných smluv a účtů se týká výkopů, navážení písku, zapojování technologických sítí apod.
Zřejmě již není možné dohledat jakékoliv zahradnické firmy, které se podílely na hradních úpravách. Je zde však
také možnost, že většina zahradnického materiálu pocházela z vlastní produkce v ostatních zahradách, ať již
okrasných nebo užitkových.
91
Příklady firem spolupracujících na úpravách Jižních zahrad:
Ing. J. Záruba – Pfeffermann, úř.aut.civ. stavební a stavitel – dodávka vedoucího pracovníka, „mladšího mistra“
Rakovnické a Poštorenské keramické závody akciové – dodávka deseti terakotových váz a dalších květináčů
V. Mašek – slévárna v Karlíně – bronzový odlitek sochy Pastýře pro Malou vyhlídku
V. Nekvasil – stavební práce: výkopy, konzervace zdí, schodiště apod.
Keramika společnost s.r.o., prodejna dlaždic, obkladaček, zboží kameninového a kamen v Praze – terakotové vázy,
výdlažba terasy v Rajské zahradě
K. Weisner – továrna na asfalt – izolace stropu terasy nad skleníkem v Rajské zahradě
Dle Archiv Pražského hradu, SS II/7-6, kart. 9, inv.č. 255
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kancléře Blažka) přicházely do Stavební správy Plečnikovy požadavky týkající se stavebních
úprav v zahradách.92
Od konce roku 1920, kdy Plečnik přijal místo profesora na univerzitě v Lublani, do
Prahy přijížděl především během školních prázdnin. Během své nepřítomnosti pověřoval
dohledem nad pracemi svého žáka Otto Rothmayera, kterého přivedl na Hrad během roku 1921.
Plečnik z Lublaně komunikoval především s ním, Rothmayer překresloval Plečnikem zasílané
návrhy a vše vyjednával se Správou Pražského hradu. Během roku 1921 zřejmě sílily drobné
spory mezi Plečnikem a jinými pracovníky Hradu, především stavitelem Fialou. Když přijel
14. července 1922 na léto do Prahy, aby pracoval „úsilovně jak ve věcech hradních, tak i
lánských. Dnes mne upozorňoval, že je poněkud mnoho práce rozděláno, takže stavební správa
dobře nemůže stačiti. Doporučoval tedy aby nebyla další práce zahajována, a aby i
v budoucnosti se omezovaly práce dle jeho programu tak, aby stavební správa stačila na řádné
provádění.“93 Tato situace, spolu s nedůtklivou a složitou povahou hradního architekta
vygradovala v 18. srpna 1922, kdy se Plečnik, ač měl být v Praze celé léto, náhle vrátil do
Lublaně.94
Tento svůj náhlý odchod vysvětloval tím, že jeho práce jsou zde již vyčerpány, a že
nemůže tento svůj úkol vykonávat s plným nasazením z Lublaně. Zpět vracel i šekovou knížku,
kterou mu byl vyplácen jeho plat. Plečnik vždy výslovně uváděl, že plat nepožaduje, že mu
zcela stačí jeho profesorský plat, že úpravy Hradu považuje za „službu republice“. Když mu i
přesto byl hradní kanceláří plat vyměřen, většinu rozdal svým spolupracovníkům (především
Rothmayerovi, který si na své oficiální postavení počkal až do listopadu 1922) nebo za něj platil
část uměleckých realizací na Hradě. S tímto přípisem jej i zanechává po svém odjezdu v Praze.
Rothmayer však jeho odjezd vysvětloval mnohem obsáhleji: „Nespokojenost Plečnikova datuje
se již od jeho příjezdu do Prahy a převzetí zdejší funkce. Nebylo mu vhod, že má kancelář na
Hradě. … jest mužem velmi plachým a proto mu překážel na Hradě styk s různými vynikajícími
osobnostmi, což každý, kdo ho zná, pochopuje. Nerad pustil se do prací v Lánech, poněvadž ho
odváděly od velkých myšlenek, které měl a má v příčině pražského hradu. … Jest mu totiž
vlastní, že o každém projektu dlouho bádá a někdy 8 – 10 krát jej přepracuje. Vím, že velmi
těžce nesl, že bylo jeho služeb vyžadováno ku příkladu k vybírání obrazů a nábytku. Tak před
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„Dle nejnovější zprávy, kanceláře došlé, trvá pan hradní architekt prof. Plečnik na tom, aby byl tzv. sklenník
v zahradě Na Valech proveden oddělením „Nového hradu“ pokud možno co nejdříve.“ Archiv Pražského hradu,
SS II/7-6, kart. 9, inv.č. 255, č.s. 1199/24 ze dne 19. května 1924
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AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-370, Dodatek z 19. července 1922 k Zprávě o činnosti
odboru III. z 13. července 1922
94
Tato situace viz také čtvrtá kapitola
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časem vyzval jej pan plukovník Hoppe, by s ním jel na nějaký zámek vybírat nábytek. Vrátil se
z vyjížďky velmi roztrpčen … Proto také mu bylo proti mysli, že jednotlivé kusy nábytku braly
se z Pražského Hradu do Lán. … Zámek lánský vůbec nepovažoval za nějaký výtvor umělecký.
Vyjadřoval se, že jest mezi mlýnskými kameny, totiž mezi svým uměleckým cítěním a přáním
vysokých kruhů, která mu byla naznačena.“95 Dále Rothmayer zmiňuje jakýsi spor mezi
Plečnikem a plukovníkem Hoppem, který měl hradního architekta kritizovat kvůli úpravě
nádvoří a Rajské zahrady. K návratu Plečnika žádal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
dopisem, stejně jako ministerský rada Blažek a později i prezident Masaryk. Všichni oceňovali
jeho dosavadní práce pro Hrad a připomínali, jak mnoho rozdělaných prací si vyžaduje jeho
přítomnost. Otto Rothmayer mezi tím řešil technické věci okolo monolitu. Masarykova prosba
o Plečnikův návrat je datována 29. března a již 14. dubna se architekt prokazatelně nacházel
v Praze, kde jej mezi dny 14. a 16. dubna navštívil ministerský rada Blažek a architekt
Rothmayer, kteří s ním domlouvali další pokračování prací na Hradě. Plečnik jim sdělil své
představy a požadoval aby veškeré práce byly započaty do 20. dubna. Tak se také stalo. Dále
přislíbil definitivní vyřešení pomníku - monolitu v Rajské zahradě – který byl nakonec přesunut
na III. hradní nádvoří.
Po Plečnikově návratu se věci vrátily opět do normálních kolejí: architekt se po čase
vrátil zpět do Lublaně, odkud zasílal svému zástupci Rothmayerovi do Prahy črty, plány či
sádrové modely nadcházejících úprav. Otto Rothmayer plány překresloval, dohlížel na výrobu
dalších modelů a kontroloval probíhající práce. Vždy o školních prázdninách přijížděl
z Lublaně na Hrad a na veškeré práce dohlížel osobně. Byly započaty práce na samotném Hradě
a úpravy zahrad se pomalu blížily k finálním pracem. Během roku 1923 byly dokončeny terénní
úpravy zahrady Na Valech a bylo možné postupně začít s jejím osazováním. Většina pozornosti
se však nyní soustředila na počínající úpravy Hradu: Starého probošství, II. Hradního nádvoří
a prezidentova bytu.96
Na počátku ledna 1925 bylo po dohodě s předsedou vlády Antonínem Švehlou znovu
upraveno postavení Josipa Plečnika na Hradě pražském. Plečnik byl jmenován hradním
stavitelem, který nespadá pod žádné ministerstvo a který se zodpovídá pouze Kanceláři
prezidenta republiky, respektive samotnému prezidentovi. Úkolem hradního stavitele je
vypracovat program dalších úprav Hradu, jakožto i jeho okolí až k vojenskému hřbitovu, na
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AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-370, Zápis z rozhovoru ministerského rady Blažka
s architektem Rothmayerem z 30. srpna 1922
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KOVTUN, Jiří – LUKEŠ, Zdeněk: Pražský hrad za T. G. Masaryka. Stavební činnost na Pražském hradě v letech
1918-1935, s. 79
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Šance směrem ke Smíchovu, dále k Dejvicím a Malé straně. Na to vše bude disponovat ročně
zhruba šesti miliony korun československých a dvěma miliony korun na úpravu bytu prezidenta
republiky. Zároveň bude mít ku pomoci architekta Rothmayera a architekta Suchardu
pověřeného záležitostmi finančními.97 1. srpna 1925 Masaryk vlastnoručním dopisem požádal
hradního stavitele, aby se začal zabývat i „připojením Prahy k severní části Hradu.“98
4. listopadu 1925 Plečnik opět náhle odjel a zanechal po sobě pouze stručný lístek
adresovaný ministerskému radovi Blažkovi: „To, co bych Vám mohl dnes napsati – napsal a
sdělil jsem Vám již nejednou. Promiňte jestli se soustředím na krátky ale upřimny „s bohem“.
Doporučuji Vašemu dobrému srdci jenom ještě p. Rothmayera. Držte, prosím ruce nad ním!
On to svrhovaně zaslouží; … Peníze, prosím, vrátíte ihned státu! Mně odpustíte jestli jsem více
upotřebil než mi šlo; upotřebil vesměs čestně.“99 Řešení architektova odjezdu bylo tentokrát
méně bouřlivé, dle dochovaných materiálů zřejmě šlo mimo Otto Rothmayera. Předpokládalo
se, že se někdo z prezidentské kanceláře vydá na návštěvu Lublaně, jak je zřejmé ze zápisu
rozhovoru mezi Blažkem a předsedou státní regulační komise Mölzerem: „P.prof. Plečnik psal
asi takto: ‚Pane ministerský rado, dostal jsem dopis, že za mnou přijedete. A Vy jste asi zase
dostal dopis, abyste ke ně jel. Zde v Lublani jest vlhko, blátivo, nezdrávo, není tu hezky, já sám
žiji jako ve psí boudě, neměl byste radost z této cesty. A abych mluvil upřímně, zapřísahám
Vás, nejezděte sem. Co by mohlo býti z té věci dobrého? Vám oddaný Plečnik.‘ Na to prohlásil
pan předseda, že bude nutno, aby byl plán regulace okolí hradního co nejdříve hotov, a proto
že by prof. Plečnik měl přijeti aspoň do 14 dnu a regulační plán rychle dohotoviti.“100 Zjevně
už ale počítali s jeho brzkým návratem, což se také stalo. Od této chvíle probíhalo vše jako za
starých pořádků, soudě dle absence dalších podobných zápisů z jednání o Plečnikovi
v archivech. Stejně tak je zahalen tajemstvím i jeho definitivní odchod z Hradu v roce 1934 a
rezignace na post hradního stavitele o rok později.
Nutno však podotknout, že prezident Masaryk na „svého“ architekta pamatoval
poměrně obsáhlou částí ve své závěti datované k 20. dubnu 1925. V ní uvádí Plečnika jako
hradního stavitele s pravomocí rozhodovat o jakýchkoliv dalších úpravách zahrad Hradu,
dostavbě rozdělaných projektů na Hradě a především připomíná své přání regulace hradního
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AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-371, Postavení architekta Plečnika, podepsáno
prezidentem 12. 2. 1925
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Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Profesor Josip Plečník, architekt a stavitel Pražského hradu, 1923-1932,
karton T 49/23, složka (kv. 46/25)T 177/32
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Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Profesor Josip Plečník, architekt a stavitel Pražského hradu, 1923-1932,
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AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-371, Záznam rozhovoru ze dne 16. listopadu 1925 mezi
předsedou státní regulační komise p. Ing. Mölzerem a ministerským radou Blažkem
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okolí právě od Josipa Plečnika. Zároveň jej pověřuje výběrem místa svého posledního
odpočinku (které později sám specifikoval na rodinnou hrobku na Olšanech) a vytvořením jeho
náhrobku.101

3.2 Zahrada Na Valech
Zahrada se rozkládá podél celé jižní fronty paláců, táhne se od Opyše a navazuje na
Rajskou zahradu u rampy Pražského hradu. Osou celé zahrady je podélná hlavní komunikace,
kterou protíná osa příčná, vedoucí z Býčího schodiště na Plečnikovu vyhlídku. Základ tvoří síť
mlatových102 cest a travní koberce. Staré opevnění bylo roku 1922 sníženo, což Plečnikovi
dovolilo vybudovat několik vyhlídek. Toto snížení hradeb mělo i významnou symboliku:
Plečnik otevřel Hrad Praze podpořením výhledu na Malou Stranu, Vltavu a dále až
k Vyšehradu. Podél hlavní osy zahrady bylo vybudováno mnoho různých zastavení, většinou
inspirovaných antikou. Těsně u Opyše se nachází kamenný balustr, u něhož je ozdobná kovová
tzv. Plečnikova lampa. Dále Josip Plečnik přebudoval bývalou Moravskou baštu na vyhlídku,
na niž umístil oválný žulový stůl zastřešený pergolou a žulovou jehlou zakončenou ionskou
hlavicí se zlatou koulí a blesky. Autorem vchodu na tuto vyhlídku je sochař Damián Pešan,103
s nímž Plečnik později spolupracoval i na kostele Nejsvětější srdce Páně. U hradní zdi se
nachází pavilon Bellevue s egyptskými sloupy, mezi nimiž byly ve 20. letech v nádobách
umístěny keře vavřínovců a oleandrů,104 dnes jsou nahrazeny zimostrázy105 také v přenosných
nádobách, což spolu s honosným kazetovým stropem dodává celému pavilonu renesančně
antický vzhled. Podél rampy jsou vysázeny křovité pivoňky106 namísto původního trávníku. Z
druhé strany Bellevue roste původní jerlín,107 který se – v podobě převislého kultivaru –
objevuje na více místech Plečnikových zahrad. Naproti pavilonu se nachází barokní Herkulova
kašna na Plečnikově podstavci, u paty Bellevue je kamenná lavice, nad níž se vznášejí
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Dle AÚTGM; fond Hrad/Stavební úpravy, karton TGM-R-371, Závěť. K úpravě Hradu a okolí
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směsi lomových prosívek v okrových barvách, přičemž různými levnými metodami lze upravit barvu povrchu i
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HURYCH, Václav: Tvorba zeleně. Sadonictví – krajinářství
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spolupracovali i na kostele Nejsvětější srdce Páně na Vinohradech
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Světlonoši. Dalším ze zastavení je branka dnes nepřístupného terasovitého alpina108 rámující
výhled na Karlov. Svou plastiku Dívky zde umístil také Damián Pešan. Nad bývalou baštu
Tereziánského traktu bylo vybudováno cihlové Aviárium109 a o něco dále se nacházejí dva
pomníky pražské defenestrace, z nichž jeden byl Plečnikem oplocen. Mlatové cesty ústí na
prostranství110 pod Býčím schodištěm,111 na něž volně navazuje Plečnikova vyhlídka
vybudovaná na zbytcích bastionu.112 Zde se nachází další antikizující prvek zahrad – opuková
pyramida, s jejíž pomocí propojil Jižní zahrady s výhledem na Pražské věže a kupole. I v tomto
případě Josip Plečnik respektoval již vzrostlé stromy, neboť u Býčího schodiště dláždění
obepíná dub Hartwissův113 a vedle Plečnikovy vyhlídky se cesta vyhýbá neméně vzrostlému
javoru mléči.114 U terasy se nachází také Malý belveder a těsně u hranice s Rajskou zahradou
je další barokní kašna, Plečnikem vyhoštěná z Rajské zahrady. Aby tomuto zakončení zahrady
Na Valech dodal kompozici barokních zahrad, osázel kašnu tvarovanými tisy.115 Úpravy
zahrady Na Valech doprovázely komplikace způsobené nestálostí terénu pod palácovými zdmi.
Bylo nutné navézt velké množství zeminy, která se však na jaře 1926 začala sesouvat. Během
září byla oslovena firma Ing. Diviš a Ing. J. Blažek (úředně autorizovaní civilní inženýři
stavební Praha – Vořechovka) a 24. 9. 1926 byl sepsán akordní protokol o „zadání zajišťovacích
prací v zahradě Na Valech v sousedství Anglického velvyslanectví, jež prováděny budou
v úkolu za pevné a nepřekročitelné jednotkové ceny za 1 m3 betonu v poměru 1:8 za cenu Kč
181,-, a betonu téhož, prokládaného starým opukovým kamenem za cenu 162,90 za 1 m3, na
základě nabídky z 15. září 1926.“116
Sanace trvala dva roky a měla za následek nejen prodloužení prací, ale také krácení
finančních prostředků.
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Na alpinum navazuje vinice. Byly zde vysázeny teplomilné rostliny vyžadující přímé sluneční světlo, efekt
horské krajiny byl podtržen vápencovými kameny a zakrsle rostoucími jehličnatými dřevinami. Kompozice byla
doplněna křovitými třezalkami (Hypericum calycinum/Hypericum hidcote), břečťanem (Hedera helix) a
poléhavými kultivary stálezelených dřevin (pravděpodobně Cotoneaster adpressus). Dle dobových fotografií in
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později pokračoval Otto Rothmayer, kterému se toto řešení nezamlouvalo.
111
Propojuje III. hradní nádvoří s jižními zahradami
112
„... Pětiboký dutý nebo plný zemní val s cihlovým pláštěm a armovanými nárožími, opatřenými ochozem,
banketem a náspy pro děla, uvnitř s kasematy.“ In Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 1. Umožňoval
ostřelování paty hradeb.
113
Quercus hartwissiana
114
Acer platanoides
115
Taxus baccata
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Archiv Pražského hradu, SS II/7-7, kart. 9, inv.č. 256, č.s. 1425-26
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3.3 Rajská zahrada
Úpravou Rajské zahrady byl Josip Plečnik pověřen ihned po svém příchodu na Hrad,
tedy roku 1919 po nevydařené veřejné soutěži. Hlavní vstup vede ze Zámeckých schodů přes
zdvojený portál vybouraný v hradební zdi, který je opatřen mohutnými mřížemi. Za nimi nechal
Plečnik vybudovat monumentální schodiště. Původně zde zamýšlel několikametrový obelisk
zakončený lvem ve skoku, při transportu z Mrákotínského dolu se však tento obelisk zlomil a
Plečnik se nakonec rozhodl nově vylomený monolit umístit na III. hradní nádvoří. Pod
schodištěm měla být hradní kaple, tento prostor však zůstal prázdný a dnes se tu nacházejí pouze
základy na obelisk. U vstupu je umístěna malá kašna, a podobně jako na schodišti v nice117 se
zde nachází pískovcová amfora. Decentně zdobené portály vedou do místností přilehlých
Rajské zahradě, jako je například Lví síň či vinné sklípky. Jeden z portálů ústí také na Vázové
schodiště. Hlavní dominantou zahrady je však kamenná mísa také z Mrákotínského dolu
umístěná jako solitera doprostřed trávníkové plochy.
V Rajské zahradě zůstala zachována většina vzrostlých dřevin,118 které zde rostly před
příchodem Josipa Plečnika, a po několika různých návrzích řešení plochy119 pod
monumentálním schodištěm120 se rozhodl pro velmi jednoduchou lichoběžníkovou trávníkovou
plochu kopírující zeď paláce a hradební zeď. Ve středu plochy byla uvažována například kašna
či sousoší, Plečnik však nakonec dal přednost antikizující míse,121 jejíž „lehčí“ charakter měl
vyvažovat zamýšlený „těžký“ obelisk.122 Rajská zahrada byla prosta veškerých květinových
záhonů či jemnějších dekorativních prvků123 a se zahradou Na Valech byla propojena dvorkem
u Matyášova pavilonku, který Josip Plečnik renovoval. Na zídku dvorku umístil sochu Dobrého
117

Výklenek ve zdi; slepé okno.
Například metasekvoj (Metasequia glyptostroboides) či tis (Taxus baccata), pro který byl budován „výklenek“
v rámování trávníkové plochy. „Dr. Pachmayerová upozorňovala, že tis při jižní straně trávníkového parteru
v Rajské zahradě je velkého stáří a podle jejího domnění pochází ještě z doby před úpravou této části zahrady za
Rudolfa II., snad ještě z doby středověkého hradu. Domnívá se, že roste na původním skalnatém útvaru, snad jejím
výběžku, kdežto ostatní zahrada byla teprve v době Rudolfově nasypána do nynější úrovně. (následuje záznam
zkoušení stáří tisu pomocí 3 vývrtů, pozn, aut.) Dr. Pachamyerová opětovně vyslovovala přesvědčení, že nynější
tis je velikého stáří .. pochází zmlazením z … pařezu, který je pod povrchem půdy.“ Archiv Pražského hradu, SS
II/7-6, kart. 9, inv.č. 255, č.s. 560/46, zpráva ze dne 16. dubna 1946
119
Při prvních projekcích bral v potaz vítězný návrh pro parter od architekta Kumpána, později však byl nucen –
pro uspokojivé vyřešení problému horní části zahrady – přebudovat i toto v korespondenci s projektovaným
monumentálním schodištěm.
120
Například řešení pomocí oválné trávníkové plochy či ornamentálních záhonů inspirovaných renesančními
zahradami.
121
Inspirovaná Schinkelovou kamennou mísou před berlínským muzeem. Žulová mísa v Rajské zahradě je však –
oproti sedmimetrovému průměru mísy již zmíněné – s průměrem 4,2 m poněkud skromnějšího rázu.
122
Jeho cesta na Hrad byla velmi složitá, konečný monolit měl podstatně jiné – a tedy projektu Rajské zahrady
nevyhovující – rozměry a byl tedy umístěn na III. hradním nádvoří. T. G. Masaryka myšlenka památníku padlým
v 1. světové válce nadchla, veřejnost již tolik nadšena nebyla.
123
Pomineme-li mřížoví v oknech s českými lvy a antikizující portály vstupů do Hradu
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pastýře od Josefa Kalivody, zeď oddělující obě zahrady nechal probourat a namísto ní zde
vysadil hranici ze stříhaných cypříšků.124

3.4 Zahrada Na Baště
Zahrada je oddělena od arcibiskupského paláce kamennou zdí a lze d ní vstoupit po
kruhovém schodišti, za nímž je platea125 s kónicky tvarovanými jehličnany. Nyní se zde
nacházejí zeravy,126 během 60. let tu byly vysázeny tisy.127 Lze předpokládat, že Plečnik zde
nechal vysázet také zeravy, případně cypřišky,128 které umístil i do Rajské zahrady.
Zbytek bastionu, který dal také zahradě jméno, nechal Plečnik překrýt pergolou
porostlou jeho oblíbenými popínavými rostlinami.129 Terén byl mírně snížen a díky tomu se
podařilo otevřít výhled na Jelení příkop. Podél zdi Španělského sálu i zdi hraničící
s arcibiskupským palácem nechal architekt založit úzké travní pruhy a přímo před vstupem do
Španělského sálu nechal na přání Alice G. Masarykové vybudovat malou japonskou
zahradu.130 Ta byla doplněna bílým štěrkem a u vyhlídky na Jelení příkop ústila v (dnes tzv.)
Plečnikovu lávku mířící k Pacassiho bráně. Tato lávka byla vizuálně propojena se zahradou
pomocí balustrád z bílého kamene. Podél hradební zdi byly během sezony umisťovány vázy
s květinami a nádobové palmy. Další možností bylo sestoupit Kyklopským schodištěm na
cestu do Jeleního příkopu.131

124

Chamaecyparis sp.(viz pozn. 30); dnes se zde nacházejí kónicky tvarované habry (Carpinus betulus)
Otevřené prostranství
126
Thuja occidentalis
127
Taxus baccata
128
Cypřišek tupolistý – Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis': až 2 m vysoký zakrslý kultivar s nepravidelně
kuželovitým habitem. Větévky jsou vějířovitě až kuželovitě stočené, tmavě zelené, lesklé. Jde o nejčastěji
pěstovaný kultivar. Listy jsou ztloustlé, na svrchní straně leskle tmavě zelené, zespodu tmavě šedozelené s bílou
kresbou do tvaru písmene Y. Je velmi otužilý. In VLASÁK, Martin: Okrasné dřeviny
129
In LUKEŠ, Zdeněk – PODRAZIL, Jiří: Jože Plečnik. Průvodce po stavbách v České republice. Lze se domnívat,
dle dobových fotografií, že pergola byla porostlá vistárií – Wisteria chinensis. Tuto skutečnost potvrzuje i
odhadované stáří nynější vistárie, která se rozkládá přes celou dřevěnou pergolu.
130
In LOVČÍ, Radovan: Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce
131
Pod terasou se nacházela vznosná arkádová síň, která byla během let druhé světové války přebudována na
protiletecký kryt. V 60. letech byla v zahradě vybudována malá restaurace. In LUKEŠ, Zdeněk – PODRAZIL, Jiří:
Jože Plečnik. Průvodce po stavbách v České republice
125
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3.5 Masarykova vyhlídka
Na druhé straně Jeleního příkopu se nachází půlkruhová vyhlídka, vybudovaná kolem
staré lípy, pod níž velmi rád sedával prezident Masaryk. K vyhlídce vedou dvě cesty, jedna
přes Jelení příkop a druhá podél vinice projektované také Plečnikem. Vyhlídka stylem
navazuje na (dnes tzv.) Plečnikovu lávku a balustrádové oplocení zahrady Na Baště. Nízká
zídka je bíle omítnutá, na několika místech přerušována detaily z červených cihel či bílého
pískovce, z něhož je i rantl její vrchní část a balustrádové koule zdobící oba vchody na
vyhlídku. Samotný prostor kolem lípy je pouze zatravněný. Z vyhlídky byl, dokud nebyly
vzrostlé stromy v Jelením příkopu, výhled na zahradu Na Baště i směrem k Brusnici.
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4. Josip Plečnik v dobovém tisku
Architekt Josip Plečnik byl v novinových článcích znám již od počátku 20. století, od svých
studií ve Vídni, především však zásluhou jeho spolužáka z vídeňské architektury Jana Kotěry.
Ten již v roce 1902 uveřejnil článek, ve kterém charakterizuje Plečnika jako milovníka lidového
umění, kterému umělec vdechuje antického ducha. Kotěra zde zdůrazňuje, že Plečnikovi jde
především právě o ducha, nikoliv o formu.132 Stejně jako článek z roku 1900 přináší i velké
množství architektových náčrtů.133 V článcích z počátku století byl oceňován především pro
svůj osobitý styl: "Plečnik trčí do své doby jako přísná, hrdá věž ze starých, silných, přešlých
dob do shonlivého moderního velkoměsta. Znamená kult plastické tradice architektury v době
architektury liniové a ornamentální. Tomuto velkému, trpkému samotáři, přísnému duchu,
plnému vnitřního náboženského žáru, dostává se dnes dostiučinění."134 Jak si lze všimnout, již
se také objevují první náznaky charakteristiky Plečnikovy osobnosti – vnímané velmi pozitivně.
Byla vyzdvihována jeho skromnost až asketismus. Zde je později vidět mírný posun vnímání,
neboť právě tyto jeho vlastnosti byly v dobách, kdy již působil převážně v Lublani a na Pražský
hrad dojížděl jen výjimečně, naopak zatracovány. Po dlouhou dobu byla také zmiňována jeho
víra – nikde však nijak podrobněji; tento trend je velmi dobře vidět i v Národních listech
z roku 1921: „Mystika je hlavní znak Josefa Plečnika. Objevuje se u něho nejen v nákresech,
stavbách, kostelích, nýbrž i v osvětlení. Jeho přáním je osvětliti prostory skrytými žárovkami
pod skleněnou podlahou. Z podlahy vyvírá světlo a zaplaví pokoje. Tak cítí rozený básník
zjemnělého vkusu. Nejdokonaleji se objevil básnický dar Plečnikův v paláci Zacherlově, který
před několika lety zbudoval za svého pobytu ve Vídni.“ 135
Národní listy se však velmi brzy staly hlavním centrem kritiky práce slovinského
architekta. Již 10. listopadu téhož roku byl na 4. straně uveřejněn článek reagující na sloupek
z 30. října, který kritizuje opravné práce na Hradě a v Lánech a hradní rozpočet. Je zde řešena
i otázka Plečnikova působení v Lublani.
„Pokud víme, byl vedením stavebních otázek hradních před časem pověřen architekt
Plečnik. Prof. Plečnik jest již delší čas ve své vlasti v Bělehradě, kde organisuje uměleckou
školu a jest více než pravděpodobno, že se již nevrátí. Kdo jest tedy jeho nástupcem? Snad pan
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Volné směry, roč. 6 (1902), s. 92-106
Volné směry, roč. 4 (1900), s. IV a 176
134
Novina, roč. 1909/1910, 9.9., s. 664
135
LOVRIČ, Božo: Jože Plečnik. Národní listy 1921, 22. 6., s. 1
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stavitel Fiala?“136 Autor se dále pozastavuje nad množstvím započatých prací nejen na
Pražském hradě, ale i v Lánech.

Ještě v první polovině 20. let však nebyl odpor Národních listů tak zjevný. Autoři se
častěji omezili na strohé informativní články o dění na Hradě, Plečnikovo jméno bylo
skloňováno i v jiných souvislostech (jako například umělecké besedy či účast v porotě
architektonických soutěží); 29. 7. 1923 byl uveřejněn rozsáhlý článek o umění známých
Slovinců, kde Josip Plečnik nemohl být vynechán. Výrazná kritika hradních rekonstrukcí přišla
až s pracemi uměleckého kritika J. R. Marka. Většina jeho článků je psána poměrně ostrým
jazykem a nevybíravými výrazy; nebojí se kritizovat nejen Plečnika, ale i stavební správu hradu
či Klub za starou Prahu. Díky tomu se rozeběhla na stránkách Národních listů debata mezi
J. R. Markem a Klubem za starou Prahu, do níž se svým oficiálním vyjádřením vložila také
hradní kancelář, aby se hájila proti obviněním z absolutistického zacházení s Hradem a jeho
rekonstrukcí.
„Podle oficiální odpovědi tedy především si architekt Plečnik vyžádal zřízení Umělecké
komise pro úpravu Pražského hradu, které své návrhy podává k dobrému zdání. V této komisi
jsou i zástupci památkářů, mezi nimi dva vůdčí členové Klubu za starou Prahu. A tato komise
schválila všechny Plečnikovy návrhy až na podjezd v Matyášově bráně, jejž si přála přizpůsobit
ostatním podjezdům v prvním nádvoří. Profesor Plečnik měl však vážné námitky
konstruktivního rázu a řešil věc po svém s výslovným přáním, aby Umělecká komise posoudila
znovu toto řešení podjezdu. Komise uznala jeho důvody věcné … Kancelář proto právem
odmítá výtky, že postupuje nedemokraticky a absolutisticky. Klub za starou Prahu si přičítá za
zásluhu, že zabránil zboření příčního křídla mezi druhým a třetím nádvořím: ve skutečnosti
však architekt Plečnik na jeho zboření nikdy nepomýšlel … Původně chtěl Plečnik zachovat
celou barokní kašnu se sv. Jiřím, ale ukázalo se, že kašna je tak sešlá, že se rozpadává v celých
kusech. Proto bylo nutno opatřiti památné soše podstavec nový; je ušlechtilý a ničím neodvádí
pozornost od sošky samé … K tomuto stručně reprodukovanému úřednímu vyjádření je nám
říci toto: Hradní úpravy jsou tak velkorysé, že nezbytně mohou poskytnouti záminku k
protestům a námitkám všude, kde není dobré vůle viděti nový svět a novou krásu a kde
starosvětská romantika s lítostí bude vzpomínati na elegickou krásu hradu opuštěného,
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Národní listy 1921, 10. 11., s. 4
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zmrtvělého a zanedbaného … Zcela právem obměňuje hradní správa vzhled určitých částí hradu
a přetváří je, kde nové účely vyžadují změn, v duchu zcela moderním."137
Naopak Lidové noviny, které pravidelně informují o postupujících rekonstrukcích
hradních prostor, se obdivem k Josipu Plečnikovi nijak netají. Některé uveřejněné články jsou
opatrnější, většinou však upozorňují na možné nesprávné pochopení Plečnikových
rekonstrukcí. I v tolik diskutovaném sporu o monolit, který měl původně stát právě v Rajské
zahradě se jednoznačným výrokem „Plečnikovo řešení je plno šťastných myšlenek a bohaté
fantasie, které vzniknuvše z vrozeného citu pro legendární a historický význam pražského hradu
budou velkým obohacením uměleckého pokladu našich zemí.“138 postavily na stranu architekta:
„Mezi všemi změnami, jimž byly zahrady podrobeny, nejpůsobivější je ovšem ta, která otevřela
zejména ze zahrady Na valech jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu ... Tomuto účelu, sblížiti
Prahu s hradem a připojiti zelenou stuhu obou hradních zahrad k ostatním zahradám
malostranským, dáti všem těm prostorám vzduch a slunce a divákovi kouzelná křídla, tomu
bylo ovšem leccos obětováno, ale to, čeho tu bylo trvale a pro všecky budoucí časy dosazeno,
všecky ztráty vyvažuje přebohatě. Kdo by prošel Starým hradem dnes, viděl by na první pohled,
do jaké míry pokročily zajišťovací a zabezpečovací práce. Výsledky těchto prací jsou vskutku
radostné.“139
Stanoviska Klubu za starou Prahu140 prošla postupným vývojem,141 od počátečních
doporučení právě J. Plečnika (viz počátek 3. kapitoly) až k požadavkům jeho odvolání.
137

Lidové noviny 30. 11. 1929, str. 3
Pomník padlým vojínům v Rajské zahradě Pražského hradu. Lidové noviny 1921, 15. 10., s. 3
139
CHYSKÝ, Čeněk: Podzimní procházka Pražským hradem. Lidové noviny 1925, 4. 11., s. 1
140
28. ledna 1900 se konala první – ustanovující – valná hromada Klubu Za starou Prahu. Domácí rada se
ustanovila z množství nadšenců, známých osobností a v menší míře i odborníků. První akcí byl protest proti
„sdrátování Karlova mostu“, tedy (úspěšná) snaha zabránit umístění elektrického vedení pro tramvaje na Karlově
mostě. Během dalších let se Klub angažoval především při plánovaných úpravách různých soukromých domů či
paláců, protestoval proti jejich necitlivým rekonstrukcím či plánovanému zboření. Ne vždy byl úspěšný, jako
například v kauze kostela sv. Petra a Pavla na Zderaze, který byl roku 1905 zbořen, stejně jako Židovská radnice
a Vysoká synagoga. V létě roku 1908 se Klub zúčastnil Jubilejní výstavy obchodní a živnostenské komory, kde ve
své expozici vystavoval vlastní řešení různých stavebních a regulačních problémů. Později se ještě zúčastnil
několika podobných výstav. Od roku 1910 Klub vydával vlastní časopis Za Starou Prahu. Věstník Klubu Za starou
Prahu. Ještě před první světovou válkou začaly vznikat pobočky Klubu i v dalších městech, například v Mělníce
či Českých Budějovicích. Období první světové války poznamenalo Klub nejen útlumem činnosti, ale i odchodem
tří jeho členů na frontu: dr. Zdeněka Wirtha, a architektů Aloise Kubíčka a Otakara Vondráčka. Po válce bylo třeba
znovu formulovat zásady činnosti Klubu a Klub svou činnost obnovil vydáním memoranda proti ničení památek
v reakci na popřevratovou protirakouskou euforii spojenou se strháváním pomníků a ničení dalších památek
souvisejících se starým režimem. Největšími kauzami této doby se staly právě renovace různých památek,
propojení staré a nové části katedrály sv. Víta, úpravy Pražského hradu a regulace jeho okolí. Od roku 1927 Klub
Za starou Prahu sídlí v románské věži Juditina mostu. Dle BEČKOVÁ, Kateřina: Sto let Klubu za starou Prahu
1900-2000. Jubilejní sborník, s. 28-63
141
Za zmínku také stojí jména předsedů Klubu během doby Plečnikova působení na Pražském hradě: 1919 Eustach
Mölzer; 1920 Eduard Schwarzer; 1921 Bohumil Hübschmann; 1922 Zdeněk Wirth; 1923 Vojtěch Birnbaum; 19241925 Eduard Schwarzer; 1926 Karel Guth; 1927 Jan Almer; 1928-1929 Vojtěch Birmbaum; 1930, 1932, 1934 Jan
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„Vzhledem k tomu, že Klub veřejně proklamoval památkářskou konzervační teorii
formulovanou A. Rieglem a jeo žáky, byly nové úpravy hradních nádvoří a dotváření jejich
architektonického účinku soudobými novotvary pochopitelně zcela proti duchu klubovního
názoru.“142 Autoři článků byli tedy vždy spíše kritičtí: „Věren své činnosti dřívější bude jistě
Klub „Za Starou Prahu“ lpěti na zachování určitých partií města v nynějším stavu, zejména
hotových a rozvoj nepotřebujících skupin (Malá Strana, Hradčany a královský hrad) … Také
celkové panorama hradčanské a vltavské zrcadlo je pro Klub „Za Starou Prahu“
nedotknutelné.“143 Během prvních let úprav na Hradě Klub většinou jen zařadil do svých
výročních článků zprávu o sledování těchto úprav. Již v roce 1921 byl věnován větší odstavec
soutěži o úpravu zahrad jižního traktu:
„Velmi důležitou akcí klubovní byla otázka restaurace hradu pražského a jeho úpravy jako sídla
vlády republiky československé a jejího presidenta. Práce s tím spojené, např. oprava a nový
nátěr průčelí, slavnostní osvětlení, soutěž na opravu resp, nahrazení attik prvním nádvoří,
oprava zahrad, domku v býval zahradě královské a soutěž na úpravu zahrady Rajské a na
Valech, pokud již byly provedeny, svědčí o dokonalém nedostatku umělecké zodpovědnosti
orgánů opravou pověřených a donutily Klub podati kanceláři presidenta republiky
memorandum, žádající důtklivě, aby vedení všech těchto prací svěřeno bylo jediné umělecké
osobnosti, jejíž výše vkusného vyřešení úpravy částí historicky cenných a zřízení i nových
objektů, a doporučil přímo architekta J. Plečnika, který také byl vskutku za nedlouho jmenován
hradním architektem, čímž je jistě bezpečně zabráněno dalšímu poškozování a naopak můžeme
očekávati další zvelebení tohoto monumentálního díla, které se stalo osou nového života po
tolika letech úmyslně prováděného uzavírání.“144
Kritika však většinou padala na úpravy ostatních částí Hradu, které spolu s prováděním
„vykopávek a prací badatelských byly předmětem častých porad domácí rady klubovní a
výměny několika dopisů s kanceláří pana presidenta, v nichž Klub projevil otevřeně své mínění,
nesouhlasící s dosavadním způsobem provádění mnohých prací, a nabídl svoji odbornou
pomoc, která však zůstala nepovšimnuta.“145
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Věstník pro ochranu památek se věnuje úpravám Pražského hradu téměř výhradně ve
svých každoročních zprávách; významnější prostor dostaly práce na Hradě až v únoru 1930,
kdy se rozeběhl výše zmiňovaný spor mezi redaktorem Markem, Klubem za starou Prahu a
Kanceláří prezidenta republiky. Na titulní stránce 1. čísla XIV. ročníku byla otištěna odpověď
Klubu Národním listům, kde se domácí rada brání proti nařčení prof. Marka, který „vytýká
Klubu za Starou Prahu přílišné teoretisování, ohled na památky méně významné a hlavně
úplnou netečnost v případu úpravy nádvoří.“146
Domácí rada Klubu se obhajuje, že – ačkoliv se horlivě zastává také staveb menšího
významu – Hrad stojí v centru jejího zájmu („Tento zájem projevil Klub již před dvaceti lety,
kdy se jednalo o pochybenou restauraci vladislavského sálu, a jeho pozornost vzrostla po
převrat, kdy se přistoupilo k systematické úpravě Hradu jako representativního sídla hlavy
státu. Špatné zkušenosti se soutěží na úpravu Rajské zahrady vedly k tomu, že na návrh Klubu
byl zvolen hradním architektem prof. Plečnik…“147) a připomíná několik kauz, ve kterých se
Klub angažoval. Jelikož se spor týká především úpravy III. hradního nádvoří, připomínky se
vztahují právě k tomuto prostoru148 a práce v zahradách zde nejsou vůbec zmiňovány.
Výjimkou je připomínka rozpačitých výsledků soutěže na úpravu Rajské zahrady (viz výše).
Důvodem pro rozsáhlejší pojednání o tomto sporu zde je kritika snášející se přímo na
hlavu architekta Plečnika, neboť podobně argumentovalo mnoho jeho odpůrců. Výše již bylo
zmíněno obvinění z absolutistického jednání při hradních úpravách, které vznesl právě redaktor
Marek a Klub za starou Prahu se k němu připojil:
„… od hradní správy, která neustále mluvila o součinnosti s památkovými korporacemi, byla
očekávána větší pieta a zřetel na přání těchto kruhů, jež sice občas byly zvány k poradám,
kterých se však málo dbalo. Exteritorialita Hradu v uměleckém ohledu dává hradní správě,
podepřené nejvyššími státními veličinami, podnět k zcela absolutistickému zasahování do
úpravy Hradu, a to zejména v posledních dvou letech, kdy vůbec nesvolávána hradní komise,
která jediná se mohla opříti tomuto jednání zcela nedemokratickému, uvážíme-li, že všechny
ostatní veřejné instituce i kruhy soukromé jsou v tomto ohledu vázány Památkovým úřadem,
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často na umu osobní svobody. Tím se také stalo, že památkářské kruhy a zejména Klub nebyly
informovány včas o chystaných adaptacích a postaveny před hotovou věc…“149
V témže čísle časopisu Klubu Za starou Prahu je uveřejněna i odpověď, která přišla
z Hradu. Kancelář zde připomíná, že profesor Plečnik byl hradním architektem zvolen na
základě doporučení odborných kruhů, mezi nimi i Klubem, dále se zde opírá o zřízení Umělecké
komise pro úpravu Pražského hradu a především o nutnost konzervace archeologických
památek na III. hradním nádvoří. Svoji odpověď uzavírá obranou celkového počínání
slovinského architekta na Hradě:
„Sledujeme-li vývoj Hradu, vidíme, jak každá doba vtiskla Pražskému hradu svůj charakter,
v němž se zračila současná kultura. Nedovedeme-li přizpůsobiti Pražský hrad novému životu,
pak přestane býti památkou živou a jest odsouzen ke zkáze. Proto práce prof. Plečnika, jíž
přibližuje Pražský hrad novodobým kulturním požadavkům a obohacuje o nové hodnoty
nesporné, vysoké umělecké ceny, jest nejlepší ochranou této starobylé památky.“150
Na dalších stranách je otištěna i další odpověď Klubu Za starou Prahu, v níž popuzeně
neguje většinu tvrzení hradní kanceláře s poukazem na nedostatečnou kompetenci Plečnika
rozhodovat o úpravách Hradu samostatně a bez předchozí porady s odbornými kruhy, a
označuje jeho počínání za nedemokratické. Dále zpochybňuje výroky hradní kanceláře o
špatném stavu podstavce kašny sv. Jiří či o výběru vhodné dlažby. Z nepříliš kladných ohlasů
Klubu i prof. Marka na Uměleckou komisi je zřejmě, že se tato příliš často nescházela a
většinou měla pouze charakter poradní, či pro schválení Plečnikových návrhů. Na tomto místě
se lze jen domnívat, zda to byl pouze následek architektových krátkých a nepravidelných
návštěv Prahy, nebo zda nečinnost Komise měla i jiné důvody.
V tomto sporu i nadále figuruje J. R. Marek, který se nerozpakuje, na rozdíl od Klubu,
svůj nesouhlas obrátit i přímo proti Plečnikovi osobně. Tohoto se Klub Za starou Prahu vždy
důsledně varoval, kritizoval pouze Plečnikovy návrhy a úpravy, nikdy však osobnost architekta
samotnou. Marek zde však zastupuje odpůrce samotné osoby Plečnika, a to především kvůli
jeho národnosti:
„Jen jest litovati, že úprava Pražského hradu nezůstala v rukou arch. K. Hilberta, který byl po
převratu pověřen konservačními a adaptačními pracemi Národním výborem a ministerským
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předsednictvem první vlády československé, a o jehož vroucném vztahu k starým památkám a
přímo zbožné šetrnosti k nim podává tak skvělé důkazy chrám sv. Víta. Přímo trapným faktem
jest, že se mezi sty československých architektů nenašel jediný, hodný tohoto úkolu, a že musil
býti svěřen cizinci – třeba Slovinci. Arch. Plečnik, přes svůj krátký pobyt v Praze, zůstal
cizincem, který celým uměleckým založením má sklony spíše k jihu, jak svědčí např. benátská
dlažba III. hradního nádvoří … než k našemu severu. Byť byl arch. Plečnik umělcem sebe
světovějším, v úpravě Hradu se dopustil povážlivých omylů … Vina za to padá ovšem i na naše
umělecké i památkové kruhy, které k jmenování arch. Plečnika svým souhlasem přispěly.“151
Výše zmiňovaný spor se sice netýkal úprav zahrad, které byly veřejností přijaty bez
větších výhrad, vyjma několika krátkých zmínek o antických plastikách zde umístěných. Nyní
se již objevují výtky přímo proti Plečnikově osobě. Nejčastějšími argumenty jsou jeho
nepřítomnost v republice a to, že je Slovinec – Hradu je vytýkáno, že z mnoha
československých architektů byl vybrán právě cizinec.
O to kontrastněji působí hned čtvrté číslo téhož ročníku vydané jen o půl roku později,
kde hned na titulní stránce Klub Za starou Prahu referuje o udělení čestného členství v Klubu
Tomáši G. Masarykovi za zásluhy o péči a ochranu památek. Zvláště je připomínán projev
z 7. března 1930 ve sněmovně, kde zmiňoval i úpravu Hradu:
„… Proto jsem brzy po návratu z ciziny učinil opatření, aby se z Hradu vhodnými opravami a
odkrytím jeho rozmanitých historických složek stal důstojný pomník našich dějin.“152 Ač by se
kritika prezidenta za výběr architekta přímo nabízela, nic takového zjevně veřejnost nebere na
vědomí. A to přes to, že Plečnika si Masaryk osobně – byť na doporučení odborníků – vybral a
většinu úprav financovala hradní kancelář, velkou část i sám prezident. Všechny výtky na
úpravy Hradu jsou adresovány pouze Plečnikovi, případně hradní správě.
V dalších letech se již Věstník pro ochranu památek věnuje spíše Plečnikovým návrhům
regulace severního okolí Pražského hradu. Přes veškerou kritiku Klub v článku Anketa Klubu
Za starou Prahu o návrzích arch. Josefa Plečnika na úpravu severní strany Pražského hradu
oceňuje velkorysost plánů a jejich uměleckou hodnotu. Zároveň však podotýká, že návrhy jsou
pouze „ideální stav“ a že většina těchto plánů není reálná. Naráží na mnohé výrazně ostřejší
články v jiných periodikách a podotýká, že bylo zbytečné až přehnané Plečnikovy návrhy takto
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tvrdě pranýřovat. Zmiňovaný článek je výrazně přívětivější i k samotnému architektovi, než
bylo v době sporu o III. hradní nádvoří.153 Zároveň však v následujícím čísle byla uveřejněna
krátká zpráva došlá do redakce ostře protestující proti úpravám Hradu: „Ženy československé
prosí Klub za starou Prahu … aby energickým zakročením zachránil nám všem tak drahý
poklad hradčanský i s celým okolím … Máme tolik vynikajících našich architektů, kteří zajisté
s vlasteneckým pochopením a láskou ujali by se potřebných úprav, aby nepoškodili památku
po našich předcích; co nedokázala vláda nám nepřátelská, dnes prování architekt cizí
národnosti, cizího slohu, bez lásky a citu k našim historickým památkám.“154 K dopisu je dále
připojeno 245 podpisů, jak referuje redakce Věstníku.

Vedle Plečnikovy národnosti a osobitého stylu však postupem času začal veřejnost
popuzovat také jeho asketismus – v jeho případě charakterizována především absencí
komunikace se svým okolím - a především profesura v Lublani. Stavitelské listy však ještě
v roce 1926 tuto skutečnost nepovažovaly za nic problematického:
„Dnes sedí prof. J. Plečnik v daleké Lublani, v nevýstavné školičce nad náčrtky z Prahy
přiveženými, aby je doma znovu promyslil a na nich piloval. V Praze, ví, může se spolehnouti
na své pomocníky, na své žáky, jež posadil do rýsovny a stavební kanceláře Hradu. Odedávna
vyhýbá se prof. J. Plečnik všemu dobývačnému ruchu dne. Pracuje nenápadně, potichu, bez
předběžných zpráv a buletinů; žádné novinářské práce nestavějí se mu po bok. Nikdy nehlásilo
se u něho k slovu sebevědomí, na něž si získal právo svými pracemi. Jeho umělecké
individualitě vyhovuje nejlépe určitá distance od světa.“155
V pozitivním náhledu na věc však v československém tisku zůstaly osamoceny.
Plečnikovu nepřítomnost kritizuje již J. R. Marek v nám známém sporu o III. hradní nádvoří,
kdy ve své odpovědi otištěné ve Věstníku pro ochranu památek píše, že o osudu Hradu
rozhoduje pouze Plečnik, který však „žije celý rok mimo Prahu a přijede sem sotva na několik
dnů, … tedy není v živém styku se stavbou tak citlivou, jako je právě Hrad. Tvoří své koncepce
jen na papíře, nevidí je růsti, nemůže je modulovati, kdy je potřeba.“156
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I v mnoha článcích Národních listů byla Plečnikova nepřítomnost na Hradě diskutována
kritizována, především však v letech 1921 a 1922, kdy architekt do Lublaně odešel.
V pozdějších článcích se to již objevuje jen z úst prof. Marka.
Plečnikova nepřítomnost však dělala vrásky i samotné hradní kanceláři. Přesto, že se
architekt a blízký přítel Otto Rothmayer stal již 1. listopadu 1922 oficiálním hradním
zaměstnancem a 10. března 1923 byl jmenován Plečnikovým zástupcem, který měl jediný úkol
– překreslovat, realizovat a dohlížet na práce na Hradě,157 byla komunikace s uzavřeným
architektem velmi náročná. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky najdeme bezpočet lístků
Rothmayerovi, aby se svého mistra zeptal na to či ono, případně, aby se jej pokusil přimět
k návštěvě Prahy. Některé jsou psány přímo T. Masarykem: „“… rád bych Mistra Plečnika
zachoval pro upravení Hradu a jeho okolí; mohl byste mně, prosím povědět, co si Mistr Plečnik
přeje? Myslím tu v prvé řadě na hradní úřady a úředníky, aby jejich činnost s plány a záměry
Mistrovými byla v plném souladu.“158 Jiné jsou adresovány do Lublaně hradním kancléřem
Šámalem: „Jsem všecek zoufalý nad Vaší nepřítomností v Praze, i Vaše dílo, k němuž jsme
všichni tak zbožně upírali zraky, stojí nedokončeno a marně hledáme příčinu proč se nás
vzdalujete. Není Vám toho našeho klenotu, Pražského Hradu líto? může zůstati nedokončena
umělecká modlitba, kterou Jste začal do kamene tesati…“159 Tamtéž jsou uchovány i zlomky
korespondence mezi Dr. Šámalem a Rothmayerem ve snaze přimět společnými silami Plečnika
k častější pobytům v Praze, či alespoň zjistit důvody jeho nepřítomnosti na Hradě. Z mnoha
můžeme jmenovat Rothmayerovo tvrzení, „že jeho nechuť vztahuje se pouze ku pracím na
hradě. Příčinou této nechuti jest, že stavitel Fiala o své újmě buď neprovádí anebo mění projekty
Plečníkovy.“160 Toto, a další spory ohledně úprav Hradu a jeho okolí, mezi nimi i Plečnikem
kvitovaná nedostatečná rychlost provádění prací, se opakují v záznamech a listech putujících
mezi prezidentem, hradním kancléřem a zástupcem hradního architekta po celou dobu
Plečnikova působení.
Lze tedy říci, že postupem času se mezi všemi zúčastněnými hradních úprav vytvořil
jakýsi bludný kruh: (odborná) veřejnost kritizovala Plečnikovy plány s Pražským hradem a jeho
nepřítomnost v Praze; Plečnik se snažil za Rothmayerovy pomoci vytvořit ideální koncept
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moderního sídla hlavy státu; čímž se však dostával do konfliktu s technickými možnostmi úprav
a jejich pomalým postupem, s kritikou pražských uměleckých kruhů či s „banálními
záležitostmi, kterými jej obtěžovali“ další pracovníci Hradu; takže jej postupem času přemáhala
nechuť k pokračování v marném boji s větrnými mlýny a zůstával raději v Lublani; za což byl
opět kritizován.
Mnohé z jeho plánů musely být poupraveny kvůli extrémní náročnosti jejich provedení,
některé – jako například severní okolí Pražského hradu – pro odpor veřejnosti vůbec nebyly
realizovány. Některé výtky odborníků byly opodstatněné, jiné, jako třeba spor o III. hradní
nádvoří se ve zpětném pohledu zdají být zcela absurdní, stejně jako kritika osobnosti architekta
a jeho stylu již krátce poté, co jej odborné kruhy na Hrad nadšeně doporučovaly. Je však jisté,
že Plečnik spolu s Otto Rothamyerem vtiskli Pražskému hradu podobu, která se příštím
generacím již stala zcela samozřejmou a nepotřebnou dalších sporů.

Závěr
Tato bakalářská práce si kladla vysoké cíle nového pohledu na úpravy zahrad Pražského
hradu architektem Josipem Plečnikem. Již zpočátku narazila na zásadní problémy se sběrem
relevantních pramenů, které se k tématice zahrad v podstatě nenacházely. Ať se jednalo o účty
v Archivu Pražského hradu, o soubory výstřižků a úryvky záznamů rozhovoru relevantních pro
Kancelář prezidenta republiky, či skromný fond dopisů mezi Plečnikem a různými hradními
funkcionáři (respektive opisy dopisů adresovaných Plečnikovi), většina materiálů se týkala
úprav prováděných přímo na Pražském hradě. Bylo tedy nutné pokusit se aplikovat všeobecné
názory i na Jižní zahrady a dále se zabývat spíše architektovou osobností a jejím vlivem na
průběh renovačních prací.
Pro tento pohled se stal velmi přínosným právě fond z Archivu AV ČR, díky kterému
se povedlo alespoň částečně zrekonstruovat průběh hradních prací v souvislosti s Plečnikovým
cestováním mezi Prahou a Lublaní. Toto se stalo také ústředním tématem pojednání (odborné)
veřejnosti a slovinského architekta, ve kterém jeho nepřítomnost v Praze byla klíčovým
tématem. Ve světle zpráv a záznamů Kanceláře prezidenta republiky se komunikace s Josipem
Plečnikem, a to nejen do Lublaně, ale i během jeho pobytů v Praze zdá jako zcela nadlidský
výkon, kterého byly s úspěchem schopny pouze osoby jemu duševně spřízněné, jako byl jeho
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asistent Otto Rothmayer a dále osoby, které hluboce uznával: T. G. Masaryk. Díky těmto dvěma
pánům, a velké snaze ministerského rady Blažka a kancléře Šámala, kteří vše řídili, zaštiťovali
a zaznamenávali, se podařilo udržet Plečnika v Praze na tak dlouho, aby byla většina jeho plánů
z větší či menší míry uskutečněna. Je velice pravděpodobné, že impulzem k definitivnímu
odchodu z Prahy byly Masarykem požadované a veřejností nepříliš kladně přijaté plány na
regulaci okolí Hradu.
Na tomto místě, jako závěrem, bych se ráda zamyslela nad vlivem Plečnikovy osobnosti
na úpravy Hradu. Josip Plečnik tuto práci přijal jako projev úcty Masaryka k jeho osobě a
v souladu se svými názory a svým přesvědčením ji věnoval jako „službu“ zemi, která jej přijala
s otevřenou náručí poté, co se rozešel s vídeňskou veřejností. Jako velice citlivý a uzavřený
člověk těžce nesl spory s architektem Fialou, častá finanční omezení či pomalu postupující
práce na jeho projektech (ať již byly důvody zdržení jakékoliv). Zároveň se snadno cítil pod
velkým tlakem, když z Kanceláře prezidenta republiky po něm chtěli další plány, které dle jeho
mínění ještě stále nebyly dokonalé a které chtěl ještě mnohokrát přepracovat. Z archivních
materiálů je zcela evidentní, že s ním bylo nutné jednat velice opatrně a „v rukavičkách“,
protože byť mnoho počinů úředníků Kanceláře bylo myšleno se zcela nejlepšími úmysly,
Plečnika mohly velmi rychle rozladit a každý z těchto činů mohl být tou poslední kapkou, která
jej přinutila spěšně odjet do Lublaně. Ministerský rada Blažek poté u architekta Rothmayera
zjišťoval, co se stalo a žádal prezidenta republiky, aby hradnímu architektovi napsal
vlastnoruční dopis, ve kterém by Plečnika opatrně požádal o opětovný návrat zpět do Prahy.
V optice těchto skutečností jsou monumentální úpravy ať již zahrad nebo samotného
Pražského hradu jedinečným dílem mnoha zainteresovaných osob a jednoho extrémně plachého
architekta zastřešené komunikační křižovatkou v Kanceláři prezidenta republiky.
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