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Kašička, Zahradník / „Rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu, dílo tří významných architektů...MATERIÁLIE

„REZIDENCE“ V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ PRAŽSKÉHO 
HRADU, DÍLO TŘÍ VÝZNAMNÝCH ARCHITEKTŮ – K. I. 
DIENTZENHOFERA, A. HAFFENECKERA A P. JANÁKA

FRANTIŠEK KAŠIČKA – PAVEL ZAHRADNÍK

Prezidentská „rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu (obr. 1) patřila donedávna k bí-
lým místům na mapě sloužící k bližšímu poznání vývoje a proměn hradního souboru. Bylo to dáno 
především specifi ckým účelem, pro který dnešní budova vznikla – jako občasné nebo trvalé sídlo 
hlavy státu po druhé světové válce. Teprve známé převratné události v roce 1989 a v letech bez-
prostředně následujících dovolily po odtajnění stavební dokumentace a umožnění přístupu do bu-
dovy podrobněji poznat a analyzovat „rezidenci“, která se stala nedílnou součástí kulturního dě-
dictví v rámci Pražského hradu, symbolu české státnosti (obr. 2). 

Vlastní „rezidence“, postavená v líci tarasní zdi oddělující severní a jižní díl Královské zahrady, 
tvoří v hmotě, průčelích i v dispozici svého středního jádra symetrickou kompozici neoklasicistní 
povahy (obr. 3). Ústřední jednopatrový objekt postavený na půdorysu širokého „U“ (obr. 4), pod-
sklepený v celém rozsahu, je orientován hlavním průčelím k jihu, k Jelenímu příkopu, za kterým 
vyrůstá za hradním obvodem katedrála sv. Víta. Jádro ustouplého středního dílu zde tvoří docho-
vaný barokní pavilon, původně rovněž osový článek skleníku z počátku třicátých let 18. století. 
Nad podélný zadní trakt budovy bylo vloženo v úrovni severní zahrady mezipatro. Nad barokním 
pavilonem zůstal zachován mansardový tvar střechy, do kterého na bocích vrůstají sedlové stře-
chy bočních přístaveb středního dílu, aby na vnějších stranách pronikly do vyšších sedel nad boč-
ními křídly, uzavřených na jižní i severní straně výraznými trojúhelnými tympanony.

K vlastní rezidenci se připojuje ve hmotě spojovacím krčkem nižší západní přístavba kuchyně. 
Tento spojovací krček tvoří dochovaný jednopatrový barokní věžový „altán“ pod stanovou stře-
chou, s bočními přízemními vstupními přístavbami pod pultovými střechami, spadajícími od staré 
tarasní zdi směrem k jihu (obr. 3, 5).

Navazující objekt kuchyně na obdélném půdorysu, pod příčně asymetrickou sedlovou střechou 
s bočními polovalbami, je rovněž v celém rozsahu podsklepený. Dodatečné přístavby pod úrovní 
zvýšeného severního dílu Královské zahrady obsahují především bazény a jejich technická zá-
zemí. Nad terénem se tu nevýrazně uplatňuje pouze menší obdélný „anglický dvorek“, chráněný 
mřížovinou.  

Sídlo prezidentů republiky v Královské zahradě Pražského hradu nebylo od doby své výstavby nikdy přístupné pro bližší poznání vývoje a proměn 
této části hradního areálu. Teprve zpřístupnění objektu a odtajnění související archivní dokumentace v 90. letech 20. století dovolilo poznat, ana-
lyzovat a zhodnotit účast předních architektů své doby, kteří se na výstavbě postupně podíleli. Stavební dění při jižní tarasní zdi renesanční 
Královské zahrady na místě dnešní „Rezidence“ počíná rokem 1731 výstavbou nákladného rozměrného skleníku, na jehož fi nální podobě se 
podílel K. I. Dientzenhofer. Ze skleníku poničeného pruským bombardováním ponechal a upravil stavitel A. Haffenecker pouze střední vstupní pa-
vilon a malý věžový altán. Dochované stavby využil architekt P. Janák v letech 1947–1950 k vybudování jednoho ze svých stěžejních děl – prezi-
dentské rezidence. Problémy, individuální potřeby jednotlivých prezidentů a dílčí provozní zásahy zaznamenává zejména Janákův deník a navazu-
jící odtajněný archivní materiál.

The Czech presidential residence in the Royal garden of the Prague castle has been inaccessible for a survey of the development and modifi ca-
tions of this part of the castle area since it had been built. Only the opening of the property and declassifi cation of the archive documentation in the 
1990s enabled the recognition, analyse and evaluation of the successive participation of eminent architects of the period on the building construction. 
Building activity by the south terrace wall of the Renaissance Royal Garden on the site of present „Residence“ started in 1731 by building an expen-
sive and sizable greenhouse. Its completion was assisted by K.I.Dientzenhofer. After the greenhouse was damaged by Prussian bombing, architect 
A.Haffenecker preserved and modifi ed the central entrance pavillon and a small tower like summer-house. In 1947–1950 architect P. Janák used the 
remnants of the building for one of his fundamental works – the presidential residence. Problems, individual needs of presidents and fractional func-
tional modifi cations are noted mainly in Janák´s diary and subsequently in the declassifi ed archive documents.
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