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Obr. 4. Pražský hrad, Královská zahrada, rezidence. Úroveň přízemí hlavní budovy ve stavebně historické analýze (severní přestavby jsou pod úrovní hor-
ní zahrady). Modrá – předpokládané pozůstatky renesanční tarasní zdi, hnědá – barokní konstrukce z let 1731–32, oranžová – novodobé konstrukce 
z let 1947–50 (z doby působení arch. P. Janáka), žlutá – mladší konstrukce po r. 1950. (Podklady uložené v KPR upravil, částečně překreslil a dle pokynů 
autora vybarvil M. Ďurica, 2010.)

Obr. 3. Pražský hrad, Královská zahrada, rezidence. Severní průčelí dnešního stavu. (Podklady uložené v Kanceláři prezidenta republiky – dále KPR – 
k tisku upravil M. Ďurica, 2010.)

Obr. 5. Pražský hrad, Královská zahrada, rezidence. Jižní průčelí dnešního stavu (podklady uložené v KPR k tisku upravil M. Ďurica, 2010).
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III.

Rok po ukončení druhé světové války, na počátku května 1946, vyslovil prezident Beneš dotaz, 
zda by bylo možno přebudovat Míčovnu v Královské zahradě na letní prezidentovo obydlí. O tom-
to řešení, ke kterému se samotný prezident zjevně přikláněl, se poté jednalo po několik měsí-
ců, ale nevhodnost přestavby renesanční Míčovny nakonec přivedla architekta Pražského hradu 
Pavla Janáka k návrhu využít pro vybudování letního domu prostor bývalého skleníku, ze kterého 
by zůstal střední vstupní pavilon a menší objekt tzv. „altánu“. Postup těchto jednání a poté i sa-
motné výstavby „rezidence“ lze velmi podrobně sledovat v deníku architekta Janáka.29 Janákovy 
návrhy novostavby se dvěma křídly svírajícími uprostřed dochovaný barokní pavilon byly prezi-
dentem Benešem 11. října 1946 akceptovány (jak se zdá, na naléhání prezidentovy manželky)30

29 APH, Pozůstalost Pavla Janáka, kart. 4 (deník 1946), kart. 5 (deník 1947, 1948), kart. 6 (deník 1949, 1950), kart. 
7 (deník 1951, 1952). Z těchto deníků pocházejí všechny informace o stavbě z let 1946–1952, pokud není uvede-
no jinak. Plány k Janákově přestavbě: APH, Nová plánová sbírka, inv. č. 10 902.

30 Janák v zápise z 11. října 1946 o své návštěvě u prezidenta, kterou vykonal spolu s prezidentovým kancléřem
a přítelem Jaromírem Smutným (titulovaným v pramenech i jako vyslanec) a prezidentovým poradcem pro zaři-
zování interiérů Jaromírem Strettim-Zamponim, mimo jiné píše: „Dnes ve 12.30 byli jsme s vyslancem a Strettim 
u presidenta a milostivé paní v rodinném saloně bytu. President nejprve, když projekt byl před ním rozložen, ne-

Obr. 12. Plán Pražského hradu 
z r. 1759 – výřez: část Královské 
zahrady se skleníkem. Uloženo: 
APH, Stará plánová sbírka, sign. 
157/35 (foto P. Havlík, 2010).




