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charakter“ (Poche/PreiSS 1973, 77–78). autoři Mojmír horyna a Milada vilímková v publikaci Pra-
ha na úsvitu nových dějin zmiňují, že budování nového paláce bylo zahájeno „již delší dobu před 
rokem 1725“, ale stavba, stále ještě nedokončená byla dovršena až novým majitelem, Pavlem 
Jindřichem Mansfeldem, „který v přestavbě pokračoval až do roku 1747, jak dokládá datum na 
průčelí“. autorům fasáda „základními principy řešení připomene díla Giovanni Battisty allipran-
diho, i když tvarové detaily jsou vesměs pokročilejší. i dispozice interiérů má nápadně vrcholně 
barokní ladění a vídeňský nádech. nad přízemím je vloženo provozní mezipatro a piano nobile 
vysazeno až do třetího podlaží“. autorům řešení připomíná hildebrandtovy paláce, podíl františka 
ignáce Prée vidí až po roce 1735, doporučeného patrně někdejším mansfeldským architektem 
františkem Maxmiliánem kaňkou (horyna/viLíMková 1988, 390–91). věra naňková dává palác do 
souvislosti s  činností františka ignáce Prée, upozorňuje na „slavnostní oválný sál s  výrazným 
konzolovým polopatrem (obr. 14), bohatě zdobený, jehož jednotlivé články jsou poplatné kaňko-
vi, a tím zčásti vídeňskému dekorativismu“ (naňková 1989, 438). Jiřina Muková (1996, 197–199), 
autorka hesla v uměleckých památkách Prahy, rozdělila výstavbu do dvou etap. První proběhla 
někdy po roce 1700 a lze ji spojit s osobou Giovanni Battisty alliprandiho, druhá – po roce 1735 – 
proběhla pod vedením františka ignáce Prée. vnitřní vybavení je dáváno do souvislosti s přestav-
bou, kterou někdy kolem 1850 podnikla vilemína Colloredo-Mansfeldová, provdaná auersperko-
vá, a jež je považována za druhorokokovou. 

časové vymezení stavby má, pokud se chceme zabývat jejím autorstvím, zásadní význam. do-
savadní literatura vymezila první etapu výstavby do období mezi 1700 a 1725, čímž je vlastně vy-
loučena možnost architektonického návrhu františka ignáce Prée, který se právě ve zmíněných 
letech vyučil a sloužil u františka Maxmiliána kaňky. dendrochronologické datování výstavbu 
přesněji vymezilo do let kolem 1712 (východní křídlo) a kolem 1716 (hlavní budova), kdy již byly 
hotovy stavební konstrukce a byly osazeny střechy. lze předpokládat, že stavba začínala od 
jihu, křídlem s  hlavním sálem, aby stále mohly být využity k  pobytu stávající konstrukce. 

Obr. 14. Praha 1-staré Město, 
čp. 189. hlavní sál, A – detail konsol 
hlavního sálu na jižní straně; B – cel-
kový pohled (foto P. havlík, 2014).
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Také u jednotlivých architektonických prvků staroměstského paláce nalezneme souvislosti 
s ostatními alliprandiho pracemi. Poměrně charakteristické jsou mohutné podložené klenáky, 
zasahující do římsy (dříve vydávané za nezaměnitelný prvek santiniho architektury), rustiko-
vané přízemí a rustikované ukončující pilastry, tumbovité ale i ploché parapety, suprafenestra 
se zvlněnou římsou a medailony. To jsou ale prvky takřka obecné, více specifické je používání 
okenních ostění a šambrán v podobě „obrazových rámů“, a především pak neobvyklé vložení 
jakéhosi soklu do suprafenestry. v této souvislosti je dobré připomenout blízkost suprafenes-
ter zahradní fasády paláce Přehořovských a bočních suprafenester průčelí Colloredo-Mans-
feldského paláce. Přesnější analogie k  portálu paláce, specificky provedenému původnímu 
průjezdu a k  podobě jeho „zvlněných“ říms, se prozatím nepodařilo nalézt. Přesto se zdá 
být autorství Giovanniho Battisty alliprandiho přece jen velmi pravděpodobné. nakonec asi 
nejvíce podporuje alliprandiho autorství ta okolnost, že nejpravděpodobnějším provádějícím 
stavitelem Bredova paláce byl františek Jakub fortini. Ten totiž v  roce 1724, při vstupu do 
schwarzenberských služeb, zmiňuje svou předchozí práci u hraběte Bredy. Zhruba v době 
stavby paláce pak doloženě fortini pracoval jako alliprandiho polír na stavbě Colloredovského 
paláce na Malé straně (naňková 2004b, 182).

otázka rokokového vybavení je velice složitá, protože v době velké přestavby paláce na počátku 
20. století došlo k masivní proměně někdejšího mobiliáře. Zásluhu na tom mělo nejen zrušení 
rokokových prostorů v západním křídle, ale také přestavba barokních komnat v průčelí. Přitom 
však původní vybavení nebylo zrušeno, ale rozebráno, některé díly byly nově sestaveny, jiné od-
vezeny na zámek auersperků ve slatiňanech a přizpůsobeny tamním prostorům. nelze se proto 
divit, že někdy jsou interiéry označovány za původně rokokové, jinde – a stejně oprávněně – za 
novorokokové. výraz druhorokokový je zde ovšem v každém případě nevhodný. 

Patrně celé zařízení (včetně nábytku) západního křídla v úrovni belletage bylo demontováno a od-
vezeno do slatiňan, jeho podobu ovšem známe zásluhou fotografií karla Chotka (obr. 25–28),  
které pořídil v roce 1885.24 existenci rokokového vybavení v západním křídle dodnes dokazují 
zvláštní segmentové záklenky oken (obr. 29), shodné se záklenky v  sálech průčelního křídla, 
které se v západním křídle objevují u oken obrácených do dvora (obr. 30 a 31). To odpovídá sku-
tečnosti, že původní hlavní místnosti byly orientovány do dvora, nikoliv do ulice – ke změně došlo 
až při přestavbě v roce 1901. Proto některé místnosti v nižším podlaží ve dvorním traktu jsou 
vybaveny okenicemi, které zde ale nemají smysl, protože jsou v místnostech sloužících posléze 
jako kuchyně či předsíně. dalším bezpečným a jednoznačným důkazem, že rokokové vybavení 
není až z let 1901–1902, dokládá rokokový rub dveří hlavního sálu, které se obracejí do novodo-
bé zazdívky (z roku 1901), která oddělila nově přestavěné západní křídlo od hlavního sálu.

Je jasné, že za přestavby paláce v letech 1901–1902 došlo k rozebrání dřívější rokokové vý-
zdoby, a to včetně parket, obložení stěn (lambris), trummeau. Po změně dispozice byly pak 
tyto detaily osazeny zpět, částečně ovšem i nově doplněny a přeměněny. souviselo to se sku-
tečností, že hlavní sál průčelního křídla o čtyřech okenních osách (jež se projevují i na fasádě 
pseudorizalitem) byl rozdělen do dvou salonů a ve středním traktu byla nově zřízena chodba. 
Touto úpravou zanikl původní otopný systém, ale muselo dojít i k přeložení podlahové krytiny, 
úpravě fabionů a stropů v  jednotlivých místnostech. Původně byla naplánována i přestavba 

24 děkuji za upozornění na tyto fotografie řediteli slatiňanského zámku ing. Jaroslavu Buštovi a jeho spolupracovníku 
radkovi ryšavému. fotografie jsou součástí sbírky uložené v Ústavu dějin umění v. v. i., pod inv. č. 3293–3301, na zadní 
straně jsou označeny jako auersperský palác a datovány jsou do března a dubna roku 1885. na čelní straně je jméno 
autora karla Chotka.

Obr. 29. Praha 1-staré Město, 
čp. 189. Pohled na okno v chodbě 
2. patra západního křídla (dnešní 
stav). ukazuje pozůstatek někdej-
šího rokokového záklenku, který se 
zachoval v rokokově upravených 
místnostech v hlavním křídle. Zde 
se dostal, se změnou orientace po-
kojů do ulice, do prostorů předsíní, 
kuchyní nebo dokonce záchodů 
(foto M. Musil, 2014).

Obr. 30. Praha 1-staré Město, 
čp. 189. rokokový okenní záklenek 
v hlavním severním křídle paláce 
Colloredo-Mansfeldů (foto P. havlík, 
2014). 

Obr. 31. slatiňany, zámek. rokoko-
vý okenní záklenek na slatiňanském 
sídle auersperků, v dnešní jídelně 
(foto P. vlček, 2014).

Obr. 32. slatiňany, zámek. Pohled 
na vybavení a deštění oken a dveří 
dnešního přijímacího salonu (foto  
P. vlček, 2014).




