
Empírový skleník
Královská zahrada byla založena v renesanci na přání Ferdinanda I. 
v roce 1534. S Hradem byla spojená krytým mostem přes Jelení 
příkop. Nejprve vznikla ohradní zeď, později různé stavby pro zá-
bavu. První byl postaven Letohrádek, zvaný Královský nebo krá-
lovny Anny. Letohrádek přináleží k nejlepším příkladům vrcholné 
renesance v celé Evropě. Středem zahrady procházelo loubí, 
v pravidelně uspořádaných výsadbách kvetly různé květiny, často 
cizího původu. Ještě dříve, než zdomácněly v Nizozemí, kvetly 
v Královské zahradě první tulipány. Za Rudolfa II. byl v západní 
části zřízen Lví dvůr pro chov exotické zvěře. Kromě lvů se tu do roku 
1740 chovali i tygři, medvědi, vlci a jiná zvířata.

 Empírový skleník vznikl okolo roku 1820 na místě 
staršího, opírajícího se o renesanční ohradní zeď Královské 
zahrady. Hlavní stavba má souměrné empírové průčelí obrácené 
k jihu. Uvnitř jsou dvě velké síně pro rostliny s prosklenými 
stěnami původně s dřevěnými rámy. Ještě na počátku 20. století 
byl rozdělený do tří částí; jedna byla vytápěná, druhá nevytápěná 
a třetí sloužila k pěstování kamélií. I když stavba typem 
představuje oranžérii, sloužila jako skleník, do kterého se na zimu 
ukládaly hrnkové rostliny v létě pěstované v zahradě. Později 
stavbu západním směrem doplnil nevysoký pěstební skleník.

Vážení návštěvníci,
 
vítáme Vás na pátém ročníku nevšední podívané v prostředí 
Empírového skleníku v Královské zahradě. Před lety jsme hojně 
navštěvovanou výstavu nazvali Předjaří na Pražském hradě. 
Letos se jejím tématem, u příležitosti 300. výročí narození, stala 
osobnost české královny Marie Terezie.

 Po prohlídce skleníku s rostlinami užívanými k výsadbám 
v Královské zahradě následuje procházka květinovým korzem, 
tvořeným více než tisíci přirychlenými cibulovými květinami. 
Práce hradních zahradníků Vám po barokním způsobu nabízí 
překypující krásu podmaňující smysly v době, kdy zahrada ještě spí 
zimním spánkem. Navíc máte možnost se s konkrétními dotazy 
na pěstování různých rostlin obrátit na skutečné zahradnické 
mistry. Po všech těch rozkvetlých tulipánech, narcisech, hyacintech, 
šafránech, kosatečcích, česnecích, řebčících, modřencích a další 
záplavě květin následuje umělecko-historické poznání věnované 
úpravám Pražského hradu za vlády Marie Terezie. Návštěvníci 
vedle obrazů, soch, nábytku a váz ze sbírek Pražského hradu navíc 
uvidí dva krásné příklady efemérního aranžmá v barokním stylu.

 Inspirující nádhera letošního Předjaří na Pražském 
hradě je pozvánkou na výstavu věnovanou Marii Terezii 
v někdejším Tereziánském ústavu šlechtičen v Jiřské ulici, 
kterou Správa Pražského hradu chystá otevřít od října 2017.  
 
   

 

P
Marie Terezie na Pražském hradě
Když se 13. května roku 1717 ve vídeňském Hofburgu narodila 
arcivévodkyně, nikdo netušil, že bude jedinou českou panovnicí. 
Vládu jí zajistila Pragmatická sankce jejího otce Karla Vl. Po jeho 
smrti ale musela mladá žena bojovat o české dědictví. Oporou jí 
vždy byl manžel František Štěpán Lotrinský, s nímž měla 16 dětí. 
Nejznámějšími jsou Josef II., Leopold II. a Marie Antoinetta. Josef 
byl po smrti otce císařem a od roku 1765 spoluvládcem. Mezi 
matkou a synem ale, zvláště v náboženských otázkách, nepanovala 
shoda. Naplno to ukázala doba po její smrti 29. listopadu 1780. 
Od toho okamžiku Josef II. rázně uplatňoval svou vůli. Dodnes 
každý,  kdo přijde do kapucínské hrobky Habsburků ve Vídni, vidí 
ten propastný rozdíl mezi vzhledem náhrobku rodičů a syna...

 Tak jako kdysi požár v roce 1541 urychlil renesanční 
přestavbu Hradu, tak potřeba reprezentace a dvojí nepřátelská 
okupace i těžké pruské bombardování v roce 1757 přinesly 
radikální změny. Přestavba byla svěřena vídeňskému dvornímu 
architektu Nicolu F. L. Pacassimu (1716–1790). Započala změnou 
Rožmberského paláce v Tereziánský ústav šlechtičen a skončila 
úpravou západního vstupu do Hradu na čestný dvůr ohrazený mříží 
s pylony nesoucími původně sousoší od pražského sochaře Ignáce 
Františka Platzera. Také věž katedrály dostala novou vysokou 
helmici, na jejímž vrcholku je pozlacený lev pozdvihující kříž.

 Tereziánská přestavba vtiskla Hradu vzhled skutečné 
královské rezidence s racionální souměrností a bez marnotratné 
zdobnosti. V interiérech hravě rokoková, a na fasádách střídmě 
klasicistní, stala se závěrečnou kapitolou baroka v Čechách.
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