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Evropsk˘ zámek a jeho v˘zkum
Ivan P. MUCHKA

Nedávné memorandum, které vze‰lo ze semi-

turní politikou, která po sametové revoluci zcela

(nûkdy bychom ﬁekli pﬁímo státnû reprezentaãní).

náﬁe vûnovaného hradÛm a zámkÛm v âeské re-

rezignovala na roz‰iﬁování sítû zpﬁístupnûn˘ch

Nejde mi samozﬁejmû o to, Ïe do interiérÛ „obyt-

publice, zdÛraznilo specifikum péãe o tento vel-

hradÛ a zámkÛ (a zahradních areálÛ s nimi velmi

nû pﬁesvûdãivého charakteru“ pﬁibyly pﬁedmûty

mi zraniteln˘ ãlánek hmotného kulturního dûdictví

ãasto spojen˘ch), aÈ uÏ formou pﬁímé správy, ne-

dﬁíve neexistující, jako telefon ãi televize; spí‰e

minulosti a jeho ochrany. Reflexe s tímto fenomé-

bo systémem subvencí pro soukromé vlastníky,

Ïe je stírán modus formálního interiéru (oficiální-

nem spojená by rozhodnû mûla pﬁekraãovat ná-

nebo stimulací vzniku organizace analogické

ho, rigorózního, reprezentaãního), pro kter˘ není

rodní hranice, uÏ jen z toho prostého dÛvodu, Ïe

k britsk˘m National Trustu ãi English Heritage.

nic cizorodûj‰ího neÏ leÏérnost, komfort a fashio-

stavebníci – v˘znamné aristokratické rody – také

Nic z toho se za dvacet let nestalo a v˘sledkem

nable character. ZdÛrazÀuji ov‰em, Ïe jde o velmi

nebyli vázáni na jedno jediné území. JestliÏe se

je, Ïe je u nás ve srovnání s Anglií zpﬁístupnûna

minuciózní otázku, a nechtûl bych se dostat do ro-

odborníci ze stﬁední Evropy mohou blíÏe sezna-

jen asi tﬁetina hradÛ a zámkÛ, vezmeme-li v úva-

le prvoplánov˘ch kritikÛ, kteﬁí mentorsky poukazu-

movat s kulturním dûdictvím „insulární“ Anglie,

hu velikost státu a poãet obyvatel – v absolutních

jí na to, Ïe dne‰ní „livingcharakterov˘“ zpÛsob in-

pak v Ïádném pﬁípadû nejde o nûjaké nezávazné

ãíslech jde o dvoucifern˘ zlomek (odhadem jedna

stalace ﬁeknûme interiérÛ v Jemni‰ti nesouhlasí

v˘lety a pﬁíjemné trávení volného ãasu. Konstato-

patnáctina aÏ dvacetina). JestliÏe se nemÛÏeme

s jejich pÛvodním baroknû rokokov˘m stylov˘m

val jsem to jiÏ ve své zprávû v Bulletinu UHS, vû-

ani vzdálenû pomûﬁovat s Velkou Británií co do

charakterem. âtenáﬁ jistû pochopil, Ïe moje kriti-

nované prÛbûhu attinghamské letní ‰koly pro

poãtu objektÛ a jejich náv‰tûvníkÛ, pak by bylo

ka míﬁí spí‰e na zkreslování historické skuteã-

studium zámkÛ ve Velké Británii v roce 1995,

alespoÀ Ïádoucí porovnávat kvalitu péãe o objek-

nosti pod zá‰titou svobody umûlecké fantazie

kde pﬁedná‰eli pﬁední odborníci na zámecká síd-

ty a jejich mobiliáﬁ. Také zde je pro nás Anglie záﬁ-

a kreativity, o niÏ jde zejména filmovému a televiz-

la, jako byl tehdej‰í prezident organizace National

n˘m pﬁíkladem studia, zachování a rozvíjení tra-

nímu prÛmyslu, kter˘ si navykl vyuÏívat historické

Trust Martin Drury, historik John Wilton-Ely, Antho-

diãních technologií. V tomto pﬁípadû by ov‰em

„dekorace“ evropsk˘ch hradÛ a zámkÛ, bohuÏel

ny Wells-Cole, Simon Murray (kter˘ zastoupil plá-

bylo tﬁeba speciálních pﬁíspûvkÛ vûnovan˘ch

anglické nevyjímaje. Je asi pﬁíznaãn˘m rysem do-

nované vystoupení náhle zemﬁelého Gervase

otázkám konzervace kamene, cihlového zdiva,

by, Ïe napﬁíklad Chiswick House, „kultovní objekt“

Jacksona-Stopse), Ian Bristow, Peter Goodchild,

dﬁeva, kovÛ, textilu, papíru a dal‰ích materiálÛ.

anglické architektury 18. století, vznikl˘ podle pro-

1

2

5

Christopher Clay, Sarah Medlam, Cynthia Camp-

Chtûl bych se místo toho alespoÀ tezovit˘m

bell, Gillian Darby, Elizabeth White a v neposlední

zpÛsobem vûnovat otázce prezentace historic-

jektu lorda Burlingtona, se letos znovu otevírá ve-

ﬁadû samozﬁejmû organizátoﬁi celého semináﬁe

k˘ch interiérÛ, tak jak jsem s ní byl konfrontován

Annabel Westman, specialistka na historick˘ tex-

v dobû svého pobytu na Letní attinghamské ‰ko-

■ Poznámky

til, a Giles Waterfield, kter˘ hovoﬁil o historick˘ch

le. Myslím, Ïe tehdy byly ponûkud nadsazovány

1 Obnova památek 2009, Péãe o státní hrady a zámky,

obrazárnách. V˘znam takového studia lze zjed-

pojmy obytnosti a pﬁívûtivosti a rodinného cha-

Praha, 24.–25. 3. 2009.

nodu‰enû charakterizovat, mimo obecn˘ rozmûr

rakteru, pro které byl pouÏíván obrat living cha-

2 Ivan MUCHKA: Evropsk˘ zámek a jeho v˘zkum v Atting-

znaleck˘ (connoiseurship), zhruba podle násle-

racter. JiÏ pﬁedtím jsem se s podobn˘m chápá-

hamu, Bulletin Umûleckohistorické spoleãnosti v âes-

dujících badatelsk˘ch cílÛ: 1. studia bohemik;

ním historick˘ch interiérÛ setkal ve Francii, kde

k˘ch zemích, 6/1995, s. 5–8; verze ve formátu PDF je ke

2. zpﬁesÀování dat k objektÛm nebo pﬁedmûtÛm

oproti velk˘m, málo „Ïiv˘m“, grandiózním rezi-

staÏení na internetové stránce: http://www.dejinyume-

anglické provenience na ãeském území; 3. kom-

dencím byly preferovány „rodinné zámky“, coÏ se

ni.cz/bulletin/B395.pdf.

parativní studium artefaktÛ, které obû zemû sdí-

projevovalo i na odlivu náv‰tûvnosti z Grands mo-

3 FrekventantÛm byl s ãasov˘m pﬁedstihem rozeslán se-

lejí, jak to bude dále uvedeno napﬁíklad na exem-

numents ve prospûch drobnûj‰ích sídel. Je sa-

znam doporuãené literatur y, kde mimo monografické

pláﬁích opakovanû tkan˘ch sérií nástûnn˘ch

mozﬁejmé, Ïe v pluralitní spoleãnosti mÛÏe kaÏd˘

ãlánky k objektÛm, napﬁíklad z t˘deníku Country Life, od

kobercÛ z manufaktur v Bruselu, Mortlake a po-

vlastník nebo správce památky preferovat ty for-

roku 1925 – v˘mluvn˘ pﬁíklad existence kontinuity a tra-

dobnû; 4. v˘zkum fenoménu, kter˘ bych pracovnû

my propagace, jaké uzná za vhodné. Proces „oda-

dice – nacházíme jména v˘znamn˘ch svûtov˘ch kastelo-

oznaãil jako kulturní paralelismus, tedy obdobné

ristokratizování“ aristokracie ov‰em nastal jiÏ zá-

logÛ – Marka Girouarda, Geoffreye Bearda, Davida Watki-

umûlecké projevy i v pﬁípadech, kdy ne‰lo o pﬁímé

hy v 19. století a ve stﬁední Evropû je po

na, Johna Fowlera, Johna Cornfortha, Petera Thorntona

ovlivnûní nebo pﬁebírání konkrétních pﬁedloh.

stﬁízlivém klasicismu charakterizován biedermeie-

a dal‰ích.

Mimo to jde i o v˘sledky „aplikovaného v˘zku-

rem s jeho Gemütlichkeit a Gutbürgerlichkeit.

4 Majoritu úãastníkÛ pﬁedstavují muzejní kurátoﬁi a kon-

mu“, napﬁíklad moÏnost anal˘zy motivace náv‰tûv-

JestliÏe nám v‰ak jde o historicky pravdivou pre-

zervátoﬁi, v pﬁípadû roku 1995 z muzejí ve Spojen˘ch stá-

nosti památkov˘ch objektÛ, otázek jejich v˘chov-

zentaci, pak zejména v pﬁípadû star‰ích rene-

tech americk˘ch.

ného, formativního pÛsobení na veﬁejnost a jejich

sanãních nebo barokních interiérÛ je takov˘ pﬁí-

5 Vycházím napﬁíklad z pﬁehledu Historic Houses – Cast-

funkci v celospoleãenském kulturním systému,

stup velmi sporn˘, alespoÀ tam, kde je na

les & Gardens, Dunstable 1984, s podtitulem The com-

dal‰í typy spoleãenského vyuÏití a podobnû. To by

jednom objektu moÏné zcela jednoznaãnû rozli‰it

prehensive Guide to over 1200 historic properties from

pak mohlo vést k zamy‰lení nad na‰í státní kul-

charakter interiérÛ na privátní a reprezentaãní

cottages to castles open this year.

3

4
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1

z objektÛ, které také mohly Schurichta inspiro-

Není-li uvedeno jinak, je autorem v‰ech fotografií I. P. Muchka. /

vodkynû. Pﬁipomínám to ov‰em i z pozitivního úh-

vat, nás zaujme chodba tvoﬁící spojnici mezi re-

The author of all photos is I. P. Muchka, unless stated otherwise.

lu pohledu jako netypick˘ pﬁíklad situace, kdy

prezentaãním jádrem zámku a „rodinn˘m bytem“

Obr. 1. Kedleston Hall, chodba. / Kedleston Hall, corri-

film má obsahovou vazbu na objekt – jde o pﬁí-

(na druhé stranû leÏí symetricky kuchyÀ a prádel-

dor.

bûh manÏelky pátého vévody z Devonshiru, vlast-

na). Pozoruhodn˘ ﬁemesln˘ detail tam tvoﬁí geo-

Obr. 2. Hardwick Hall, stﬁe‰ní pavilon. / Hardwick Hall,

níka Chiswick House (bylo by moÏné o nûm dále

metricky ãisté zakﬁivení linie podlahy z masivních

roof pavilion.

hovoﬁit v souvislosti se západním par terem za-

fo‰en. O obdobnou konfrontaci se mÛÏeme poku-

Obr. 3. Wollaton Hall, detail okapového svodu. / Wolla-

hrady zámku Chatsworth, kde je z buxusu vytvo-

sit i v pﬁípadû typÛ objektÛ, napﬁíklad architektur

ton Hall, detail of the rain pipe.

ﬁen pÛdor ys vily a prohánûjí se po nûm dûti vé-

v zahradách; nabízí se srovnání návrhu kotcÛ pro

vodkynû, aãkoliv byl zﬁejmû vytvoﬁen aÏ po roce

jeleny – Design for a deercote – ve tvaru me‰ity

1950).

s minaretem z roku 1767, jehoÏ autorem je James

■ Poznámky

Wyatt, a minaretu v Lednici od Josefa Hardtmutha

6 Titul internetov˘ch stránek zní: „Oscar-winning costu-

ﬁejnosti v˘stavou kost˘mÛ z oscarového filmu Vé6

V oblasti architektury je vazba mezi Anglií a Stﬁed-

9

ní Evropou velmi tûÏko zji‰Èovatelná; je totiÏ evi-

z roku 1799. Také zde samozﬁejmû mÛÏeme

mes from ‘The Duchess’ come to Chiswick house“ –

dentní, Ïe stavební typy a formy se v Evropû ra-

uvést dal‰í moÏné zdroje inspirace – me‰ity v Kew

http://www.english-heritage.org.uk/ser ver/show/

ného novovûku prolínaly – napﬁíklad nesporn˘m

Gardens, Schwetzingen a jiné, nicménû WyattÛv

nav.20497

inventorem ãtvrtkruhov˘ch chodeb a lodÏií, které

návrh zﬁejmû patﬁí k nejstar‰ím pramenÛm.

7 The Four Books of Andrea Palladio’s Architecture, Lon-

spojují hlavní budovu s boãními, samostatnû sto-

RovnûÏ ﬁe‰ení kompozice a tektonizace exterié-

don 1738, Plate LVIII, page 55 (Villa Leonardo Mocenigo).

jícími pavilony a pﬁipomínají jakási ramena ãi ro-

ru budovy se stávalo pﬁedmûtem inspirace, i kdyÏ

8 Srovnej Oliver HIILL: English country houses – Caroline

zevﬁené paÏe, je Andrea Palladio; v anglickém

je jasné, Ïe v˘sledná podoba je vÏdy sloÏena z vel-

(1625–1685), London 1966, s. 61; na pÛdorysu je lev˘

pﬁekladu jeho traktátu o architektuﬁe to zní ná-

kého mnoÏství komponent. Nápadn˘m rysem ﬁe-

pavilon oznaãen jako „Library“ a prav˘ jako „Chapel“ – to-

sledovnû: „…loggias, which arms tend to the cir-

‰ení jiÏní fasády zámku Gopsall Hall, Leicestershi-

to ﬁe‰ení je na Kaãinû zcela shodné.

cumference, seem to receive those that come

re (William a David Hiorne, kolem 1750–1760), je

9 Leslie HARRIS: Rober t Adam and Kedleston. The

jeho tvorba byla v Anglii

sníÏen˘ stﬁední rizalit, podobn˘, jako má vstupní

Making of a Neo-Classical Masterpiece, Wisbech 1987,

17. a 18. století nesmírnû oblíbená, napodobo-

prÛãelí zámku v Kostelci nad Orlicí ze dvacát˘ch

s. 91.

near the house;“

7

10

vaná a rozvíjená. Zámek v Kaãinû vykazuje

let 19. století od Heinricha Kocha.

ov‰em mimo základní podobu tohoto dispoziãní-

ku a v˘voje zámeckého prÛãelí v Anglii je ov‰em

ho útvaru jeden zvlá‰tní r ys, jímÏ pﬁipomíná zá-

zase komplexní – pravoúhlá velká okna, ark˘ﬁová

mek Stoke Bruerne Park, kter ˘ mohl architekt

okna (bay-windows) a dûlení svisl˘mi a pﬁíãn˘mi

Schuricht znát z Campbellovy publikace Vitruvius

trámky (mullion, transom) se staly kanonick˘mi

8

Britannicus. V zámku Kedleston Hall, jednom

176

Otázka vzni-

prvky, charakterizujícími anglickou architekturu
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5

jako takovou. A pﬁesto mÛÏeme uvaÏovat naopak

Typologii interiérÛ mÛÏeme pokládat za vÛbec

Obr. 4. Gopsall Hall, jiÏní prÛãelí. (Reprofoto z knihy

o ovlivnûní z pevniny, zejména návrhy Hanse Vre-

nejdÛleÏitûj‰í obor, kter˘ lze v Anglii v rámci kas-

Leslie Harris, The Palladians) / Gopsall Hall, south faca-

Inspiraci detailÛ architektury

telologie studovat. Uveìme alespoÀ jeden pﬁíklad

de.

(zejména stropÛ, krbÛ a podobnû) jeho grafick˘mi

interiéru, kter˘ má koﬁeny v Itálii, ale mnoÏstvím je-

Obr. 5. Kostelec nad Orlicí, vstupní prÛãelí. / Kostelec

listy, ãasto zcela doslovnou, prokázal pﬁesvûdãi-

11

demana de Vries.

ho v˘skytu dominuje Anglie v nespoãetn˘ch varian-

nad Orlicí, entrance facade.

kon-

tách. (U nás jde ov‰em aÏ o pﬁípady neoslohové –

Obr. 6. Hans Vredeman de Vries, Architectura, fo. 20, de-

krétnû v Hardwicku, ale i dal‰ích man˘ristick˘ch

galerie na RoÏmberku, Hrádek u Nechanic, ranní

tail. (Reprofoto) / Hans Vredeman de Vries, Architectura,

prodigy houses, jak se této skupinû nûkdy ﬁíká.

salon na Hluboké a podobnû.) Dlouhá galerie

fo. 20, detail.

Vynikající a velmi specifickou sochaﬁskou prací je

(long galler y) napﬁíklad v Hardwicku mûﬁí 160

v Hardwicku i atika na stﬁe‰ních pavilonech s mo-

stop a galerie na pÛvodnû stﬁedovûkém hradu

nogramem Elisabeth of Shrewsbury. Obliba Vre-

Haddon celkem 110 stop. Dobré svûtelné pod-

demanov˘ch ornamentÛ – rollwerkÛ (Angliãané

mínky zaji‰Èují ohromná okna anglick˘ch ark˘ﬁÛ –

zozemí a Francie. Hypoteticky je autor zámku zto-

pouÏívají v˘raz strapwork) byla tehdy v kontinen-

bay windows. V pﬁípadû Haddon Hall byla ale okna

toÏÀován s Danielem Marotem, „Panevropanem“

tální Evropû i v insulární Anglii univerzální.

pﬁidána asymetricky i na druhé podélné stranû,

– francouzsk˘m architektem ãinn˘m v Nizozemí

Zatímco samotné ﬁe‰ení fasád zámeck˘ch ob-

takÏe pﬁi promenádû tímto prostorem se stﬁídá

a v Anglii a publikujícím názorné pﬁedlohy archi-

jektÛ raného novovûku lze pokládat spí‰e za kon-

svûtlo zleva a zprava – zajímav˘ a neãekan˘ efekt.

tektury, enormnû roz‰íﬁené po celé tehdej‰í Evro-

zervativní, stﬁídmé aÏ strohé, pak obdobnou v˘jim-

V˘znamn˘m prostorotvorn˘m elementem, kter ˘

pû. V rámci evropského baroku pﬁedstavuje tento

kou, jakou tvoﬁí sochaﬁsky pojednané atiky, je

se v pﬁípadû pozdûj‰í municipální architektur y

smûr umírnûnou, klasicistní notu se stﬁídmou,

i nepﬁeberné bohatství forem komínÛ, kde se Ang-

stává „poznávacím znamením“ anglické proveni-

geometrizující kompozicí; v tomto pﬁípadû jde

lie inspiruje Itálií, a dále ﬁe‰ení klempíﬁsk˘ch prv-

ence vzoru, je konfigurace krbu v zámeckém sále.

o zdÛraznûní specifického útvaru – krbu a panelu

kÛ, které je dle mého soudu místnû ojedinûlé.

Mramorov˘ sál v Petworth House v Sussexu typo-

Jedna z nejoriginálnûj‰ích staveb anglické pozdnû

logicky sluãuje sv˘m umístûním na zaãátku pomy-

renesanãní, nebo jin˘mi slovy man˘ristické archi-

slné trasy reprezentaãních zámeck˘ch interiérÛ

■ Poznámky

tektur y mÛÏe poslouÏit jako ukázka dekorativnû

funkci vstupního vestibulu, kombinovaného s tzv.

11 Architectura oder Bauung der Antiquen…, Antwerpiae

ﬁe‰en˘ch de‰Èov˘ch svodÛ z olova. Pﬁíklad z Wolla-

sálem pﬁedkÛ – prostorem, kam byly umisÈovány

1577, fo. 20 (Dorica).

tonu je datován 1703 (na stavbû jsou i dal‰í, ve-

rodové portréty a erby (erb SomersetÛ – b˘k a jed-

12 Anthony WELLS-COLE, „Barbarous and Ungraceful Or-

smûs datované do 18. století), existují v‰ak pﬁíkla-

noroÏec – je umístûn nad krbem). Petworth patﬁí

naments“: Hans Vredeman de Vries and his Influence in

dy je‰tû star‰í. Svody v Haddon Hall zdobí krásné

k nejv˘znamnûj‰ím reprezentantÛm té ãásti ang-

England, in: Hans Vredeman und die Folgen, Heiner Borg-

reliéfy medvûdích hlav a pávÛ – erbÛ rodiny, která

lické a zejména jihoanglické architektury 17. sto-

grefe, Vera Lüpkes, eds., Marburg 2005, s. 37–41.

vlastnila objekt na pﬁelomu 16. a 17. století.

letí, která byla orientována smûrem k tvorbû Ni-

vû ve sv˘ch pracích Anthony Wells-Cole,

12
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kého inventáﬁe. Pomineme pﬁitom zcela oblast
malíﬁství a grafiky – poãty grafick˘ch listÛ anglické
provenience jdou u nás do stovek aÏ tisícÛ; jedním
z nejãasnûj‰ích pﬁíkladÛ je obraz od lobkovického
malíﬁe Sancheze Coella v Chatsworthu, pro politické dûjiny mají zase v˘znam protûj‰kové obrazy
„Zimního krále“ a jeho choti AlÏbûty Stuar tovny
v Arundel Castle. Právû tak nechme stranou i exkluzivní mobiliární druhy, jako jsou hudební nástroje (harfa od Sebastiena Erarda na zámku Charlecote; ErardÛv klavír, na kter ˘ hrál Beethoven,
v Hradci nad Moravicí). Vûnujme se jen ponûkud
dobovû srovnateln˘m replikám tapiserií – jsem
pﬁesvûdãen, Ïe taková srovnání vedle evidentních zﬁetelÛ technologick˘ch a restaurátorsk˘ch
mohou pﬁinést i zajímavé poznatky umûleckohistorické povahy. Tak napﬁíklad proslulá série Hero
a Leandros od Francise Cleyna z manufaktur y

8

7

v Mor tlake, jejíchÏ ‰est kusÛ zdobí bratislavsk˘
Primaciální palác, má na exempláﬁích v Hardwicku malé diference v nasazení hlavních svûtel.
Podmínkou komparací by ov‰em byla extenzivní
a exaktní fotodokumentace, zachycující i normalizovanou barevnou tabulku, napﬁíklad od firmy Kodak. Na detailních fotografick˘ch snímcích série
Îivot na panském sídle (The Life in the village),
utkané v Bruselu podle Jacoba Jordaense, poﬁízen˘ch v Hardwicku a v Náchodû, lze najít i drobné odchylky v kresbû, jemnosti podání obliãejÛ
a podobnû. Obdobnû by bylo lze porovnávat jednu z nejv˘znamnûj‰ích pozdnû barokních sérií –
Novou Indii autorÛ Despor ta a Neilsona v Arundelovsk˘ch sbírkách, datovanou 1754, a v Praze
objednanou arcibiskupem Petrem Pﬁíchovsk˘m,
datovanou lety 1753–1759.

13

Pﬁíklady, které byly zvoleny, nespornû prokazují
9

10

zajímavé koincidence mezi památkov˘m fondem
ve Velké Británii a v âeské republice. Zda je me-

Obr. 7. Haddon Hall, galerie. / Haddon Hall, gallery.

nad krbem. Plastiãnost jednotliv˘ch ãlenicích prv-

toda komparatistického studia prototypÛ, pﬁed-

Obr. 8. Petworth House, Mramorov˘ sál. / Petworth Hou-

kÛ se stupÀuje smûrem vzhÛru a vrcholí v pod-

loh, replik, kopií a paralel, jak jsem se ji pokusil

se, Marble Hall.

stropním vlysu s akantov˘mi konzolami. V nesãí-

naãr tnout ve struãném ãlánku, pﬁínosná, ukáÏe

Obr. 9. Hardwick Hall, tapiserie Îivot na panském sídle,

sln˘ch derivátech se s touto kompozicí mÛÏeme

aÏ budoucnost.

detail. / Hardwick Hall, tapestry Life in a Country Home,

setkat jak v obytné architektuﬁe anglické, tak

detail.

i zámoﬁské, zaoceánské – a to aÏ do dne‰ních

Obr. 10. Náchod, tapiserie Îivot na panském sídle, de-

dnÛ – krbová stûna, vystupující z roviny zdi, je ne-

tail. / Náchod, tapestry Life in a Country Home, detail.

odmyslitelnou souãástí anglického obydlí. Pﬁes

Translation of article on page 232

sochaﬁskou v˘zdobu se dostáváme k materiálu
a barevnosti: mimo dﬁevûnou v˘zdobu stûn, ‰tafí-

■ Poznámky

rovanou ov‰em do podoby zvané stone white –

13 Jarmila BLAÎKOVÁ: Nová Indie, nástûnné koberce

kamenná bílá, je zde pﬁevaÏujícím materiálem

praÏského arcibiskupského paláce, in: Umûní vûkÛ, Pra-

mramor, v per fektnû sladûn˘ch odstínech bílé,

ha 1956, s. 37–44.

‰edé, ãerné, jantarové a starorÛÏové. V archiválii
z roku 1692 je zmiÀována holubiãí barva krbu.
AlespoÀ v nejvût‰í struãnosti se zmiÀme o pﬁíkladech anglicko-ãesk˘ch vztahÛ v oblasti zámec-
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