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Malostranský hřbitov, podobně jako Olšanské hřbitovy, bývá někdy označo-
ván jako glyptotéka plastiky českého umění 19. století pod širým nebem. Díla 
budí pozornost, ale o jejich tvůrcích nemáme žádné informace nebo příběhy, 
které by uspokojily naši zvědavost. Po předchozích brožurách věnovaných 
hudebníkům, duchovním nebo aristokracii je nanejvýš vhodné připomenout 
umělce, kteří postavili mnoho krásných staveb, vytvořili elegantní sochy ane-
bo namalovali slavné obrazy. Kupodivu někdy u slavných osobností neznáme 
kvůli úpravám hřbitovního prostoru ani místo jejich posledního odpočinku! 
U méně slavných se tomu ani nedivíme. U nich mnohdy neznáme ani jediné 
dílo. Pouze několik málo záznamů, které se podařilo předchozím generacím 
opsat z dobového tisku. Až na výjimky nemáme žádné zprávy o umělcích, 
kteří byli mnohdy vyňati z kánonu českých dějin umění jen proto, že neměli 
svého historika. A přitom je to 19. století, které umožnilo růst romantického 
kultu, který obestřel některé umělce svatozáří mučedníků. Jaké jsou to para-
doxy…

Na hřbitově nalezneme představitele všech výtvarných oborů. Někdy sem 
byly ostatky přeneseny z jiného místa a my dnes nevíme kam. To je případ po-
zůstatků slavných architektů českého baroka Kryštofa a Kiliána Ignáce Dien-
tzenhoferů, které se nejdříve nacházely v kryptě kostela sv. Máří Magdalény. 

Kryštof Dientzenhofer (1625—1722) pocházel z  Bavorska a do Čech přišel 
v 70. letech 17. století. Pocházel z rozvětvené rodiny, která se stala synonymem 
pro bavorské baroko. Nejstarší zpráva o Kryštofově pobytu v Praze pochází 
z roku 1678, kdy se jeho sestra Anna Dientzenhoferová vdala za Abrahama 
Leuthnera (1640—1701), který patřil k nejvýznamnějším architektům a teore-
tikům architektury své doby. U něho Kryštof začínal svoji uměleckou kariéru 
jako polír. Později se výhodně oženil, když si vzal vdovu po pražském archi-
tektovi Janu Jiřím Aichbauerovi st. (1631—1683), čímž takřka podědil i jeho 
živnost a klientelu. Do českého prostředí přinesl poznatky římského radikál-
ního baroka jak je známe z okruhu architektů, jako byl Francesco Borromini 
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(1599—1667). Kryštofovu invenci ukazuje především projekt kostela sv. Miku-
láše na Malé Straně v Praze a benediktinský kostel sv. Markéty v Břevnově, 
které jsou pomníky jeho monumentálního cítění a intelektuálního potenciálu. 
Zemřel v Praze roku 1722. V rodinné firmě pokračoval jeho syn Kilián Ig-
nác narozený v roce 1690, který prošel školením ve Vídni u Lukase von Hil-
debrandta (1678—1745) a patrně i v Itálii. Samostatně začal podnikat ve 20. 
letech 18. století. Kiliánova tvorba zásadním způsobem přetvořila architekto-
nický ráz českého království a jeho realizace (novostavby i přestavby) pro čet-
né církevní řády vytvořily efektní paradigmata. K neznámějším dílům náleží 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, sv. Mikuláše na Starém Městě, 
sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě anebo barokizace sv. To-
máše na Malé Straně. Vypracoval také projekt kostela Nejsvětější Trojice pro 
Malostranský hřbitov. Kilián byl po smrti v roce 1752 pohřben vedle svého 
otce do rodinné hrobky v kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně. Po jeho 
zrušení byly ostatky exhumovány a přeneseny na Malostranský hřbitov a ulo-
ženy do dnes neurčeného hrobu. Podobně významnou osobností, knížetem 
české architektonické scény a reprezentantem doby osvícenství byl František 
Antonín Herget (1741–1800), kterému vděčíme za reformu pražského vyso-
kého učení technického. Herget byl univerzálně zaměřený architekt, který 
v sobě spojoval jak architektonickou, tak inženýrskou praxi. Tento aspekt je 
charakteristický především pro poslední třetinu 18. století. Pracoval na pro-
jektu pražské kanalizace a navrhl několik přestaveb. Autorsky byl utilitárně 
zaměřen, a proto navrhl například zbourání zchátralé Betlémské kaple, které 
se uskutečnilo v roce 1786. Herget byl perfektním expertem a do dnešní doby 
je oceňováno zvláště jeho zaměření Prahy, které je prvním měřeným plánem 
města. Na Malostranském hřbitově u dělící zdi (1) odpočívají členové rodiny 
Hergetů, kteří podobně jako Dientzenhoferové vytvořili sňatkovou politikou 
propojenou síť se stavitelskou rodinnou Zobelů. Na Malostranském hřbitově 
jsou prokazatelně pohřbeni stavitelé Josef (1746–1814) – náhrobek ve staré 
části u dělicí zdi (2) a Jan Klement Zobel (1777–1840) – náhrobní deska u zá-
padní zdi v nové části hřbitova (3), kteří vytvořili několik velice zajímavých 
neoklasicistních přestaveb pražských domů a paláců. Společný klan s Herge-
ty a Zobely vytvářeli také Jägerové, kteří jako Zobelové byli tradiční stavitel-
skou rodinou pocházející z Tyrolska. Nejslavnějším představitelem je Josef 
Jäger (1731–1793), který získal měšťanské právo na Malé Straně v roce 1759. 
Místo jeho pohřbu na Malostranském hřbitově už dnes bohužel neznáme, 
Byl činný především na Malé Straně a k jeho neznámějším realizacím náleží 
efektní přestavba Turbovského paláce na Maltézské náměstí. Jeho tvorba se 
vyznačuje důrazem na rokokovou uvolněnost forem, s níž pracovali také ar-
chitekti z rodiny Palliardiů, kteří nalezli místo posledního odpočinku rovněž 
na zdejším hřbitově, nyní u dělící zdi v nové části hřbitova (4). Na hřbitově 
byl uložen například Ignác Alois (1765–1806) nebo jeho otec Ignác Jan Ne-
pomuk (1737–1824). Palliardiové pocházeli, jak dosvědčuje jejich příjmení, 
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z Itálie a v Praze na Malé Straně se usadili ve druhé polovině 17. století. Jejich 
tvorba osciluje od stavitelské činnosti po autorské návrhy. V jejich repertoá-
ru nalezneme přestavbu kostela na astronomickou observatoř, drobné stavby 
typu oranžerie, výstavby paláců i kostelů, úpravy interiérů i exteriérů. Na 
jejich příkladu lze stejně jako u tradiční sochařské rodiny Platzerů ilustrovat 
české dějiny umění v novověku. Jejich rejstřík obsahuje jak klasické, tak histo-
rizující formy, což dokládá užití novogotiky patřící k nejstarším svého druhu 
v Čechách. Palliardiové v realizacích vytvářeli projekty vrcholně barokní, ro-
kokové, neoklasicizující i historizující. 

Posledně jmenovanými jsme se dostali do období, kdy se architektonická 
činnost specializuje. Rozdělení na inženýry, stavitele a navrhující architekty 
bylo podmíněno dobovými potřebami, které byly kladeny na zlepšení a roz-
voj techniky v životě a bydlení. V českém prostředí k výchově inženýrů vedla 
polytechnika v Praze, na níž studovali například Anton Wach (1803—1883) 
a Ludwig Tschepper (1810—1872). Oba patří k velice zajímavým a bohužel 
opomíjeným osobnostem české výtvarné scény. Ludwig Tschepper, jehož 
hrob nalezneme ve staré části hřbitova (5), pocházel z Teplic a v Praze studo-
val ve dvacátých letech 19. století. Podle jeho projektu byla v letech 1858–59 
vybudována gotizující Poříčská brána na Novém Městě poblíž Těšnova (zbo-
řena 1875) a v roce 1862 Újezdská brána na rozhraní Malé Strany a Smíchova. 
Ta vznikla přestavbou barokní brány a byla zbořena při zrušení pražských 
hradeb v roce 1891. Pokud by brány nebyly zbořeny, veřejnost by se nepo-
chybně ptala, kdo byl autorem těchto zajímavých staveb. Podobně neznámou 
osobností je vrchní inženýr pražského stavebního ředitelství Anton Wach, 
který náleží k posledním pohřbeným na Malostranském hřbitově před jeho 
uzavřením (6). Pocházel z Náchoda a vystudoval pražskou polytechniku, na 
jejíž katedře architektury působil ve dvacátých letech patrně rovněž jako asi-
stent. To dosvědčuje jeho plán Koňské brány z roku 1827, uchovaný v Národ-
ním památkovém ústavu. Počátkem 30. let 19. století působil jako praktikant 
Zemského stavebního ředitelství. Kromě plánů několika pražských objektů 
(například letohrádku Kinských podle projektu Heinricha Kocha a zaměření 
Černínského a Clam-Gallasova paláce) patří mezi nejznámější Wachovy prá-
ce spolupráce na pamětním albu Denkbücher der Anwesenheit Ihrer k. k. Ma-
jestäten Franz des I. und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833. Podle 
jeho plánů stavěl František Schmoranz děkanský kostel sv. Jakuba v Poličce. 
V roce 1864 byl zmíněn jako vrchní inženýr stavebního úřadu pražského mís-
todržitelství. Podivuhodná je i jeho příručka, která byla opakovaně vydávána 
během 19. století (Gemeinnütziger Baurathgeber bei allen Arbeits- und Mate-
rialberechnungen im Baufache, mit Beifügung der am häufigsten gebrauch-
ten Formeln, und anderen technischen Behelfen). Do podobné skupiny speci-
alizovaných inženýrů náleží i Tomáš Wala (1795–1846), který po určitou dobu 
pracoval jako adjunkt pražského stavebního ředitelství (7). Za příklad typic-



6

kého pražského stavitele 19. století může posloužit v mladém věku zemřelý 
Jiří Berchtold (1831–1865). Ten byl jmenován stavitelem dekretem v roce 1860 
a následujícího roku předložil plány na přestavbu dnes neexistujícího domu 
čp. 1420/II na Novém Městě. Jeho náhrobní deska se nachází u dělící zdi 
v nové části hřbitova nalevo (8).

Velice blízko má k architektuře především sochařství, které s ním mnohdy 
pracuje v podobě stavební plastiky v jednoznačném souladu. Na hřbitově na-
lezli místo poslední odpočinku členové rodiny Platzerů, kteří představují pro 
střední Evropu jednoznačný fenomén v téměř 200 let fungující tradiční so-
chařské dílně. Zároveň je důležité hned na začátku zmínit, že většina nejdůle-
žitějších a nejdominantnějších plastik viditelných na Malostranském hřbitově 
pochází právě z jejich dílny. Od zakladatele rodinné slávy Ignáce Františka 
(1717–1787) na hřbitově nemáme sice ani jedinou ukázku, ale jinak je jeho 
jméno synonymem pro pozdní fázi barokní tvorby v Čechách. Pocházel z Plz-
ně a studoval na vídeňské akademii. V Praze působil od roku 1744, kdy se 
oženil s vdovou po sochaři Schönherrovi. Mezi Platzerova nejvýznamnější 
díla náleží různé kostelní celky, mezi nimiž dominují řezby pro malostranský 
kostel sv. Mikuláše. Společně se změnami v pohřbívání v 80. letech 18. století 
došlo i k posunu vnímání reprezentace. S přesunem na nově vzniklé všeo-
becné hřbitovy vzniká demonstrativní pojetí světské slávy. Vzhledem k ma-
lostranské měšťanské příslušnosti Platzerů je pouze logickým vyústěním, že 
většina náhrobků na hřbitově Malé Strany je jejich dílem. Pokračovatelem 
Ignáce Františka byl jmenovec Ignác Michal (1757–1826). Ten již reaguje na 
změnu stylu, když nasměroval rodinnou dílnu směrem k neoklasicismu, jak 
dosvědčuje překrásný náhrobek Josefa Ebenbergera. Nové tvarosloví použí-
val i syn Ignáce Michala, Ignác Karel (1799–1853), od něhož se na pohřebišti 
nachází také větší množství náhrobků (například Marschalla z Biebersteinu, 
Lauterbacha). V jeho tvorbě je postřehnutelné ovlivnění akademizující vzory 
a důraz na dekorativnější pojetí hmoty. Figurální komponenta vystupuje do 
popředí u posledního výrazného platzerovského sochaře – Roberta (1831–
1868). Jeho náhrobní desku, vlastní dílo, je možno nalézt ve staré části hřbi-
tova u dělicí zdi (9). Robert, ačkoliv zemřel velmi mladý, ještě stihl vytvořit 
několik signifikantních prací. Za nejvýznamnější Robertovo dílo je možné 
považovat náhrobek biskupa Viléma Tippmanna. Po jeho předčasné smrti se 
platzerovská dílna začíná měnit spíše v kamenickou firmu, kterou za pomoci 
dalších rodinných příslušníků vede vdova Anna Platzerová. Ze starší genera-
ce je na hřbitově pohřbena další významná osobnost českého neoklasicismu 
– Josef Malínský (1756–1827), který pocházel z Brňan. Ačkoliv je uváděno, že 
určitou dobu prožil u litoměřického sochaře Antona Wytkupa, nezdá se příliš 
pravděpodobné, že by tak velkého rozhledu a znalostí, kterými byl proslulý, 
nabyl v Litoměřicích. Jeho erudice hodná osvícenského učence korespondo-
vala s nároky, jaké byly kladeny na aktuální umění v největších uměleckých 
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centrech (Řím, Paříž, Londýn, Vídeň). Orientoval se také v současné tvorbě 
a vlastnil dokonce autorskou kopii Napoleonovy busty od slavného Antonia 
Canovy (1757–1822). Jeden z jeho příbuzných zase studoval přímo v Římě u 
Canovova antipoda Bertela Thorvaldsena (1770—1834). Malínského antikizu-
jící koncepce se projevily v jeho četných dílech. Na Malostranském hřbitově 
se nachází jeho delikátní náhrobek Kryštofa Wähnera. Jeho vlastní náhrobek 
je možno nalézt ve staré části hřbitova blízko Thunova pomníku (10).

Na uměleckou sebeprezentaci ukazuje nejlépe vlastní náhrobek. Romantizu-
jící období zastupuje Josef Paris (1825–1849), jenž byl ve čtyřicátých letech 19. 
století žákem proslulého Josefa Maxe. Umělec se dočkal opravdu romantické-
ho konce – utonul ve Vltavě. Proto se nestihl výrazněji prosadit a kromě sochy 
na jeho vlastním hrobě nejsou prozatím známy další dochované práce. Jeho 
figurální náhrobek nalezneme ve staré části hřbitova u dělicí zdi (11). Na vý-
ročních výstavách Krasoumné jednoty v Praze se podle dobových katalogů 
představil několika díly, která čekají na své znovuobjevení. Vystavoval napří-
klad sochu sv. Václava (č. kat. 273) nebo soubor sádrových sošek zobrazující 
Jana Brokofa, Petra Parléře, Matěje Rejska a Karla Škrétu. Parisovo dílo je 
ohlasem romantizujícího nazarenismu v sochařství, tak jak ho reflektoval ve 
své tvorbě Josef Max (1804—1855) nebo Václav Levý (1820—1870), s  jejichž 
díly je Parisův náhrobek plně srovnatelný. Parisovým vrstevníkem byl Gustav 
Zafouk (1823—1868), o němž stejně jako o Emanuelu Čapkovi (1844–1877) 
a Bedřichu Javorčákovi (zemř. 1877) nebo Klementu Michlovi (zemř. 1884) 
nemáme příliš mnoho relevantních informací. Na rozdíl od nich se Gustav 
Zafouk mohl opřít o rodinné sochařské zázemí (slévači, cizeléři), z něhož po-
cházelo několik schopných umělců. Gustavův mladší bratr Dominik Zafouk 
ml. (*1830 v Komárově) studoval u Josefa Maxe a od roku 1859 provozoval 
vlastní dílnu ve Vídni. Lze předpokládat, že Gustav prošel podobným škole-
ním. Hroby všech výše uvedených umělců již není možno identifikovat.

Na Malostranském hřbitově je pohřbeno větší množství umělců, od nichž 
v současné době známe v lepším případě jedno dílo anebo nějakou smutnou 
okolnost z jejich života. Kdo dnes zná Josefa Březovského (1816–1866), kte-
rý měl být malířem a koloristou a tragicky se utopil ve Vltavě… Mlha ne-
vědomosti dosedá na Jana Gellerta (1821–1865), Jana Hilleho (zemř. 1870), 
Františka Janouška (zemř. 1877), Jana Krössera (zemř. 1868), Adama Voigta 
(1805–1881). Trochu více víme o Eduardu Dřevíkovském (1818–1878), kte-
rý byl cestujícím malířem vytvářejícím portréty. Podobného zaměření byl 
Antonín Fila (1796–1869), který namaloval portréty některých členů rodiny 
Fingerhutů (Náprstků). Málo známo je i o Antonínu Schmidleischnerovi 
(1803–1866), který po vystudování pražské akademie (po roce 1825) působil 
jako malíř v Praze. Místa jejich posledního odpočinku nám zůstávají utajena. 
Oproti těmto dnes neznámým malířům spočinuly na Malostranském hřbito-
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vě pravé osobnosti, které formovaly české umění 19. století. Z nejstarší gene-
race osvícenců nalezl na hřbitově své místo František Xaver Procházka (1740–
1815), kterého objevila až uměnověda 20. století. Procházkův význam spočívá 
v tom, že spojuje tradici českého baroka s uměním 19. století. Procházka byl 
gymnaziálně vzdělán a malířství studoval u Jana Kastnera (1726–1792). Ně-
jakou dobu pobýval studijně v Drážďanech. Přestože vynikl především jako 
autor snivých krajin, byl tvůrcem četných oltářních pláten pro různé vesnické 
kostely. Oceňované krajiny pocházejí ze závěru jeho života a syntetizují ro-
koková východiska s tematizovaným preromantismem. Procházkovým gene-
račním vrstevníkem byl Ludvík Kohl (1746–1821), který již dosaženým vzdě-
láním reflektuje změněnou situaci na umělecké scéně. Kohl je absolventem 
nově založené tzv. mědirytecké školy na vídeňské akademii, která měla ucha-
zeče připravit pro pozici učitele kreslení na nově zakládaných normálních 
školách, které vzdělávaly učitele v Rakouském císařství. Po absolutoriu v roce 
1775 začal Kohl učit na Normální škole (Hauptmusterschule), pro niž při-
pravil větší množství obrazových předloh. Kohl je prvním autorem, který se 
v českém prostředí věnoval ve své volné tvorbě malířství architektur, v čemž 
dosáhl dokonalosti. Nejčastějším námětem jeho kreseb a obrazů jsou ideali-
zované egyptsky, anticky nebo goticky koncipované interiéry nebo exteriéry 
různých staveb. Podobně se pokusil zasáhnout i do historického žánru, kdy 
souborem dvanácti leptů Böhmische Geschichte in Bildern (1789) vytvořil 
první větší ucelený cyklus na motivy českých dějin. Jeho životopis z pera gu-
berniálního rady Ignáce Wilflinga je první uměleckou monografií vydanou 
v Čechách o českém umělci. Na Malostranském hřbitově je pohřben i Kohlův 
souputník z Hlavní školy (Normalhauptschule) na Starém Městě František 
Karel Wolf (1765–1836), který vyučoval kromě mechaniky, geometrie a stavi-
telství i kreslení (od 1785 pedagog, od roku 1801 ředitel). Podobně jako pro-
fesor estetiky na pražské univerzitě August Gottlieb Meissner (1753—1807) 
dokázal i Wolf kolem sebe soustředit několik nadšenců pro českou historii, 
kteří mu napomohli vydat album Historisch-malerische Darstellungen (1798), 
obsahující dvanáct pohledů na české hrady. Zde je také patrně poprvé v čes-
kém prostředí použito v souvislosti s českými památkami slovo „romantic-
ký“. Tento iniciační zájem o českou historii pokračoval již vlastním Wolfovým 
podnikem Abbildungen sämtlicher alten und neuen Schlösser in Böhmen, 
který je doposud největším obrazovým souborem zobrazujícím českou kraji-
nu a její památky. Ve vydavatelské činnosti byl Wolf velmi podnikavý a často 
spolupracoval se svým žákem Antonínem Puchernou (1776—1852). Wolfovo 
dílo, plně srovnatelné s Kohlovou tvorbou, balancující na hraně umění a dile-
tantismu, mnohdy na první pohled umělecky nevyrovnané, stále čeká na své 
výraznější zhodnocení. Místa, kde spočinuli Ludvík Kohl a František Karel 
Wolf již nejsou známa. Kromě jiného to bylo právě toto prostředí spojující 
svět laiků a profesionálních umělců, z něhož vzešli zajímaví čeští vedutisté, 
jako například František Čepelka nebo Antonín Pucherna. Oproti Františ-
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ku Čepelkovi (1780–1814), který se kromě umělecké činnosti věnoval obcho-
du s uměleckými předměty, je Antonín Pucherna krajinářem, který v první 
třetině 19. století směle konkuroval profesoru krajinářství pražské akademie 
Karlu Postlovi. Pucherna pocházel z haličské Lisky a do Čech přišel kolem 
roku 1790. Vedle volné tvorby byl Pucherna specializovaným grafikem, jak 
dosvědčují četné rytiny vydávané Františkem Karlem Wolfem. Kromě vlast-
ních vzorníků je autorem několika grafických alb velkého námětového rozsa-
hu od žánrů až pražské veduty. Zatímco místo pohřbu Františka Čepelky na 
Malostranském hřbitově neznáme, víme, že Puchernovy ostatky byly pozdě-
ji přeneseny na Olšanské hřbitovy. Dalším slavným vedutistou, pohřbeným 
v nové části Malostranského hřbitova (12), je Vincenc Morstadt (1802– 1875). 
Zůstává paradoxem, že jedním z nejznámějších českých krajinářů je autodi-
dakt. Morstadt byl vrchním radou Zemského soudu a v umění nalézal kromě 
příjemného finančního zpestření patrně i žádoucí uvolnění. Pocházel z Ko-
lína, kde se narodil do zámožné patricijské rodiny. Po studiu piaristického 
gymnázia absolvoval práva. Postupně působil u soudu v Lokti, Trutnově, 
Hradci Králové a Praze. Umění se věnoval jako zálibě a první kompozice 
publikoval v časopise Hyllos. Jeho vyzrálý kresebný styl se naplno projevil 
v Ansichten von Prag vydaných nakladatelstvím Dědici Petera Bohmanna ve 
dvacátých letech. Svou celou uměleckou pozůstalost odkázal Morstadt Mu-
zeu Království českého (dnes Národní muzeum). 

Mezi umělce s akademickým vzděláním, první absolventy pražské akademie, 
náležel Václav Markovský (1789—1846), místo pohřbu na Malostranském 
hřbitově neznámé. Pozornost současníků vzbudil zejména výzdobou, prove-
denou k 100. jubileu svatořečení Jana Nepomuckého (1829). Je autorem čet-
ných oltářních obrazů. Podobně patří k prvním autorům kompozic na námě-
ty z české historie, které čerpal například v husitské látce, což mu bylo dobo-
vou kritikou vyčítáno. Dalším z prvních absolventů a svérázným autorem byl 
i František Horčička (1776–1856), který je dnes znám především jako velice 
originální portrétista. Nejdříve absolvoval četná studia, kdy se kromě filozo-
fické fakulty zajímal také o práva. Se zřízením výtvarné akademie se stal jejím 
prvním žákem a absolventem. V roce 1808 se stal inspektorem pražské gale-
rie knížete Colloreda-Mansfelda. Horčička byl také zdatným restaurátorem 
a teoretikem umění. Mezi jeho četnými podobiznami vynikají zvláště portré-
ty Bernarda Bolzana, Josefa Dobrovského anebo jeho tchána Františka Mar-
tina Pelcla, jehož životopis Horčička napsal. Jeho největší figurální kompozicí 
je obraz Posledního soudu v  kostele Nejsvětější Trojice na Malostranském 
hřbitově. Malíř sám, původně pohřbený rovněž na Malostranském hřbitově, 
byl na přání rodiny později přenesen jinam. Horčička se aktivně účastnil ve-
řejného života – byl mezi zakladateli Jednoty výtvarných umělců a později 
v roce 1848 byl dokonce jejím druhým předsedou. Mezi nejstarší žáky náleželi 
i bratři Mánesové. Zatímco Antonín se stal krajinářem, Václav byl portrétista 
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a autor žánrů. Antonín Mánes (1784–1843) je znám také jako otec sourozenců 
Amálie, Josefa a Quida. Antonínova cesta k umění nebyla přímá, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. První seznámení s řemeslem získal jako malíř 
keramiky. Teprve v roce 1806 se přihlásil do krajinářské školy Karla Postla 
na pražské akademii. Mánes je předním představitelem romantizujících ten-
dencí v Čechách a v tomto směru jsou v jeho díle zřetelné vlivy Christiana 
Wilhelma Dietricha (1712–74) a Johanna Christiana Reinharta (1761–1847). 
Od druhé poloviny 20. let 19. století se stále více věnoval pedagogické dráze. 
Svědkem těchto snah je například vlastním nákladem vydané album před-
loh. Mezi jeho nejdůležitější žáky, kromě vlastních potomků, patří Bedřich 
Havránek (1821–99). Václav Mánes (1793–1858) se na akademii přihlásil po 
dokončení piaristického gymnázia. Na rozdíl od Antonína prokazatelně po-
býval roku 1829 studijně v Itálii. Spolupracoval s Františkem Horčičkou na 
vytvoření oltářního plátna Poslední soud pro kostel Nejsvětější Trojice na 
Malostranském hřbitově. Stylově je jeho tvorba synkretickým neoklasicist-
ním romantismem. Jako respektovaná osobnost byl dvakrát jmenován provi-
zorním ředitelem pražské akademie. Podobně jako u Antonína dnes neznáme 
přesné umístění hrobu. Z generace ryzích romantiků spočinul na pohřebišti 
autor portrétu Boženy Němcové malíř Josef Hellich (1807–1880). Podobně 
jako Václav Mánes i Hellich studoval nejdříve piaristické gymnázium. Poté se 
přihlásil na pražskou akademii, kde se záhy přiřadil k okruhu umělců kolem 
Josefa Führicha (1800—1876). Tato orientace nadlouho nasměrovala Hellicha 
k nazarénské romantice. V roce 1836 mu byla poskytnuta finanční podpora 
400 zlatých na čtyřletou studijní cestu po Evropě. Na rozdíl od mnoha jiných 
umělců se Hellich nespokojil pouze s obligátní cestou do Itálie, ale proces-
toval i Anglii a Francii, kam odjel s doporučujícími dopisy na Ingrese. Díky 
intervenci Františka Palackého se po návratu stal správcem archeologických 
sbírek Vlastenského muzea (dnes Národní muzeum). Ve čtyřicátých letech vy-
tvořil své nejslavnější portréty, jimž dominuje již zmíněná podobizna Boženy 
Němcové. V letech 1846–1848 žil ve Vídni, ale po potlačení revoluce se vrátil 
do Prahy, kde pracoval v Nebovidské ulici na Malé Straně. Živil se především 
jako autor oltářních pláten pro četné kostely v Čechách a na Moravě. Opět 
se zapojil do spolkového života a inicioval několik zajímavých projektů. Na 
sklonku života spoluzaložil například Křesťanskou akademii (1875), která si 
v umělecké sekci kladla za cíl zprostředkovat co nejširší veřejnosti kvalitní 
náboženské umění. Hrob malíře Hellicha, opatřený litinovým křížem (nebo 
spíše tím, co z něj zbylo), můžeme najít ve staré části Malostranského hřbi-
tova (13). Podobnou osobností a patrně i nejoriginálnějším českým krajiná-
řem 19. století byl předčasně zemřelý Adolf Kosárek (1830–1859). Po studiích 
v Kutné Hoře začal Kosárek pracovat jako úředník. Jako zaměstnanec praž-
ského arcibiskupství nalezl pochopení u uměnímilovného arcibiskupa Bed-
řicha Schwarzenberga, který mu poskytl stipendium pro studium na praž-
ské akademii. Zde navštěvoval krajinářskou speciálku Maxe Haushofera 



11

(1811—1866). Velice záhy prokázal na každoročních výstavách Krasoumné 
jednoty nezměrný talent a poměrně velkou píli, uvědomíme-li si, v jak níz-
kém věku zemřel. Kosárek dokázal transponovat mnichovský styl krajinář-
ství do českého prostředí a nalézat ryze domácí náměty. Kosárkův hrob se 
původně nacházel na jiném místě. Teprve v 50. letech 20. století, kdy došlo 
v důsledku rozšíření Plzeňské třídy ke zrušení ohradní zdi, byl přemístěn 
k hlavní cestě (14).

Na Malostranském hřbitově jsou pohřbeni nejen významní malíři, ale odpo-
čívají zde i neméně důležití grafici. Podobně jako u malířů se jedná o jedno-
značné osobnosti, co jméno to pojem, utvářející výtvarnou scénu 19. století. 
K takovým autorům náleží například Josef Karel Burde (1779–1848), který 
patří k první generaci absolventů pražské akademie. Burde pocházel z umě-
lecké rodiny, resp. jeho otec Jan Karel byl významným brusičem drahoka-
mů a rytcem pečetidel. Po dokončení akademie získal díky přímluvě hraběte 
Šternberka místo kustoda (inspektora) Obrazárny Společnosti vlasteneckých 
přátel umění. Kromě vlastní tvorby prováděl grafické faksimile děl slavných 
malířů. Jeho syn, v mladém věku zemřelý Vilém Burde, byl také umělcem. 
Tvorbou byl Burde pevně ukotven v syžetech druhé poloviny 18. století. Bur-
dův hrob už, bohužel, nejde identifikovat. Nejoblíbenějším grafikem první 
poloviny 19. století byl v  Čechách Jiří Döbler (1788–1845). I on byl absol-
ventem pražské akademie, kde studoval krajinářskou speciálku pod vedením 
Karla Postla. Po krátkém školení v Drážďanech se vrátil do Prahy, kde se 
začal věnovat pouze grafice, kterou později vyučoval na stavovském technic-
kém učení (od 1837). Döblerova náhrobní deska byla přenesena na západ-
ní zeď hřbitova (15). Döbler byl velmi plodný autor. Kromě tisků různého 
zaměření (novoročenky, pilnostenky, diplomy, ilustrace, faksimile) je možné 
zmínit například čistotu jeho převodů různých vedut (např. podle Šembery 
a Pucherny v Malerische Ansichten Prags). Na tisky vyšší umělecké kvality 
se specializoval také Josef Skála (1801–1865). Kupodivu hlavní praxe nena-
byl na akademii, kterou vystudoval, ale u grafika Jana Berky. Podobně jako 
Jiří Döbler vytvářel podklady pro tisky velkého námětového záběru. Kvalitní 
jsou především jeho faksimile, mezi nimiž vynikají například převody pet-
řínské křížové cesty od Josefa Führicha. Skálův hrob nám bohužel nezůstal 
zachován. Oproti tomu ve staré části hřbitova u dělicí zdi napravo (16) zů-
stal zachován náhrobek majitele smíchovského závodu Dominika Mauliniho 
st., zemřelého v roce 1863. Mauliniho dílna, kterou vedl s několika syny, se 
soustředila na vydávání běžné produkce průměrné úrovně. V její nabídce se 
nacházely tisky, zvláště devočního charakteru, které byly ostře kritizovány 
na stránkách dobového tisku. A právě při paběrkování pro tuto dílnu dožil 
Leopold Friese (1793–1846), autor několik krásných kompozic, které náleží 
k pravým pokladům českého 19. století. Je zvláštní, jaký osud vytváří lidem 
zajímavé příběhy. K nim patří i příběh tohoto talentovaného českého umělce-
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-romantika, přítele Josefa Führicha, s nímž sdílel shodné výchozí pozice. Jak 
to však bývá, jeden zůstane slavným, zatímco druhý upadne do zapomnění. 
Führich dodnes patří k nejslavnějším a nejnapodobovanějším umělcům ná-
boženských námětů 19. století, zatímco o Frieseovi nevíme ani přesně, kde je 
dnes pohřben. 

Nebyl by to Malostranský hřbitov, kdyby neskrýval i několik tajemných 
a temných příběhů, které naprosto přesně zrcadlí atmosféru biedermeierské 
Prahy. Senzační je zimní příběh o zmiňovaném Leopoldu Friesovi. Autorem 
není nikdo menší než pisatel vynikajících romanet Jakub Arbes. Ten v jedné 
povídce zachytil vlastní vzpomínku na nejútlejší dětství. Český bohém z dob 
Máchových představuje dobový náhled na umělce jako romantického vyšinu-
tého genia. Arbes vzpomíná z odstupu doby takto: 

„Bylo to v zimě, buď roku 1848 neb o rok dříve. Přes to si pamatuju na některé mo-
menty zcela živě, kdežto jiné vznášejí se ve vzpomínkách mých již dávno jen jako 
v mlze. Zmiňuju se tudíž – jak také jinak ani není možno – pouze o prvějších. Byl-li 
tehdá den mrazivý, či jaký – nevím. Pamatuju se jen, že když jsem se zrána probu-
dil, bylo venku všechno zasněženo. „Dneska do školy nemůžeš! Prála matka, přiná-
šejíc mně i mladšímu bratrovi snídani do postýlky. „A proč bych nemoh´?“ „Podívej 
se!“ odtušila matka, ukázavši ledabyle k oknům. „Vždyť je tam sněhu po kolena…!“ 
„Tedy do školy – pojedu!“ zvolal jsem radostně. „Jak to?“ ptá se matka, jakoby 
nechápala. „Vašek“ (tak se totiž nazýval jeden z otcových učňů, můj bratranec), 
„včera povídal, že mne donese do školy na zádech…“ „ I jdižiž ty“. Co však chtěla 
matka pronésti, nedořekla. Za dveřmi bylo slyšeti nápadný šramot a ženské hlasy. 
Matka se ohlédla. Vtom se dveře otevřely a nejstarší moje sestra volala: „Mamin-
ko, maminko! Pojď se!“ Ale nežli se matka pohnula, vtlačila se do jizby sousedka, 
bydlící v prvním patře přímo nad námi – buclatá, usmívavá blondýnka, která snad 
jaktěživa čela nezachmuřila. Než tentokráte jevila zdravím kypící tvář její výraz 
nápadné ustrašenosti. „Už je po všem! Zasípala přitlumeně a s takovým chvatem, 
jako by nemohla dechu popadnout. „Tedy mrtev?“ optala se matka s truchlivým 
přízvukem, popošedši k sousedce. „Mrtev, mrtev!“ dotvrzuje sousedka, rozhlíže-
jíc se po jizbě, jako by byla na rozpacích, má-li či nemá-li ještě něco dodati. „Nu, 
Pán Bůh se nad ním smiloval!“ připomíná matka. „Baže, ba! Leží tam na slamníku 
oblečen, jako by uleh ,́“ vypravuje sousedka. „Oči – vědí, paní mistrová, ty smut-
né oči – dokořán, jako by byl živ… Ale už je jako led… Nejspíš umřel po půlnoci…“ 
„Ubožák!“ Vzdychla matka. „ Nu, „můj“ by mu byl milerád aspoň poslední chvíle 
ulehčil,“ pokračoval sousedka. „Ale to, to“ O doktoru ani slyšet! Div „mýho“ ne-
vyhodil, když se mu o tom zmínil. „Vždyť mi nic není! Proč mne trápíte?“ huboval 
prý sípavě a jektal zuby. „Já se nikoho o nic neprosím – jděte, jděte!“ Ale když můj 
odcházel, volal prý za ním: „Zaplať Vám pánbůh za všechno, co jste mi dobrého 
chtěli udělat!“ A přitom prý si tak zhluboka, tak bolestně vzdychl, jako by mu srdce 
pukalo. To bylo předevčírem.“ Sousedka se na chvíli odmlčela, načež pokračova-
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la: „A včera k večeru přiblížil se můj po špičkách k jeho dveřím a poslouchal. Ale 
neslyšel nežli chrapot… Už myslel, že je to jeho poslední chvíle; ale nebyla… Když 
pootevřel zlehka dveře, viděl, že hoří na stole kahánek – nemocný že sedí a ohřívá 
si ruce nad dřevěným uhlím v hrnci… „Můj tedy“ zas dveře zavřel a odplížil se… Asi 
o desáté však mu nedalo. Šel se zas podívat; ale nemocný už nechrápal… Ležel 
tiše a dýchal jen tak lehce, jako když prý ho můj jindy z juxu špehovával, co kutí… 
Myslil tedy, že spí, a vrátil se domů… Zatím ubožák už dodýchával.“ Sousedka se 
odmlčela. „A což funus?“ ozvala se moje matka po chvíli. „Ah, kdopak by mu strojil 
funus, když mu nikdo ani očí nezatlačil?“ „Tedy do šachty! Nu – spánembohem!“ 
Míní matka. „Shnijeme tam i jindy stejně. Ale bez rakve – jen tak v pytli…“ „Jaká 
pomoc?“ krčela sousedka ramenoma. „Nezůstalo po něm ani zbla. Šaty v kterých 
umřel, jsou hotový cár a jiných nemá. Postel, stůl a polici – ani Žid nekoupí. A těch 
několik obrázků po zdech a po zemi rozházených – samé harampádí pro děti…“ „Co 
tedy počít? Ozvala se zase matka. Sousedka rady nevěděla. 

Co dále mluveno a vůbec jak se stalo, co budu ještě vypravovati, nevím. Buď se 
nepamatuju nebo to nebylo projednáváno v mé přítomnosti. Vím jen, že jsem poz-
ději na zádech bratrancových „ujížděl“ do školy, asi tři sta kroků vzdálené, že jsme 
tropili v závějích všelicos, o čem se nesměla matka dovědět, a že jsem se konečně 
dostal šťastně do školy. V tu dobu bydleli jsme několik set kroků před někdejší dvo-
jitou Oujezdskou bránou v jednom z dvou domů, na jejichž místě vystavěna byla 
v letech sedmdesátých budova nová, hostinec „U Libuše“, v jehož někdy prostorné 
zahradě nalézá se nyní Švandovo divadlo. Dům ten vystavěn byl bezpochyby již za 
dob Marie Terezie na místě dvou starých baráčků pod čísly 7. a 8. Byla to jedno-
patrová budova asi dvacet kroků dlouhá a deset široká a měla dva úzké vchody, 
jimiž se vcházelo po dvojích schodech do prvního patra. U porovnání s moderními 
domy naší doby tedy stavba zdánlivě nepraktická. Přesto byla stavební plocha jak 
náleží využitkována, důkaz to, že stavitel nebyl právě z nejneumělejších. V přízemí 
byly tři krámy; dva po stranách obou vchodů, třetí uprostřed mezi oběma vchody. 
Po tomto třetím byla také sednice o dvou oknech – a v té jsem byl právě svědkem 
vypravovaného výjevu. V prvním patře byly čtyři bytečky – dva o dvou a dva o 
jednom okně; všechny však bez kuchyní. Vždy přede dvěma byty byla malá, po-
dlouhlá a světlá předsíňka a v té – právě tak jako v přízemí přímo proti vchodům 
– starodávná ohniště, na nichž však tehdá již jen v  létě občas vaříváno. Na tom 
nebylo však dosti. Zdánlivě nepraktický stavitel využitkoval i půdy, upraviv na ní 
čtvero nízkých, jinak skoro až poetických podkrovních komůrek, z nichž tehda a 
ještě několik let později, nežli byla vyhlídka zastavěna, volný a nadmíru zajímavý 
pohled netoliko jen na nejbližší okolí: na některé budovy a stromoví na prostranství 
před Oujezdskou bránou, ale i na bránu samu, na hradby, - dále pak přes Vltavu 
na větší část Prahy po pravém břehu, tudíž hlavně na Nové Město a Vyšehrad, pak 
na část Starého Města a výšiny nynějšího Žižkova a Vinohradů. A vyhlédl-li člověk 
oknem k  jihu, shlédl silnici, kostelík a část Smíchova; ohlédl-li se však na sever, 
spatřil přes hradby Oujezdské brány část Malé Strany a výšiny letenské. Co do vy-
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hlídky nebyly to tedy bytečky nezajímavé. Než v době, kde se sběhla vypravovaná 
událost, nebyl z  podkrovních komůrek těch obydlena nežli – jedna (v ostatních 
měli sousedé z prvního patra různé haraburdí), a sice jedna z obou o dvou oknech, 
kterých obýval člověk, o jehož úmrtí byla soucitnou sousedkou matce mé zpráva 
podána. 

Že mne, hocha teprve asi osmiletého, prostá a přece tak truchlivá katastrofa, o níž 
jsem byl slyšel před školou vypravovat, trvale nedojala, jest přirozeno. Zapomnělť 
jsem na ni hned po překročení prahu a nepřipomenul si ji, až když jsem po škole 
„odejel“ zase, týmž způsobem jako do školy – k domovu. Před domem upoutala 
totiž i plachou pozornost moji skutečná zvláštnost. Před úzkým vchodem, kterýmž 
se vcházelo ke schodům do prvního patra a odtud k podkrovní komůrce, v kteréž 
ležel mrtvý ubožák, stála prostá, ale neobyčejným způsobem „vyparáděná“ stolice. 
Lenoch její byl ovinut černým flórem s dlouhými, vlajícími fábory – na sedadle byl 
prostřen bílý šat a na něm ležel prázdný hliněný talíř – primitivní a přeci výmluv-
ná to němá prosba za poskytnutí milodarů mrtvému ubožáku… Za našich dnů by 
policie „němého žebráka“ tohoto druhu najisto beze všech okolků zkonfiskovala. 
Než před půlstoletím, kdy celé předměstí „honosilo se“ jen jediným přichromlým 
patriarchálním obecním policistou, kdy podle místa, kde byla žebravá stolice umís-
těna, neprošlo mnohdy ani za celý den tolik lidí, jako za našich dnů po čtvrthodině, 
výmluvný „němý žebrák“ nikomu nepřekážel a nikoho neobtěžoval; ale také skoro 
ničeho „nevyžebral“. Do pozdního večera nepovšimlo si ho ze všech lidí, kteří se 
náhodou ubírali kolem, ani dvacet. Na talíři nenalezeno nežli několik krejcarů. Tepr-
ve druhého dne, když bylo o stolici opřeno také ještě víko rakve, která byla patrně 
kýmsi na dluh objednána, všimlo si „němého žebráka“ aspoň tolik útlocitných, že 
byl talíř do večera skoro plný měďáků, mezi nimiž nalezeno i několik stříbrných 
grošíčků a pětníčků. Na více se napamatuji. I na to, co jsem uvedl, pamatuju se 
patrně jen z té příčiny, že jsem buď z vlastní iniciativy, nebo někým vybídnut, ka-
ždou chvíli vybíhal z domu, abych se podíval, mnoho-li už do talíře přibylo, čímž 
se mi „němý žebrák“ vštípil v paměť takořka nevyhladitelně. Z dalšího průběhu 
katastrofy utkvělo mi v paměti jen několik momentů. Vidím před domem hlouček 
asi deseti nebo patnácti zevlujících lidí; nějakého starce, pak samé ženské a děti – 
seskupených kolem prázdného trakaře, umístěného skoro na témže místě, kde stál 
den předtím „němý žebrák“ Náhle zazněl z domu zvláštní šum, repot a dusot, jako 
když někdo po příkrých schodech vleče nějakou kládu – a po chvíli vidím jakéhosi 
muže, vlekoucího za sebou černou rakev… Teprve u vchodu kdosi mu pomohl na-
ložiti rakev na trakař a dodnes zdá se mi, jako bych slyšel sípavý ženský hlas: „Tak, 
Uliánku! Teď spánembohem – jeďte!“ A podnes, zdá se mi, že vidím, jak si Uliánek 
přehodil popruhy přes ramena, jak trakař nadzvedl a jak se s ušlapaného chodníku 
rozejel doprostřed zasněžené silnice a jak se vždy více vzdaloval, až konečně zmi-
zel…. Vše další zase přede mnou míhá se jako v husté, neproniknutelné mlze, z kte-
réž jen chvílemi prokmitají matné vzpomínkové siluety. Zdá se mi, jako bych stál na 
prahu malé, nizoučké světničky o dvou okénkách. Nevidím nežli stěny, polepené 
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starými, roztrhanými začouzenými obrázky všech možných formátů a odstínů ba-
rev a tisku – a hromadu smetí, jež nějaké ženština právě mete ku prahu, na němž 
stojím… I mezi smeťmi je spousta tištěných a malovaných obrázků; ale zcumlaných, 
pošpiněných a roztrhaných, že štítím se sáhnouti po jediném… Jinak je světnička 
úplně prázdná – ani kamen v ní není… Bezpochyby byly tu právě vymetány posled-
ní zbytky po ubožáku, jehož mrtvola byla na trakaři odvezena na hřbitov. 

Kdo byl ten ubožák, který ani v těžké bezpochyby chorobě nechtěl o doktorovi 
slyšet a v posledních okamžicích života svého prosil, aby jej lidé netrápili, že se 
o nikoho o nic neprosí? Najisto jedna z oněch exklusivních bytostí, pro které nor-
mální člověk nemá měřítka, kterýmž nerozumí, jichž názory a způsob života ne-
chápe. V rodině naší zmiňováno se o něm, jak se pamatuju, dosti často, a vždycky 
s onou zvláštní, polo útrpnou a polo komickou soucitností, s  jakou se hovořívá 
o podivínech, jejichž chorobné podivnustkářství jest naprosto nevyléčitelné. Znal 
jsem jej také osobně. A kdykoli jsem si jej po letech připomenul, vždycky vy-
houpla se před duševním zrakem mým v matných obrysech drobná postavička 
asi čtyřicetiletého mužíčka v ošumělém šatě s umolousaným kašketem na hlavě… 
Vidím jej plížiti se bázlivě přikrčeného – s pohledem úzkostlivě plachým… Přiza-
mračená tvář je pleti skoro popelavé; ale výrazná. Dlouhý kaštanový vlas dodává 
jí rázu skoro koketního; ale bolest, trpká, hluboká bolest jest rysem základním… 
Vídal jsem ho často, jak vplížil se nesměle do našeho krámu, jak beze slova ukázal 
prstem na věc, kterou chtěl koupit, jak položil připravený peníz na stůl nebo na 
pultu nebo na koš, a vzav koupenou věc, rovněž tak plíživě a mlčky, jak by přišel, 
zase se odplížil. Pamatuju se také, že jsem jej mnohdy vídal, jak si z protějšího 
nebo sousedního hostince nosíval sám svůj obídek: hrneček polévky a nějaký pří-
krm na talíři… a jak se po něm mnohý dorostlý, když jej shlédl, ušklíbl, ba jak se 
mu nezbedná mládež posmívala a všelijaké šašky si z něho tropila. Kdysi o něm 
doma vypravováno, že se kdosi nad ním smiloval a postavil mu, když nebyl doma, 
přede dveře podkrovní komůrky starý košík s různým ovocem; ale zrána prý bylo 
všechno ovoce oknem vyházeno na ulici… Jednou podvečer, bezpochyby to bylo 
na podzim nebo v létě před zimou, kdy umřel, přiběhl bratranec Vašek domů, aby-
chom šli poslechnout, že zpívá… Vyvábil tak obě mé starší sestry, i mne, ano i mat-
ku. Opatrně vystoupili jsme do prvního patra, a stojíce na schodech, vedoucích 
odtud k podkrovní komůrce, naslouchali jsme déle čtvrt hodiny melancholickému 
zpěvu… Zpíval oblíbenou tehdy sentimentální píseň: „V borovém na skále háji stá-
la někdy poušť“. A přes to, že mu hlas přeskakoval, zpíval tak tklivě, že matka má, 
když jsme sestupovali, cosi smutně pronesla a přitom mávla rukou, jako by si byla 
slzu setřela… Vše to se míhá, jak přirozeno, v paměti mé již dávno jako v mlze. A 
věru, kdybych byl někdy v některé práci své nějakého českého bohéma kreslil, na-
jisto bych si byl také připomenul zapomenutého podivínka, jehož mrtvola byla ve 
vyžebrané rakvi na trakaři dopravena na hřbitov a o němž mi po letech už nikdo 
nedovedl pověděti nic nového, nežli, že žil v podkrovní komůrce své úplně odcizen 
světu a že se žen štítil nebo bál…
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Prvního českého bohéma, a sice, jak se zdá, plnokrevného, poznal jsem teprve v le-
tech šedesátých. Ale nikoli osobně, ba ani dle jména, nýbrž z pouhé anekdoty, kte-
rouž Karel Sabina uvádí v životopise Máchově z roku 1845 jako výňatek z Máchova 
jednoho dopisu z  roku 1833. Mácha napsal totiž příteli svému Edvardu Hindlovi 
z Prahy do Klášterce mimo jiné takto: 

Malířská anekdota
(Anekdotu tuto o malíři F. vypravoval malíř V. v jedné kafírně u přítomnosti mno-
ha jiných osob.) Jistý malíř věří v duchy hvězdné a celý jeho život jest dle víry té 
zřízen. Předsevzal si jednou, že nepotřebuje denně více nežli 15 krejcarů vídeň-
ského čísla a dle toho také nepracoval za den víc, než čím 15 krejcarů víd. čísla 
vydělal. Takovým hospodářstvím to také daleko přivedl, že ve všech svých pra-
cích musí něco míti, co se „bizzárně a karikatura“ jmenuje. Žádný obraz nemůže 
a nesmí bez něčeho takového z jeho rukou vyjíti. Např. rejsoval také s některý-
mi jinými známé vám obrazy z historie české a mezi těmi také tuším, „Vypuzení 
Avarů“ – vpředu se rvou dva chlapi, a zadní část jednoho z nich je v karikatuře 
jako obličej nastíněna… Ustrnuvše se nad jeho chudobou, dali mu H–é rejsovati 
do „Světozora“ „štěpánský chrám ve Vídni“, a on tam namaloval oblaků, jako by 
chlap chodě po nebi z  dlouhé dýmky kouřil; dali mu malovati „Nilpferd“, a on 
ustavičně v duchu přežvykuje slova Faustova z Goethe, kde mluví ku přivedené 
s sebou netvoře: „ Er sieht fast wie ein Nilpferd aus“, vymaloval místo Nilpferda 
– Mefista. Prosí-li ho kdo, aby něco narejsoval bez takové karikatury – nerejsuje 
nic. Nemá groše, a – jestli kdo u něho práci zamluví a zaplatí, a pak vymalovanou 
karikaturu vrátí – vezme přece svůj obraz, navrátí peníze a – trpí hlad. Proto mu 
tedy žádný nedal práci a on si umínil, že umře hladem. Ležel v největším mrazu 
(v jeho bytu nejsou žádná kamna) na posteli již tři dny o hladu. Za poslední peníze 
nakoupil papír a s postele přehnutý rejsoval na papíru na zemi položeném samé 
postavy, jak vídáváme v horečných snách. 

Jak se vám líbí?
Líbila-li se tato anekdota roku 1833 Máchovu příteli, ovšem nevím; ale – mne po 
dalších asi třiceti letech zajímala nemálo. Připomenulať mi dávno mrtvého podivín-
ka. Zejména zaznamenaná okolnost, že i v bytu podivínského karikaturisty nebylo 
žádných kamen a mnohé jiné zdálo se nasvědčovati, že jest velice pravdě podobno, 
že obě tyto osoby jsou vlastně jedna a táž. Než malířovo jméno bylo v citované 
anekdotě označeno pouze počáteční písmenou, a já jména podivínkova neznal vů-
bec nebo jsem je byl prodlením času zapomněl. Poptával jsem se nyní aspoň po 
jeho jméně; ale marně. Ani těch několik málo osob, které jej znaly a doposud se na 
něj pamatovaly, nevědělo, jak se jmenoval. Zbýval tudíž jediný Sabina, na které-
hož však, neznaje ho osobně, ostýchal jsem se obrátiti. Než i po dalších asi deseti 
letech, když jsem se byl s Karlem Sabinou seznámil, dotazoval jsem se ho. Leč Sa-
bina sám se již nepamatoval. Ptal jsem se tudíž, neznal-li karikaturistu onoho snad 
osobně, nebo neslyšel-li o něm někdy aspoň vypravovat. Avšak i na toto, jakož 
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i na všechny další dotazy, jimiž jsem se snažil napomoci Sabinově paměti, dostalo 
se mi jen odpovědi záporné. Dle toho jsem se tedy (pokládaje tyto dvě osoby za 
identické) bezpochyby přeci jen mýlil…

Od té doby minulo zase tak něco málo přes čtvrt století. Přirozenoť, že jsem prodle-
ním let na vše skoro úplně zapomněl. Jiný život, jiné snahy a zejména seznámení se 
s celou řadou živoucích bohémův českých všech možných odrůd zatlačily matnou 
představu o prvním českém bohémovi, jak mi tanul na mysli, daleko do šerého po-
zadí… Teprve před několika týdny – před loňskými vánocemi – probíraje se v sta-
rých rukopisných památkách Máchových, jež mi byly před nedávnem zapůjčeny, 
nalezl jsem také originál Máchova listu, psaného příteli Hindlovi. Sotva však jsem 
přečetl několik řádek, zarazil mne nápis „Malířská anekdota“ a hned poté první dal-
ší řádka tohoto znění: „Jistý malíř jménem Friese věří v hvězdné duchy“ atd. A jako 
náhlým bleskem osvětleno staré temno mých vzpomínek. Před duševním zrakem 
mým vyhoupla se opět rázovitá postava podivínkova, jak jsem již nastínil. Jméno 
podivínského karikaturisty z  dob Máchových tedy jsem konečně znal… Ale kdo 
mi poví, jak se zval podivínek, jehož mrtvolu jsem viděl bezmála před půlstoletím 
odvážeti na trakaři na hřbitov? Vzpomínám – dlouho vzpomínám… Dlouhá, nepře-
hledná řada jmen a osob, dávno i před nedávnem zemřelých, letí pamětí… Náhle si 
připomínám doposud žijícího muže, který roku 1848 v bezprostředním sousedství 
našem žil, jediného, který by mohl zvědavost moji ukojiti – kustoda spolku českých 
žurnalistů Jana Zehnala. Vyhledav jej, prostě jsem se optal: „ Pamatujete ještě na 
podivínka, který okolo roku 1848 zemřel v  podkrovní komůrce v  domě, v  němž 
jsme v tu dobu bydlili také my?“ „Jakžpak bych si nepamatoval?!“ zněla okamžitá 
odpověď. „Já sám později v komůrce té po několik roků přebýval…“ „A pamatujete 
se náhodou snad ještě, jak se podivín ten jmenoval?“ tážu se dychtivě. „Friese!“ 
zněla odpověď, aniž se tázaný jen na okamžik rozvzpomínal. První český bohém 
malířský, o němž nám byla v literatuře české zachována stručná zpráva z péra ne-
smrtelného pěvce „Máje“ – a to daleko dříve, nežli byl Henri Murger vůbec někoho 
svým bohémům pouze podobného poznal – byl tudíž týž ubohý podivínek, jehož 
vpravdě bohémského pohřbu jsem byl před půlstoletím očitým svědkem. A kus-
tod spolku českých žurnalistů byl jediný, jenž mohl o zajímavé umělecké, nebo 
chceme-li, pseudoumělecké individualitě té podati zprávu. Doplňuju tudíž skizzu 
svou jen ještě tím, co bylo utkvělo v paměti Zehnalově. V době, kdy Friese obýval 
připomenutou mansardu, zabýval se výhradně kreslením různých obrázků, hlavně 
svatých, pro známou a zámožnou tehda kamenotiskařskou firmu, která se na vý-
robcích svých podpisovala „Prag, bey Dominik Mauliny a kteréž náležel netoliko 
dům, v  němž bydlel Friese, nýbrž i jeden z  velkých domů sousedních, doposud 
„U vévody Přemysla“ zvaný, kde měla firma ta své dílny.“

Minulost Frieseho nikdo neznal. Vědělo se jen, že byl kdysi i v Římě a že se zabýval 
také malbou olejovými barvami. Cena jednoho takového obrazu představujícího 
Sv. Tři krále, páčena prý na šest set zlatých. Jinak žil Friese v úplném ústraní své 
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práci a svým snům. Za své řemeslné výrobky byl placen velice skromně; sotva holý 
život uhájil. Vypomáhal si tudíž časem, jak mohl, tj. nepracoval vždy původně, ný-
brž navštěvoval chrámy, vybral si některý obraz, naskizzoval konturu a doma pak 
výkres buď transfiguroval, nebo prostě dle skizzy dokreslil. Přes to, že se lidem 
vyhýbal a hlavně před ženštinami prchával, nebyl bez přátel. Někdy prý jej ten 
onen z přátel i navštívil a Friese, nemluva, jen mlčel a poslouchal, co přítel poví-
dá. Nanejvýš, že mu ukazoval obrázky na stěnách a porůznu v mapách uložené. 
Nejraději vodíval přátele po pražských kostelích, aby jim ukázal umělecky pro-
vedené malby. Ani o těchto exkursích nesvedla ho však ani nejgeniálnější malba 
k žádnému výkladu. Vždy se jen postavil před oltář, ukázal rukou na obraz a na-
nejvýš něco zamumlal. Toť vše, čím mohu črtu svou doplniti… Věří-li dobrý, tichý, 
zádumčivý snílek ten skutečně také v „hvězdné duchy“, není zjištěno… A kdybych 
chtěl – ovšem jen po svém zdání – označiti také ráz duševního života ubohého 
ilusionisty toho, jak mi tane právě na mysli, sotva bych tak mohl učiniti případně-
ji, nežli pozměněnými slovy z básně jednoho z nejmladších poetů českých, Karla 
Babánka: Zbloudil v neznámém kraji své duše… kolkolem jen rozrytá pole smutku 
a hluboké zející rokle bolesti… Z mlhavého klínu minulosti vystupují charé průvody 
duchů… Prchaje před nimi bloudil jen kolem černých tůní zoufalosti, až klesl na 
pokraji tajemně zamlklých a v studeném svitu zklamaných nadějí ztopených lesů 
poloslastné, tiché, povlovně umrtvující šílenosti… Možnost, že přeubohý muž ten, 
chtěje zemříti dobrovolně hlady, – zmrzl, není vyloučena…
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Der Kleinseitner Friedhof (auch Kleinseitner Gottesacker genannt) wird 
ähnlich dem genauso alten Friedhof von Wolschan (Olšany) manchmal als 
Glyptothek der böhmischen Kunst des ausgehenden 18. und des 19. Jahr-
hunderts unter freiem Himmel bezeichnet. Außer den hier begrabenen Mu-
sikern, Geistlichen oder Adeligen müßte man auch der Künstler gedenken, 
die zu jener Zeit viele schöne Bauten, elegante Statuen und berühmte Bilder 
geschaffen haben. Merkwürdig ist, warum Ruhestätten bekannter Persönli-
chkeiten selbst nach der Reinigung verschollen bleiben – wohl infolge der 
späteren Umgestaltungen des Friedhofs. Die Rede ist vom 19. Jahrhundert, 
das die Entstehung der romantischen Kults ermöglichte und manche Künst-
ler mit dem Heiligenschein der Märtyrer umwoben hat.

Auf dem Friedhof sind Darsteller aller Kunstrichtungen vorzufinden. Man-
chmal wurden die sterblichen Überreste von anderen Begräbnisstätten 
hierher gebracht und an heute nicht mehr bekannter Stelle begraben. Das 
ist der Fall bei den berühmtesten Vertretern des böhmischen Barocks, Chris-
toph und Kilian Ignatz Dientzenhofer. 

Christoph Dientzenhofer (1625—1722) stammte aus Bayern und kam in den 
70er Jahren des 17. Jahrhunderts nach Prag. Er entstammte einer weit ver-
zweigten Familie, die zum Synonym des bayrischen Barocks geworden ist. 
Erstmals wird ein Aufenthalt in Prag 1678 erwähnt. Seine Schwester Anna 
hat damals den berühmten Architekten und Theoretiker der Architektur-
kunst, Abraham Leuthner (1640—1701), geheiratet, bei dem Christoph seine 
berufliche Laufbahn als Baupolier begonnen hat. Er selbst hat später die 
Witwe des Prager Architekten Johann Georg Aichbauer (1631—1683) gehei-
ratet und dadurch dessen Werkstatt und Klientel geerbt. Christoph hat nach 
Böhmen seine Erfahrungen mit dem römischen Radikalbarock - Umkreis 
von Francesco Borromini (1599—1667) – gebracht. Seine große schöpferis-
che Invention zeigt vor allem das Projekt der St. Nikolaus-Kirche auf der 
Prager Kleinseite und die St. Margarethe-Kirche in Prag–Břevnov. Er ver-
starb 1722 in Prag. Sein Sohn Kilian Ignatz führte den Familienbetrieb wei-

Künstler und Kunst
auf dem Kleinseitner Friedhof

Adam Hnojil



20

ter. Kilian wurde 1690 geboren und absolvierte seine Ausbildung in Wien bei 
Lucas von Hildebrandt (1678—1745) sowie in Italien. Er begann mit seiner 
selbständigen Architekten- und Baunternehmertätigkeit in den 20er Jahren 
des 18. Jahrhunderts. Kilians Schaffen hat das architektonische Gepräge des 
böhmischen Königsreichs von Grund auf umgestaltet. Zu seinen berühmtes-
ten Werken zählte die Kirche des St. Johann von Nepomuk auf dem Hrad-
schin, die St.-Nikolaus-Kirche in der Altstadt, die St.-Johann von Nepomuk-
-Kirche in der Neustadt oder die Barockisierung der St. Thomas-Kirche auf 
der Kleinseite. Er hat auch ein Projekt der Kirche der Allerheiligsten Dreifal-
tigkeit für den Kleinseitner Friedhof ausgearbeitet. Kilian wurde nach seinem 
Tode im Jahre 1752 neben seinen Vater in der Familiengruft in der Kirche St. 
Maria Magdalene in der Kleinseite begraben. Nach der Schließung der Kir-
che infolge der josephinischen Reformen wurden die sterblichen Überreste 
exhumiert und nächtens im Schein der Fackeln auf den Kleinseitner Friedhof 
überführt. Die neue Begräbnisstelle ist nicht mehr bekannt. 

Von ähnlicher Bedeutung war der Repräsentant der Aufklärungszeit Franz 
Anton Herget (1741–1800), dem wir die Reform der Prager Polytechnik ver-
danken. Hergets Ausrichtung war universal, er verband sowohl die Archi-
tekten- als auch Ingenieurpraxis (z.B. sein Projekt des Umbaus der Prager 
Kanalisation). Er wird heute noch hochgeschätzt, denn nach seinen Verme-
ssungsdaten entstand der erste genaue Stadtplan von Prag. Die Hergetsche 
Bau- und Unternehmerfamilie (Grabstätte unter Nr. 1) war in Prag noch 
am Anfang des 20. Jahrhunderts tätig. Diese Familie hat gleich den Dien-
tzenhofern eine wohlüberlegte Hochzeitspolitik betrieben und war dadurch 
mit der Baumeisterfamilie Zobel vernetzt, die auf dem Friedhof durch den 
Hofbaumeister Josef (1746–1814) – Nr. 2 – und Johann Klement (1777–1840) 
– Nr. 3 – vertreten ist. Sie waren die Schöpfer einiger sehr interessanter Um-
bauten der Prager Häuser und Paläste. Mit den Familien Herget und Zobel 
war auch die Familie Jäger verwandt, die wie die Zobels aus Tirol stammte. 
Ihr berühmtester Vertreter war Josef Jäger (1731–1793), seit 1759 Bürger der 
Prager Kleinseite. Seine Grabstätte auf dem Friedhof ist unbekannt. Zu sei-
nen bekanntesten Realisationen zählt der effektvolle Umbau des Turba-Pa-
lastes auf dem Maltheser Platz. Jägers Projekte sind typisch für den Prager 
Rokokostil. Auf ähnliche Weise haben auch die Architekten der Familie Pa-
lliardi (Nr. 4) gebaut. Das betrifft vor allem Ignatz Alois (1765–1806) oder 
seinen Vater Ignatz Johann Nepomuk (1737–1824). Diese Familie stammte 
aus Italien, und sie wurde in Prag in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ansässig. In ihrem Repertoire finden wir Kleinbauten wie z.B. Orangerien, 
Realisierungen von Palästen und Kirchen und Umgestaltungen von älteren 
Bauten im Stil des Barocks, Rokokos, Neuklassizismus und Historismus. An 
ihrem Beispiel kann man ähnlich der traditionellen Bildhauerfamilie Platzer 
die neuzeitige Kunstgeschichte in Böhmen illustrieren. 
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Mit den oben genannten Architekten sind wir in das Zeitalter gelangt, in 
dem diese sich bereits spezialisiert haben – sie waren Ingenieure, Baume-
ister und projektierende Architekten, wie es der Zeitgeist verlangt hat. Im 
Böhmen wurde die Erziehung von künftigen Ingenieuren von der Prager 
Polytechnik garantiert, an der z.B. Anton Wach (1803—1883) und Ludwig 
Tschepper (1810—1872) studiert haben, die heute leider zu wenig bekannt 
sind. Nach dem Projekt von Ludwig Tschepper (Nr. 5) wurde in den Ja-
hren 1858–59 das gothisierende Poritscher Tor in der Neustadt und im Jahre 
1862 das Aujezder Tor an der Grenze der Kleinseite und Smíchov realisiert, 
die später demoliert wurden. Vergessen bleibt auch der Oberingenieur am 
Prager Baudirektorium Anton Wach (Nr. 6), hier kurz vor der Schließung 
des Friedhofs begraben wurde. Er hat Prager Polytechnik studiert, an de-
ren Lehrstuhl für Architektur er in den 20er Jahren des 19. Jh. tätig war. 
Davon zeugt sein Plan des Roßtors aus dem Jahre 1827. Zu seinen Arbeiten 
gehören die Pläne vom Kinsky-Lustschloß nach dem Projekt von Heinrich 
Koch und die Vermessungen vom Czernin- und Clam-Gallas-Palais. Später 
wirkte er als Praktikant des Landesbaudirektoriums. Wichtig war auch sei-
ne Zusammenarbeit an dem Gedenkalbum – Denkbücher der Anwesenheit 
Ihrer k. k. Majestäten Franz I. und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 
1833. Bemerkenswert ist auch sein Handbuch, das im Laufe des 19. Jahrhun-
derts mehrmals herausgegeben wurde (Gemeinnütziger Baurathgeber bei 
allen Arbeits- und Materialberechnungen im Baufache, mit Beifügung der 
am häufigsten gebrauchten Formeln, und anderen technischen Behelfen). 
Zu dieser Gruppe der bereits spezialisierten Ingenieure zählt auch Thomas 
Wala (1795–1846) – Nr. 7 –, ein Adjunkt des Prager Baudirektoriums. Als ein 
Beispiel des Prager Baumeisters des 19. Jahrhunderts kann der jung verstor-
bene Georg Berchtold (1831–1865) – Nr. 8 – gelten. Er wurde im Jahre 1860 
zum Ingenieur ernannt und hat darauf Pläne zum Umbau des heute nicht 
mehr existierenden Hauses Nr. 1420/II in der Neustadt vorgelegt. 

Die damalige Bildhauerei stand der Architektur sehr nahe, und die Bauplas-
tiken waren mit der Architektur in voller Übereinstimmung. Auf unserem 
Friedhof fanden Mitglieder der Bildhauerfamilie Platzer ihre letzte Ruhe, 
die in Mitteleuropa eindeutig ein Phänomen darstellt – ihre traditionelle 
Bildhauerwerkstatt hat ununterbrochen fast 200 Jahre funktioniert. Gleich 
am Anfang ist zu erwähnen, daß der Großteil der wichtigsten und dominan-
ten Plastiken, die wir auf dem Friedhof bewundern könne, gerade aus die-
ser Werkstatt stammt – kein Wunder, da sie alle Kleinseitner Bürger waren. 
Von dem Begründer des Familienruhms, Ignatz Franz (1717–1787), dessen 
Name als Synonym für die spätbarocke Bildhauerei in Böhmen gilt, gibt 
es leider kein einziges Werk. Er stammte aus Pilsen, studierte an der Wi-
ener Akademie und war seit 1744 in Prag tätig. Zu seinen bedeutendsten 
Werken gehören Innenausgestaltungen von verschiedenen Kirchen – z.B. 
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Holzschnitzereien für die Kleinseitner St. Nikolaus-Kirche. Gleichzeitig 
mit den Änderungen des Begräbniswesens kam es in 80er Jahren des 18. 
Jahrhunderts auch zu Änderungen des Begriffs „Repräsentanz“. Dadurch, 
daß man weiterhin die Toten auf den neu entstandenen Allgemeinfriedhöfen 
(und nicht mehr in und um die Kirchen herum) begrub, kamen die weltli-
chen Aspekte viel mehr zum Vorschein. Der Nachfolger von Ignatz Franz 
war Ignatz Michael (1757–1826). Er schuf seine Werke im Stil des Neuklassi-
zismus, wie es das wunderschöne Grabmal des Apothekers Josef Ebenber-
ger bezeugt. Die neuen gestalterischen Formen hatte auch sein Sohn Ignatz 
Karl (1799–1853) übernommen. Von ihm stammen viele der hiesigen Grab-
mäler (z.B. das Grabmal von Marschall von Bieberstein oder von Oberstle-
utenant Lauterbach). Beim letzten bedeutenden Bildhauer aus dem Hause 
Platzer – Robert (1831–1868) – Nr. 9 – wird die figurale Komponente be-
sonders betont. Seine Grabplatte ist sein eigenes Werk. Obwohl er in jungen 
Jahren starb, vollbrachte er einige bedeutende Arbeiten (z.B. das Grabmahl 
des Bischofs Wilhelm Tippmann). Nach seinem Tod verfiel seine Werkstatt, 
die seine Witwe Anna als Steinmetzfirma weitergeführt hatte. Von der älte-
ren Bildhauergeneration fand Josef Malínský (1756–1827), ein weiterer be-
deutender Vertreter des böhmischen Neoklassizismus, auf dem Kleinseitner 
Friedhof seine letzte Ruhe. Seine umfangreiche Bildung erinnerte eher an 
einen Gelehrten und genügte völlig den Ansprüchen der größten künstleris-
chen Zentren. Er war auch in der gegenwärtigen Kunst orientiert und besaß 
eine Autorenkopie der Büste Napoleons des berühmten Antonio Canova 
(1757–1822). Sein Verwandter hat in Rom bei dem Antipoden Canovas, Ber-
tel Thorvaldsen (1770—1834), studiert. Malínskýs antike Konzepte kamen in 
seinen zahlreichen Werken zum Vorschein, wie z.B. bei dem delikat gestal-
teten Grabmahl von Christoph Wähner. Sein eigenes Grabmal (Nr. 10) ist 
ein Beispiel seiner Selbstpräsentation. Die romantisierende Epoche wurde 
auf dem Friedhof von Josef Paris (1825–1849), einem Schüler des berühmten 
Josef Max (1804—1855), vertreten. Paris´ trauriges Lebensende war zugle-
ich romantisch – er war noch jung als er in der Moldau ertrank, und hat es 
deswegen nicht geschafft, sich durchzusetzen (Nr. 11). Außer der Statue an 
seinem Grab sind von ihm keine weiteren Arbeiten erhalten, obwohl er auf 
Jahresausstellungen der Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen in 
Prag) ein Ensemble von Gipsfiguren (Johann Brokoff, Peter Parler, Mathias 
Rejsek und Karl Škréta) präsentiert hatte. In seinem Werk finden wir den 
Widerhall des romantischen Nazarenismus, gleich den Werken von Josef 
Max (1804—1855) oder Václav Levý (1820—1870), mit denen sein Grabmal 
vergleichbar ist. Seine Zeitgenossen waren Gustav Zafouk (1823—1868), 
Emanuel Čapek (1844–1877), Bedřich Javorčák (gest. 1877) und Klement 
Michl (gest. 1884), bei denen es an relevanten Informationen mangelt. Der 
erstgenannte, Gustav Zafouk, konnte sich noch auf die Bildhauertradition 
einer Familie stützen, aus der einige fähige Künstler (Metallgießer, Zise-
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leure), hervorgegangen sind. Gustavs jüngerer Bruder Dominik Zafouk jr. 
(*1830 in Komárov) studierte bei Josef Max und hat seit 1859 in Wien seine 
eigene Werkstatt betrieben. 

Auf dem Kleinseitner Friedhof sind viele Künstler begraben, von denen uns 
bestenfalls ein Werk oder eine traurige Begebenheit aus ihrem Leben be-
kannt sind. Vergessen bleibt Josef Březovský (1816–1866), künftiger Maler 
und Kollorist, der in der Moldau ertrank, Jan Gellert (1821–1865), Jan Hille 
(gest. 1870), František Janoušek (gest. 1877), Jan Krösser (gest. 1868), Adam 
Voigt (1805–1881) sind auch wenig bekannt. Eduard Dřevíkovský (1818–
1878) war als reisender Porträtmaler tätig, sowie Antonín Fila (1796–1869), 
Autor der Porträts der Familie Fingerhut (Náprstek). Wenig bekannt ist auch 
Antonín Schmidleischner (1803–1866), der nach seinem Absolutorium der 
Prager Kunstakademie (nach 1825) als Maler in Prag tätig war. Diesen ver-
gessenen Malern kann man solche Persönlichkeiten gegenüberstellen, die 
die böhmische Kunst des 19. Jahrhunderts geformt haben. Aus der ältesten 
Generation der Maler-Aufklärer war es Franz Xaver Procházka (1740–1815), 
der erst von den Kunsthistorikern des 20. Jahrhunderts neu entdeckt wurde. 
Er hat die Tradition des böhmischen Barocks mit der Kunst des 19. Jahrhun-
derts verbunden, in seinen Landschaften kommt es zur Verschmelzung von 
Rokoko und Präromantismus. Seine romantische Ausrichtung kam bei ihm 
als Urheber von zahlreichen Altarbildern für Dorfkirchen zum Vorschein. 
Sein Zeitgenosse war Ludwig Kohl (1746–1821), der durch die von ihm ab-
solvierte Bildung die geänderte Situation auf der Kunstszene reflektiert. 
Kohl ist Absolvent der neu gegründeten Kupferstecherschule an der Wiener 
Akademie, die die künftigen Zeichenlehrer für die neu gegründeten Nor-
malschulen vorzubereiten hatte. Nach seinem Absolutorium 1775 hat Kohl 
an der Hauptmusterschule unterrichtet, wozu er eine große Menge Bildvor-
lagen ausgearbeitet hatte. Er hat sich als erster Maler in Böhmen der maleris-
chen Darstellung von Architekturen gewidmet. Seine Zeichnungen zeigen 
idealisierte ägyptische, antike oder gotische Bauten. Er hat auch historische 
Stoffe behandelt – in seinem Ensemble von zwölf Ätzungen – Böhmische 
Geschichte in Bildern (1789) – hat er den ersten größeren Bilderzyklus aus 
der tschechischen Geschichte realisiert. Seine Biographie vom Gubernialrat 
Ignatz Wilfling stellt die erste in Böhmen erschienene Monographie eines 
tschechischen Künstlers dar. Auf dem Kleinseitner Friedhof liegt auch sein 
Mitarbeiter aus der Normalhauptschule in der Altstadt, Franz Karl Wolf 
(1765–1836), der dort außer Mechanik, Geometrie und Bauwissenschaft 
auch Zeichnen unterrichtete und später sogar zum Direktor wurde. Ähn-
lich dem Professor der Ästhetik an der Prager Universität August Gottlieb 
Meissner (1753—1807) konnte Wolf die Interessierten für die tschechische 
Geschichte versammeln, die ihm bei der Herausgabe des Albums Historis-
ch-malerische Darstellungen (1798) behilflich waren. Das Werk beinhaltet 
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zwölf Ansichten von böhmischen Burgen, die zum ersten Mal in Böhmen 
„romantisch“ genannt werden. Außer diesem Werk hat Wolf auch Abbil-
dungen sämtlicher alter und neuer Schlösser in Böhmen, das bisher größte 
Bildensemble der böhmischen Landschaft und ihrer Denkmäler, herausge-
geben. Bei seiner Verlegertätigkeit arbeitete Wolf oft mit seinem Schüler An-
tonín Pucherna (1776—1852) zusammen. Die Gräber von Ludwig Kohl und 
Franz Karl Wolf auf dem Kleinseitner Friedhof sind verschollen. Aus diesem 
Milieu, das die Welt der Laien und der professionellen Künstler verband, ka-
men interessante tschechische Vedouttisten, wie z.B. František Čepelka oder 
Antonín Pucherna, hervor. Anders als Čepelka (1780–1814), der neben seiner 
künstlerischen Tätigkeit auch Kunsthandel betrieb, war Pucherna ein Land-
schaftsmaler, der im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit dem Professor 
der Landschaftsmalerei an der Prager Akademie, Karl Postl, konkurrieren 
konnte. Pucherna, aus Galizien stammend und in Böhmen seit 1790 tätig, 
galt auch als ein spezialisierter Graphiker. Seine zahlreichen Stiche wurden 
von František Karl Wolf herausgegeben. Ein weiterer berühmter Vedoutten-
maler, der auf dem Kleinseitner Friedhof begraben wurde (Nr. 12), ist Vin-
cenz Morstadt (1802–1875). Er war ein Autodidakt, und die Kunst hat ihm 
außer finanziellen Vorteilen auch die gewünschte Entspannung gebracht. 
Er hat Jura studiert und war während seiner Dienstzeit an den Gerichtshö-
fen in Ellbogen, Trautenau, Königsgrätz und Prag tätig. Seine erste Kom-
positionen veröffentlichte er in der Zeitschrift Hyllos. Der reife Stil seiner 
Zeichnungen kam in den Ansichten von Prag zum Vorschein, die in den 
20er Jahren herausgegeben wurden. Morstadt vermachte seine Werke dem 
Museum des Königsreichs Böhmen (heute Nationalmuseum). 

Zu den akademisch gebildeten Künstlern und ersten Absolventen der Prager 
Akademie zählte Václav Markovský (1789—1846), der die Aufmerksamkeit 
seiner Zeitgenossen vor allem durch den Entwurf der Dekoration zum 100. 
Jubiläum der Heiligsprechung von Johann von Nepomuk (1829) erweckt ha-
tte. Er ist Autor von zahlreichen Altarbildern und Kompositionen mit Mo-
tiven aus der böhmischen Geschichte. Ein Absolvent der Akademie und ei-
genartiger Künstler war auch František Horčička (1776–1856), der heute als 
sehr origineller Porträtist bekannt ist. Horčička war auch ein fähiger Restau-
rator und Kunsttheoretiker und wurde 1808 als Inspektor der Prager Ga-
lerie des Fürsten Colloredo-Mansfeld eingestellt. Unter seinen zahlreichen 
Porträtgemälden ragen die Porträts von Bernard Bolzano, Josef Dobrovský 
oder von seinem Schwiegervater František Martin Pelcl hervor. Seine größ-
te figurale Komposition ist das Bild „Das letzte Gericht“ in der Kirche der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit auf dem Kleinseitner Friedhof. Er nahm ak-
tiv am öffentlichen Leben teil, war Mitbegründer der Einheit der bildenden 
Künstler; später, 1848, war er deren zweiter Vorsitzender. Zu den ältesten 
Schülern der Akademie zählten auch die Gebrüder Mánes: Antonín wurde 
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Landschaftsmaler, Václav war Porträtist und Autor von Genrebildern. An-
tonín Mánes (1784–1843), ebenfalls als Vater von Amalia, Josef und Quido 
bekannt, zählt zu den ersten Vertretern der romantisierenden Tendenzen in 
Böhmen, wobei er von Christian Wilhelm Dietrich (1712–74) und Johann 
Christian Reinhart (1761–1847) beeinflußt wurde. Er widmete sich seit den 
20er Jahren immer mehr der pädagogischen Laufbahn, zu seinen wichtig-
sten Schülern gehörte außer seinen eigenen Kindern vor allem Bedřich 
Havránek (1821–99). Václav Mánes (1793–1858) studierte an der Kunstaka-
demie und absolvierte 1829 einen Studienaufenthalt in Italien. Er arbeitete 
mit František Horčička am Altarbild „Das letzte Gericht“ für die Kirche der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit auf dem Friedhof zusammen. Er wurde als eine 
von allen respektierte Persönlichkeit zweimal zum provisorischen Direktor 
der Prager Akademie ernannt. Die Grabstätten von Antonín und Václav 
Mánes sind heute verschollen. Von der Generation der puren Romantiker 
ruht auf dem Kleinseinter Friedhof der Autor des berühmten Porträts von 
Božena Němcová, Josef Hellich (1807–1880). Hellich zählte an der Prager 
Akademie zum Umkreis von Josef Führich (1800—1876). Sein Einfluß hat 
für lange Zeit Hellichs Orientierung auf Nazarener Romantik bestimmt. 
1836 wurde ihm eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 400 Gulden 
für eine vierjährige Studienreise durch Europa gewährt. Er hat dabei auch 
England und Frankreich bereist. Dank der Intervention von František Pa-
lacky wurde er später zum Verwalter der archäologischen Sammlungen des 
Vaterländischen Museums (heute Nationalmuseum) ernannt. In 40er Jahren 
schuf er seine berühmtesten Porträts, von denen das oben erwähnte Bildnis 
von Božena Němcová hervorragt. 1846 bis 1848 lebte er in Wien und kehrte 
nach der Unterdrückung der Revolution nach Prag zurück; auf der Klein-
seite hatte er sein Atelier. Hellich verdiente seinen Lebensunterhalt als Autor 
der Altarbilder für zahlreiche Kirchen in Böhmen und Mähren. Am Ende 
seines Lebens hat er die Christliche Akademie (1875) mitgegründet, die der 
breiten Öffentlichkeit religiöse Kunst von hoher Qualität vermittelte. Sein 
Grab (Nr. 13) war ursprünglich mit einem gußeisernen Kreuz versehen. 
Der originellste tschechische Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts war 
der vorzeitig verstorbene Adolf Kosárek (1830–1859), der ursprünglich als 
Beamter tätig war. Der kunstliebende Erzbischof Friedrich von Schwarzen-
berg vermittelte ihm ein Stipendium, so konnte er an der Prager Akademie 
eine Spezialklasse für Landschaftsmalerei des Max Haushofer (1811—1866) 
besuchen. Kosárek war imstande, den Münchner Landschaftsmalereistil in 
das tschechische Milieu zu übertragen, und dabei rein einheimische Motive 
hervorzuheben. Kosáreks Grab (Nr. 14) wurde erst in den 50er Jahren an 
den Hauptweg verlegt und ist mit einem modernen Grabstein versehen. 

Auf dem Kleinseitner Friedhof wurden nicht nur die bedeutenden Maler, 
sondern auch die nicht weniger wichtigen Graphiker beerdigt. Gleich den 
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Malern handelt es sich auch hier um wichtige Persönlichkeiten, deren Name 
ein Begriff war. Sie alle zusammen bildeten die künstlerische Szene des 19. 
Jahrhunderts. Zu diesen Autoren zählte z.B. Josef Karel Burde (1779–1848), 
Absolvent der ersten Generation der Prager Akademie. Er stammte aus einer 
Künstlerfamilie, sein Vater Johann Karl war ein bedeutender Edelsteinschle-
ifer und Siegelgraveur. Nach dem Studium bekam er auf Fürsprache des 
Grafen Sternberg den Posten des Kustos (Inspektors) in der Gemäldegalerie 
der Gesellschaft der vaterländischen Kunstfreunde. Außer seiner eigenen 
Werke hat er graphische Faksimiles der Werke von berühmten Malern herge-
stellt. Sein jung verstorbener Sohn Wilhelm war ebenfalls ein Künstler. Ihr 
Grab ist leider nicht mehr identifizierbar. Der beliebteste Graphiker der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts war in Böhmen Georg Döbler (1788–1845). 
Er absolvierte an der Akademie einen Spezialkurs für Landschaftsmalerei 
unter der Leitung von Karl Postl. Nach einer Schulung in Dresden widmete 
er sich ausschließlich der Graphik, die er später an der Ständischen Schule 
lehrte (seit 1837). Er war ein sehr schöpferischer Autor. Außer verschiedenen 
Druckarbeiten (Neujahrsgrüße, Diplome, Illustrationen, Faksimiles) sind 
die Genauigkeit seiner Übertragungen von verschiedenen Vedoutten (z.B. 
nach Šembera und Pucherna in: Malerische Ansichten Prags) erwähnen-
swert. Döblers Grabplatte wurde an die Westwand des Friedhofs übertragen 
(Nr. 15). Auf Drucke von höherer Qualität hat sich ebenfalls Josef Skála 
(1801–1865) spezialisiert, der seine Praxis beim Graphiker Jan Berka er-
worben hat. Wie Georg Döbler schuf er eine bunte Palette von Drucken. 
Vor allem wegen ihrer Qualität ragen seine Faksimiles über den Petříner 
Kreuzweg von Josef Führich hervor. Skálas Grab bleibt leider verschollen. 
Hingegen waren von eher durchschnittlichem Niveau die Produktionen der 
Smíchover Werkstätte von Dominik Maulini dem Älteren (gestorben 1863, 
Grabmal Nr. 16). Im Angebot der Werkstätte Maulinis, von ihm und seinen 
Söhnen geführt, befanden sich Drucke und vor allem Devitionalien. 

Und gerade mit der „Nachlese“ für diese Werkstätte hat Leopold Frie-
se (1793–1846), Urheber von einigen schönen Kompositionen, die zu den 
wahren Goldschätzen des tschechischen 19. Jahrhunderts gezählt werden, 
seine Lebensunterhalt bestritten. Er war Romantiker und Freund von Josef 
Führich und hatte am Anfang die gleiche Chance. Wie es manchmal vor-
kommt, wurde der erste von ihnen berühmt und der andere geriet in Ver-
gessenheit. Führich zählt bis heute zu den berühmtesten und am meisten 
nachgeahmten Künstlern von religiösen Sujets des 19. Jahrhunderts, indem 
man bei Fries nicht einmal weiß, wann und wo er überhaupt begraben wur-
de…. (hier folgt eine Geschichte über das Lebensende von Leopold Friese).
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1. Náhrobek rodiny Hergetů (J 48)
2. Deska na zemi: Josef Zobel (J 12)
3. Deska na zdi: Klement Zobel (R 19)
4. Náhrobní deska rodiny Palliardi (N 3)
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5. Náhrobní deska: Ludwig Tschepper 
(D 17)

6. Náhrobek: Anton Wach (F 56)
7.  Náhrobek: Tomáš Wala (A 103)
8. Deska na zdi: Jiří Berchtold (M 9)
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9.    Náhrobek u zdi: Robert Platzer (J 32) 
10. Náhrobek rodiny Malínský (A 30) 
11.     Náhrobek rodiny sochaře Josefa 

Parise (J 34) 
12.  Náhrobek Vincence Morstadta (P 10)
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13. Podstavec se zbytky kříže: Josef Hellich (B 38)
14. Obnovený náhrobek: Adolf Kosárek (C 7)
15. Deska na zdi: Jiří Döbler (Q 14)
16. Náhrobek rodiny Maulini (J 38)
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Seznam identifikovatelných umělců

1. Náhrobek rodiny Hergetů (J 48) 
2. Deska na zemi: Josef Zobel (J 12) 
3. Deska na zdi: Klement Zobel (R 19) 
4. Náhrobní deska rodiny Palliardi (N 3) 
5. Náhrobní deska: Ludwig Tschepper (D 17) 
6. Náhrobek: Anton Wach (F 56) 
7. Náhrobek: Tomáš Wala (A 103) 
8. Deska na zdi: Jiří Berchtold (M 9) 
9. Náhrobek u zdi: Robert Platzer (J 32) 
10. Náhrobek rodiny Malínský (A 30) 
11. Náhrobek rodiny sochaře Josefa Parise (J 34) 
12. Náhrobek Vincence Morstadta (P 10) 
13. Podstavec se zbytky kříže: Josef Hellich (B 38) 
14. Obnovený náhrobek: Adolf Kosárek (C 7) 
15. Deska na zdi: Jiří Döbler (Q 14) 
16. Náhrobek rodiny Maulini (J 38)



Kudy na Malostranský hřbitov

Metrem po trase B do stanice Anděl, odtud tramvají č. 4, 7, 9 nebo 10 do 
zastávky Bertramka, která se nachází blízko Malostranského hřbitova.


