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...Byl to syn, Kilián Ignác, který se do pražského 
panoramatu zapsal tak impozantně, jako snad 
jen Michelangelo do panoramatu římského. 
Srostlice svatomikulášské kupole a zvonice 
vévodí opticky Menšímu Městu pražskému, 

zvedá se vysoko nad hladinu jeho zástavby a jako 
malostranská dominanta vytváří zajímavou 

protiváhu věži svatovítské katedrály... *
Publikace Architekti a  stavitelé pohřbení na Malostranském hřbitově je jedním z  příspěvků Spolku 

Malostranský hřbitov k  připomínce 330.výročí narození českého architekta a  stavitele německého původu 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera, které oslavíme v roce 2019. 

Spolek Malostranský hřbitov (Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova) od doby svého vzniku usi-
luje o veřejné připomenutí těchto historicky významných osobností, kterými bezpochyby otec i syn Dientzen-
hoferové jsou, ve formě pamětní desky nebo stély. Otec Kryštof  i syn Kilián Ignác jsou druhotně pohřbeni na 
Malostranském hřbitově.

Jedním z  impulsů byl novinový článek z  roku 
1989 ve čtrnáctideníku Československý architekt (na 
který upozornila jedna ze zakládajících členek a první 
předsedkyně Sdružení pro záchranu Malostranského 
hřbitova Jana Trojanová), ve kterém historik umění 
Jiří T. Kotalík vyjadřuje lítost nad tím, že otec a  syn 
Dientzenhoferové dosud nemají v Praze, ve městě, kte-
rému dali barokní tvář, žádnou pamětní desku. Spolek 
(dříve Sdružení) v souznění s názorem docenta Kota-
líka převzal myšlenku vzniku pamětní desky (nejlépe 
do prostor Malostranského hřbitova) za svou. Jakousi 
nápovědou nám byl zrušený hřbitov na Janském vrš-
ku, kde byl pohřben architekt Jan Blažej Santini. Spo-
lek Putování za Santinim inicioval vznik desky, která je 
umístěna na bývalé hřbitovní zdi ve Šporkově ulici (zde 
v areálu bývalého hřbitova a kostela sv. Jana v Oboře byl 
pochován geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel 
(3.2. 1677 - 7. 12. 1723). Již během roku 2017 proběhlo 
několik neformálních „poradních“ setkání s  historič-
kou umění Irenou Bukačovou, členkou Spolku Putování za Santinim a současně ředitelkou Muzea a galerie 
severního Plzeňska se sídlem v bývalém proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánské Týnici. **

Při souběžném pátrání po dalších historických snahách k uctění památky stavitelů Dientzenhoferů jsme našli 
záznam přímo symbolický. Ve věstníku Klubu za starou Prahu z dubna roku 1954 jsou pod sebou dva krátké články. 
Jeden je jakousi žádostí adresovanou tehdejším „patřičným kulturním činitelům“ ohledně hmotné připomínky 
odkazu otce a syna Dientzenhoferových ve formě památníku, busty,...v Praze ***, druhý zmiňuje znepokojivý stav

* VILÍMKOVÁ, Milada. Stavitelé paláců a chrámů, Kryštof a a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha: Vyšehrad, 1986.
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bývalého poutního místa Mariánská Týnice. V roce 1920 spadla kupole kostela Zvěstování Panny Marie. Sna-
hy o záchranu přerušila druhá světová válka a pak dlouhá doba totality. Od úplné devastace areál zachránilo 
jen to, že v něm od roku 1952 sídlilo muzeum. Na opravu kupole kostela se ale dostalo až po změně režimu 
v devadesátých letech. Mariánská Týnice postupně vstala z mrtvých - byla znovu postavena kopule, od roku 
2018 je místem se statutem nemovité národní kulturní památky a  v  současné době předmětem unikátního 
projektu. V roce 2020 bude dokončena za pomoci dotace EU dostavba nedokončeného východního ambitu 
a kaplí podle Santiniho původních plánů. Na začátku prosince roku 2015  byla Santinimu slavnostně odhalena 
pamětní deska na místě jeho posledního odpočinku (na zdi bývalého hřbitova), poté byla sloužena zádušní mše 
za Santiniho a jeho rodinu v kostele Panny Marie Božské prozřetelnosti v Nerudově ulici.

Dientzenhoferům podobnou připomínku místa pohřbení stále ještě dlužíme.
Dalším významným architektům a  stavitelům pohřbeným na Malostranském hřbitově jsou věnovány 

medailonky s odkazem na místo pohřbení, případně s fotografií náhrobku.
Součástí této publikace je i krátký exkurz na hřbitov na Zlíchově. Zlíchovský hřbitov má s Malostranským 

hřbitovem společnou polohu na území městské části Praha 5 a propojení s rodem Hergetů, významnou rodinou 
podnikající ve stavebním průmyslu – cihelny, vápenky, cementárna.

S architekty a staviteli na konci 18.století a v celém 19. století je neodloučitelně spjata Stavovská inženýrská 
škola v Praze. Inženýr František Antonín Herget (1741-1800), autor řady vládních staveb a  jeden z prvních 
profesorů stavovské školy, je představen v samostatném medailonku (Zlíchovský hřbitov), stručné historii školy 
je věnována část kapitoly představující vybrané  budovy – kostel Nejsvětější Trojice, Portheimka, Dientzenhofe-
rův pavilon, Pinkasův palác a usedlost Slovanka.

V roce 2019 vzpomeneme i výročí úmrtí čelního představitele české neorenesance architekta Josefa Zít-
ka (1832-1909). Zítek, stavitel Národního divadla a Rudolfina, je sice pohřben v jihočeských Malenicích, ale 
zemřel na Smíchově a s Malostranským hřbitovem ho pojí autorství reliéfu na náhrobku rodiny politika Adol-
fa Marii Pinkase (1800-1865). V  kapitole věnované rodině Pinkasů a  architektu Zítkovi je zmíněn unikátní 
archeologický objev – při stavebně historickém průzkumu Pinkasova paláce byly objeveny dva pilíře román-
ského Juditina mostu.

Obrazový materiál v  publikaci doplňují mapa hřbitova s  orientačním plánem náhrobků a  mapy 
s plánovačem tras a časovým odhadem pro individuální návštěvu v publikaci zmíněných míst a staveb.

** Muzeum a  galerie severního Plzeňska v  Mariánské Týnici, příspěvková organizace. Regionální muzeum umístěné v  areálu 
bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně. Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství 
a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století. Muzeum je zde od roku 1952. Dnes 
je zřizované Plzeňským krajem. http://www.marianskatynice.cz

*** ...Klub Za starou Prahu se obrátil na patřičné činitele se žádostí, aby společně s ním přispěli k uctění památky velkých stavitelů, 
kteří platně přispěli k umělecké výstavbě města Prahy a jejichž díla jsou stále obdivována. Jsou to Kryštof  Dientzenhofer a jeho 
syn Kilián Ignác. Kryštof Dientzenhofer byl pochován 22. června 1722 do rodinné hrobky v kostele sv. Máří Magdaleny na Ouje-
zdě a tamtéž i jeho syn Kilián Ignác 18. prosince 1751. K nim byli do téže hrobky pohřbeni během 60 let ještě jiní nejbližší jejich 
příbuzní. V blízkosti této hrobky byla ještě hrobka jedné rodiny Luraghů a hrobka Adlarů z Valkounu. Když za Josefa II. byl kostel 
sv. Máří Magdaleny zrušen, byly kosti ze všech těchto hrobek v květnu 1784 vybrány a povozníkem Janem Tytzem převezeny v noci 
na Malostranský hřbitov u Košíř a spuštěny do společného hrobu. Na tomto jejich posledním pohřebišti pokládáme si za povinnost 
vzpomenout i jejich díla aspoň pamětní deskou s nápisem. Doporučujeme, aby se k tomu užilo volné plastické kopie sochaře Stan. 
Suchardy podle rytiny v knize Pelclově »Abbildungen böhmischer und mährischer Künstler«,   jejíž bronzový odlitek je v Pantheonu 
Národního musea...OCHRANA PAMÁTEK,Věstník Klubu za starou Prahu, ročník XXIX, číslo 1, 30.dubna, 1954. Str. 15.
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Stručné dějiny Malostranského hřbitova:
V roce 1679 při morové epidemii vzniklo na rozmezí Smíchova a Košíř na místě vinice u Motolského 

potoka morové pohřebiště. Nakažené obětavě ošetřovali jezuité, kteří poté, co se nakazili a všichni zemřeli, 
byli pochováni do společného hrobu, zdobeného křížem s latinským nápisem. Kříž byl na konci 19. století 
přenesen na hřbitov na Vyšehradě. Primátor Menšího Města pražského Jan Dietzler z  Dietzfeldu požádal 
v roce 1703 o povolení vystavět na pohřebišti kapli zasvěcenou sv. Rochovi, patronu proti moru, a zároveň 
nechal hřbitov oplotit. Bývalý morový hřbitov byl opětovně využit v  letech 1713-1715 při další epidemii 
moru a v  letech 1771-1772 při hladomoru a po něm následujícím infekčním nemocem (černé neštovice). 
Císař Josef II. svým 54. dvorským dekretem ze dne 23. 8. 1784 zrušil z hygienických důvodů všechny měst-
ské hřbitovy a hrobky v kostelech a klášterech. Prostor bývalého Malostranského morového hřbitova se stal 
zbytečným a rozhodnutím gubernia se stal od roku 1786 společným pohřebištěm pro Malou Stranu, Hradča-
ny a později Smíchov, v roce 1787 byl slavnostně vysvěcen. V roce 1862 byl hřbitov rozšířen o západní část, 
bývalý ovocný sad.

První pohřeb se zde konal 3. 6. 1787, poslední pohřeb na hřbitově se konal 31. 12. 1884. V tu dobu již 
byl hřbitov obklopen zástavbou průmyslově se rozvíjejícího Smíchova, a proto byl tedy v roce 1884 uzavřen 
a jeho funkci převzal hřbitov na Malvazinkách. V roce 1910 počítal regulační plán s jeho likvidací, rozpar-
celováním a zástavbou. Jakub Arbes (1840 – 1914), smíchovský rodák a patriot, se proti záměru velice ostře 
vymezil. Díky jeho vystoupení byl bývalý hřbitov, již několik desítek let chátrající, sice zachráněn, ale jen 
dočasně a pouze jeho část. Na konci dvacátých minulého století byly při rozšiřování Plzeňské třídy zruše-
ny hroby při severní zdi hřbitova, ostatky ze zrušených hrobů pietně uloženy do  společného hrobu, nebo 
v případě významných osobností  přemístěny na volná místa na hřbitově, převážně k hlavní cestě. V tuto 
dobu také došlo k přenesení ostatků a náhrobků mnoha významných osobností mimo Prahu. S dalším roz-
šiřováním Plzeňské třídy v padesátých letech byla celá severní zeď zbourána. Hřbitov se stal volně přístup-
ným a  došlo k  mnoha vandalským poškození náhrobků. Snahy o  záchranu hřbitova nabraly druhý dech, 
přemýšlelo se o pietní úpravě Malostranského hřbitova na Památník národních buditelů. S budováním se 
však nikdy nezačalo. V roce 1953 byla zbourána kaple svatého Rocha z roku 1703. Správou hřbitova pověřil 
Magistrát národní podnik Sady, lesy, zahradnictví, který však pečoval de facto jen o zeleň. Po roce 1989 se 
novým správcem bývalého pohřebiště na žádost městské části Praha 5 stává Správa pražských hřbitovů a je 
jím dodnes. V roce 2001 byl hřbitov z důvodu zamezení vandalismu pro veřejnost uzavřen. V letech 2003-4 
proběhlo zajištění cenných náhrobků a bylo vytvořeno několik kopií vzácných funerálních plastik. Originály 
byly po rekonstrukci uloženy do lapidária Správy pražských hřbitovů v kapli sv. Václava v areálu Vinohrad-
ského hřbitova. V  letech 2015-16 proběhla revitalizace hřbitova financovaná ze strukturálních fondů EU, 
jejímž primárním smyslem bylo jeho otevření veřejnosti. V jejím rámci bylo zřízeno zázemí pro vrátného 
a ostrahu, pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení, byl vybudován kamerový systém. Všechny stromy byly 
dendrologicky prozkoumány. Nemocné stromy byly vykáceny a místo nich bylo nově vysazeno celkem 44 
lip a jasanů. Došlo ke kompletní renovaci všech cest, kdy byl stávající asfalt nahrazen mlatovým povrchem. 
Prostor před kostelem pak byl vydlážděn pískovcovou dlažbou. Hřbitov byl rovněž nově vybaven 36 lavič–
kami a 20 odpadkovými koši. Vznikl tak důstojný prostor určený ke konání pietních návštěv, kulturních akcí 
a vlastivědných exkurzí – prostor výjimečného genia loci. 

Je zde pohřbena řada pražských osobností 18. a zejména 19. století.
Václav Michal Pešina z Čechorodu, (1782–1859), rytíř, průkopník myšlenky dostavby chrámu sv. Víta,
Jan Nepomuk Augustin Vitásek, (1770–1839), skladatel, virtuóz, hudební pedagog, 
Ignác Cornova, (1740–1822), historik osvícenec, svobodný zednář, vychovatel v rodině Lažanských,
Leopold Leonhard Thun–Hohenstein, (1748–1826), poslední kníže–biskup pasovský, majitel usedlosti Cibulka,
 Adolf Kosárek, (1830–1859),  malíř krajinář, 
František Xaver Dušek, (1731–1799),  hudební pedagog, klavírní virtuóz a Josefina Dušková, 
roz. Hambacherová, (1753–1824), komorní zpěvačka, Mozartovi přátelé, 
Adolf Maria Pinkas, (1800–1865),  právník a politik, 
Václav Veleba, (1776–1856), spisovatel, malíř a etnograf, zakladatel „Májových slavností“, 
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Žofie hrab. z Waldsteina–Wartenberku, (1759–1818),  představená Tereziánského ústavu šlechtičen 
na Pražském hradě,
Jan Václav Tomášek, (1774–1850),  hudební skladatel a pedagog, 
Anna Degenová, „svatá holčička“, (1848–1851), 
František a Emanuel Holinovi, otec a bratr Anny Holinové, přítelkyně Jana Nerudy,
Gustav Pfleger–Moravský, (1833-1875), spisovatel,
Hrobka premonstrátů v pořadí třetí, jediná zachovalá,
Vincenc Morstadt, (1802–1875),  vrchní rada Zemského soudu, autor četných pražských vedut,
Dorota Hámová, (†1795), první český nápis na náhrobní desce na Malostranském hřbitově.

* Spolek Malostranský hřbitov
V  roce 2010 vzniklo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova (nyní Spolek Malostranský 

hřbitov), které upozorňovalo na špatný stav památky. Členové Sdružení pořádali komentované vycházky, 
vydávali publikace, spolupracovali s  dalšími spolky a  iniciativami (Klub Za starou Prahu, Mozartova obec, 
Spolek Svatobor) a  s  Městskou částí Praha 5.  Spolek je nadále hlavním iniciátorem a  pořadatelem celé řady 
kulturních a  osvětových akcí úzce spojených s  Malostranským hřbitovem, jako jsou Dušičkové a  Májové 
slavnosti. Pokračuje též badatelská, publikační, přednášková a průvodcovská činnost na Malostranském hřbitově.  
Stěžejním partnerem pro činnost spolku je Správa pražských hřbitovů, jmenovitě hřbitovní správa Malvazinky 
zastoupená paní Sylvou Dvořákovou. http://www.hrbitovy.cz/
Informace o aktivitách Spolku naleznete na webu www.malostranskyhrbitov.cz
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Kostel Nejsvětější Trojice 
v areálu Malostranského hřbitova

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice je prostá pozdně klasicistní stavba z  let 1831-1837 s  věží v  průčelí. 
Jeho architekt je neznámý. Kostel měl dva předchůdce – kapli Panny Marie, součást morového špitálu a kaple 
Nejsvětější Trojice (1715) na místě zaniklé kaple morového špitálu.

V roce 1723 navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer pro malostranskou obec hřbitovní kostel, který měl být 
postaven na novém obecním hřbitově v Košířích. Šlo o jednolodní půdorys o dvou klenebních polích s mělkou 
obdélnou předsíní a uvnitř půlkruhově ukončený s použitím staršího zdiva. Na postavení ale nebyl dostatek 
prostředků. Současná stavba byla postavena ze sbírky malostranského „Bratrstva lásky k bližnímu“, základ této 
sbírce dal v roce 1822 biskup Leopold Thun-Hohenstein, majitel nedaleké usedlosti Cibulka. Peníze na stavbu se 
na podnět Václava Veleby (pohřben na Malostranské hřbitově) vybíraly i při Májových slavnostech. Na vnitřní 
výzdobu chrámu přispěl též excísař Ferdinand Dobrotivý. 

Košíře dlouho náležely farou k Liboci, farní expositura při kostele Nejsvětější Trojice na Malostranském 
hřbitově byla zřízena v roce 1801.

Areál Malostranského hřbitova s kostelem Nejsvětější Trojice je chráněn jako nemovitá kulturní památka  
(Ústřední seznam kulturních památek 40323/1-1376).



6

Dientzenhoferové 
na Malostranském hřbitově

Kryštof  Dientzenhofer
(7.7. 1655- 20.6. 1722)
Stavitel a architekt, stavební podnikatel

Původně zednický polír. Přišel do Prahy jako zednický tovaryš se svými bratry, jako jediný z  nich zů-
stal v Čechách. Sňatkem s Annou Aichbauerovou, vdovou po staviteli Janovi Jiřím Aichbauerovi, v roce 1685 
vyženil dům na Malé Straně, získal měšťanské právo  a byl  přijat do malostranského kamenického a zednického 
cechu.

Jeho první samostatná činnost je doložena v  premonstrátském klášteře v  Teplé. Vedl opevňovací práce 
v Chebu. Posléze se však těžiště jeho práce přesunulo do Prahy. Vydobyl si pozici zkušeného stavebního mistra, 
jako přísežný starší stavitel se zúčastnil četných stavebních komisí. Stavěl nejen pro církev a šlechtu, ale i pro 
pražské měšťany. Nejen dle dochované závěti velmi dobře zaopatřil své děti, tři syny a dvě dcery. Synům dopřál 
kvalitní vzdělání.

Chronologický výběr z díla Kryštofa Dientzenhofera:

w	zámek Lauenburků v Ostrově u Karlových Varů (jako spolupracovník Abrahama Leuthnera, 1685-89),
w	přestavba konventu a prelatury kláštera premonstrátů v Teplé (1688-1721),
w	špitální kostel Nejsv. Trojice v Teplé (1692-99),
w	dům U zlaté lilie na Malém nám. čp. 458 na Starém Městě pražském (1698),
w	přestavba řady domů na Malé Straně v Praze (1702-05): vlastní dům čp. 465 v Nosticově ul., dům U dvou 

panen čp.13 v Tomášské ul., dům čp. 404 - bývalý špitál pod Petřínem, dům Jana Löwa z Erlsfeldu čp. 260 na 
horním Malostranském nám, 
w	loď chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, zaklenutá protínajícími se elipsoidy, a dynamické průčelí 

chrámu, které je vynikajícím reprezentantem iluzívního dynamického baroka v Čechách, 6. září 1673 byl 
položen základní kámen, dílo dvakrát přerušeno pro nedostatek peněz (1703-11),
w	klášterní kostel sv. Kláry v Chebu (1708-11),
w	projekt a realizace chrámu sv. Markéty a konventu v komplexu benediktinského kláštera v Praze-Břevnově, 

příklad tzv. dynamického českého baroku (1708-22), Kilián Ignác zde s otcem aktivně spolupracoval jako 
jeho polír nebo mladý zednický mistr,
w	účast na dostavbě Carattiho kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně v Praze (do 1709), stavbu financoval 

Václav Michna hrabě z Vacínova, v tomto kostele Kryštof Dientzenhofer zřídil rodinnou hrobku,
w	počáteční práce na stavbě pražské Lorety na Hradčanech, postavil kapli sv. Antonína a kapli sv. Františka, 

zahájil stavbu kostela Narození Páně  (1711- 22, se synem Kiliánem Ignácem),
w	přestavba Písecké brány pražského opevnění na Brusce (1716, realizace 1720). 
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…Ve společenském styku byl Dientzenhofer pří-
jemný, ale přece jen, přiměřeně charakteru náro-
da, vážný. Nikdy nemluvil o svém umění a znalos-
tech před lidmi, kteří je nebyli s to posoudit. Přece 
však disputoval rád o tehdejší peripatetické filozo-
fii. Bibli rozuměl vskutku jako mnohý teolog. Své 
vlasti dával přednost před všemi ostatními země-
mi, které kdy viděl. Jeho vlastenectví se projevilo 
vynikajícím způsobem v  roce 1744, kdy Prusové 
při odchodu z Prahy položili na Vyšehradě minu, 
která měla po jejich odchodu poškodit část tohoto 
hradu. Dientzenhofer o tom náhodou dostal zprá-
vu, nikoli bez nebezpečí života minu zneškodnil 
a  zachránil tak své rodné město a  mnoho svých 
spoluobčanů před zánikem.

F. M. Pelcl o Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, 
Praha, 1775

Kilián Ignác Dientzenhofer
(1. 9. 1689- 18. 12. 1752)
Architekt-projektant, dvorní stavitel, 
technický talent.
Nejvýznamnější český architekt 
vrcholného baroka.

Pocházel z  velice rozvětvené rodiny bavorských architek-
tů, kteří v 17. a 18. století výrazně zasáhli do dějin architektury 
střední Evropy. Během 35 let své samostatné činnosti navrhl, sám 
postavil nebo realizoval prostřednictvím jiných stavitelů na 200 
staveb! Počet jeho realizací je tedy větší než součet všech staveb 
ostatních příslušníků rodiny dohromady.

Narodil se jako pátý syn stavitele Kryštofa Dientzenhofera. 
Jméno Kilián dostal po svém kmotrovi tesaři Kiliánu Gabrielovi, 
jméno Ignác patrně při biřmování. Vystudoval jezuitské gymná-
zium na Malé Straně, poté studoval na pražské univerzitě filozofii 
a matematiku.

Autor staveb církevních i světských, novostaveb i přestaveb. Pracoval především pro církevní řády – 
benediktiny, jezuity a křižovníky s červenou hvězdou, ale i pro šlechtu a měšťanstvo.

Kilián Ignác nejprve pracoval se svým otcem Kryštofem. Převzal a rozvíjel jeho hlavní zásady, stavitelské 
školení si ještě doplnil výukou zaměřování a měření staveb, kterou absolvoval v roce 1707 u zemského měřiče. 
Z cest do Vídně, Francie a Itálie (z Říma přivezl ostatky sv. Liboria, které věnoval kostelu na Karlově v Praze) si 
přinesl cit pro zdobnost a jemnost detailu.

Dokonale zacházel s prostorem a hmotou (chrámové prostory).
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Pracoval s  širokým okruhem spolupracovníků, kteří stavěli podle jeho návrhů. Ve svém posledním 
tvůrčím období dospěl - snad pod francouzskými vlivy - k zklidněné harmonické vyváženosti s předzname-
náním rokoka (zejména ve spolupráci s Anselmem Luragem). Měl neobyčejnou fantazii, nikdy se ve svých 
stavbách neopakoval. Poptávka po jeho práci byla natolik vysoká, že si nabídky mohl vybírat. K některým 
projektům vytvořil jen plány a nad realizací jen dohlížel na dálku. Ve službách císařského dvora jako dvorní 
stavitel sice za dvacet let působení nedostal žádný monumentální úkol, ale „drobné“práce, které mu byly 
svěřeny, byly technicky nesmírně náročné - např. oprava Španělského sálu, kterému se pod vahou příliš 
těžké střechy rozestupovaly zdi. Kilián Ignác nechal hlavní zdi stáhnout železnými kleštěmi, zvýšil obvodové 
zdivo a  nechal zřídit nový strop. V  roce 1737 po smrti architekta Scottiho se stal vrchním pevnostním 
stavitelem.

Z  titulu svých funkcí se Kilián Ignác musel zúčastňovat různých stavebních komisí. Prokazatelně ovládal 
němčinu, francouzštinu, italštinu a ze škol znal češtinu a latinu. Celoživotně se zajímal o filozofické a teologické 
otázky, to zjevně souviselo s jeho hlubokou osobní zbožností. Dle historika umění Mojmíra Horyny (1945- 2011) 
prý břevnovský opat dbal na to, aby při Dientzenhoferových  inspekčních cestách na Broumovsko mu společníka 
dělal nějaký vzdělaný teolog. 

V některých pramenech se uvádí příjmení Dienzenhofer, Kilián Ignác se ale podepisoval jako Dientzenhofer, 
a to i tehdy, když podepisoval otce.

Nejbližším rodinným přítelem byl malíř Václav Vavřinec Rainer (1689- 1743) a  dvorní tesařský mistr 
Josef Leffler.

Kilián Ignác byl dvakrát ženatý. Jeho o  deset let mladší první manželka Anna Cecilie Popelová, s  níž  
měl šest dětí, zemřela 1. 1. 1729. Druhou manželkou byla Anna Terezie Henrychová, dcera domovníka  
v Thunovském paláci. Po smrti Kiliána Ignáce bylo dědictví rozděleno mezi vdovu Annu Terezii a třináct dětí. 
Nejmladšímu Václavovi Josefovi byly v době otcovy smrti necelé dva roky. 
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Chronologický výběr z díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera:

w	dostavba kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově, závěr kostela s věží (1715-16), stavba opatského letohrád-
ku Vojtěška v klášterní zahradě (1724-26), konvent a prelatura benediktinského kláštera (1739-51) a stavba 
velké brány (1740),
w	patrový letohrádek Jana Václava Michny z Vacínova s dvěma pavilony po stranách vstupu do zahrady (tzv. 

vila Amerika, dnes muzeum Antonína Dvořáka) v Praze (1717-20), první světská stavba v Praze, sochařská 
výzdoba stavitel Matyáš Braun nebo některý z  jeho žáků. Autorem fresky v hlavním sále malíř a profesor 
stavovské inženýrské školy Jan Ferdinand Schor,
w	poutní kostel Narození P. Marie v Nicově u Klatov (1717-26),
w	kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha-Hradčany (1720-29),
w	dostavba Lorety, Praha-Hradčany (1721-51) převzal a dokončil po svém otci Kryštofovi přestavbu průčelního 

křídla a rozšíření kaple Narození Páně (1721-23),
w	pravděpodobně křídlo Klementina se Zrcadlovou kaplí a  knihovnou (dochovaný nepodepsaný plán), 

Praha (1722-24),
w	dům U zlatého jelena v Tomášské ul. čp. 26, Praha-Malá Strana (1723-25), průčelí zdobí sousoší svatého 

Huberta s jelenem, připisované Ferdinandu Brokoffovi,
w	klášter alžbětinek s kostelem P. Marie Bolestné a s nemocnicí, Praha-Nové Město (1724-1735), fundátorka 

Marie Markéta z Valdštejna,
w	letohrádek Dientzenhoferů, dnes zvaný Portheimka, Praha-Smíchov (1725-28), předměstské reprezentač-

ní sídlo, fresku v hlavním sále datoval a signoval Václav Vavřinec Rainer,
w	úplná barokní přestavba gotického kostela sv. Tomáše - průčelí, úprava interiéru kostela, klenby, střecha, 

Praha-Malá Strana (1725-31), efektní řešení monumentálního západního průčelí,
w	seminární budova U lužického semináře čp. 90, Praha-Malá Strana (1726-28),
w	kostel sv. Bartoloměje, při jezuitském konviktu, Bartolomějská ulice, Praha-Staré Město (1726-31),
w	konvent kláštera benediktinů v  Broumově (1726-35) a  kostel sv. Vojtěcha tamtéž (1727-33), nevhodné  

přestavby v 19.století, v současnosti částečně rekonstruováno,
w	plány kostela Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích (1727-35) a fary tamtéž (1751-52),
w	kostel Nanebevzetí P. Marie v Přešticích (návrh 1729, stavba 1750-75),
w	kostel Nanebevzetí P. Marie v Králově Dvoře u Berouna (1730-33),
w	zřejmě nový konvent kláštera benediktinů v Kladrubech u Stříbra (1730-70),
w	stavba Invalidovny, Kiliánova nejrozsáhlejší světská stavba. Částečně stavěno podle plánů J. B. Fischera z Erlachu. 

Praha-Karlín, jedna devítina zamýšlené stavby (1730-37), zbudováno z nadace pro válečné invalidy, nadace založe-
na hrabětem Strozzim,
w	kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha-Nové Město (1730-39), kostel svým tvarem evokuje půdorys 

původní dřevěné kaple (zachovaly se její plány),
w	kostel sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí v Praze, dobudoval komplex klášterních budov (1732-35),
w	kostel sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech, křižovníci s červenou hvězdou (1732-36),
w	asi přestavba kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (1734- 38) a arciděkanství tamtéž (1747-49),
w	kostel sv. Karla Boromejského (nyní sv. Cyrila a Metoděje) v Resslově ul. v Praze-Novém Městě (1736-40),
w	kostel sv. Kateřiny augustiniánského kláštera, Praha-Nové Město (1737-41),
w	chrám sv. Mikuláše na Malostranském nám. v Praze (1737-52), přistavěl věž, impozantní kupoli a kněžiště 

chrámu sv. Mikuláše (polír Jakub Mandelík), poté dokončil Anselmo Lurago (zbudoval zvonici a spojil loď 
s presbytářem), jezuité,
w	tzv. Lví dvůr čp. 51 na Pražském hradě (1740),
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w	palác Piccolominiho, později Sylva-Taroucca v ul. Na Příkopech čp. 852, Praha-Nové Město (1744-52), dle 
korespondence mezi knížetem a  jeho pražským hospodářským správcem byl Kilián Ignác jediný projek-
tant i provádějící stavitel. Spolupráce s Anselmem Luragem není doložena. Uvnitř paláce prostorný vestibul  
a zajímavá kompozice hlavního schodiště, sochařská výzdoba Ignác Platzer,
w	klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a plány konventu augustiniánů v Dol. Ročově u Loun (1746-50),
w	plány na stavbu paláce Golzů-Kinských na Staroměstském nám. v Praze, stavbu uskutečnil Anselmo Lurago 

(1755-65),
w	s velkou pravděpodobností projektoval též kostely: v Ruprechticích u Náchoda (1721), v Heřmánkovicích 

u  Broumova (1723), v  Otovicích u  Broumova (1723-26), v  Bezděkově nad Metují (1724-27), ve Vižňově 
u  Broumova (1725-27), v  Lázních sv. Kateřiny u  Počátek (po 1730), v  Božanově u  Broumova (1735-43), 
v Březně u Chomutova (1739-65), ve Starém Kolíně (1740), v Mirošově u Jihlavy (kolem 1740), v Rudné 
u Prahy (1742-47), v Červeném Kostelci (1744-54), v Zápech u Brandýsa n.L. (kolem 1750).

Pro zajímavost:  …Zkoumáme-li měšťanský dům této doby, srovnáme-li počet jeho místností, může  nám být „Dienzenhoferovský 
dům“ průměrem. Ke srovnání dobře poslouží „Quartier-Buch“ z roku 1723.

Prostý dům Dienzenhoferův měl jednoduché stěny s úzkými vraty mezi jednoduchým portálem, v druhém patře ve středu mezi 
okny kartušový obraz, vikýře nijak zvlášť umělecky vyvinuté. V přízemí byl kupecký krám, dva pokoje (za to byl roční nájem 70 
zlatých), dvorek, dva dřevníky, sklep. V prvém patře pronajatý byt za 60 zlatých měl pokoj, komoru, dvě kuchyně. Potom tu byl byt 
slavného architekta o třech pokojích, komoře, kuchyni. V druhém patře stejně velký byt za roční nájem 55 zlatých, druhý byt menší: 
pokoj, kuchyně a komora za 25 zlatých a ještě jeden o dvou pokojích, kuchyni také za 25 zlatých…

MERHOUT, Cyril. O Malé Straně, její stavební vývoj a dávný život. Praha: Orbis, 1956. Str. 44

.

Kryštof Dientzenhofer si vzal vdovu po Janu Jiřím Aichbauerovi a usadil se v malostranské Nostické ulici na pražské Kampě, v domě 
čp. 465/ III, s výhledem na Čertovku. Zde se  jim narodil i druhorozený syn Kilián Ignác. Z rodného domu na Kampě se Kilián po 
svatbě v roce 1719 přestěhoval do domu U Petružilků, který stál na rohu  Karmelitské a Hellichovy ulice na místě dnešního čp. 452/
III. Zde, jak připomíná deska, žil až do své smrti.

Michnův letohrádek (Vila Amerika).
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Václav Josef Dientzenhofer 
(25. 1. 1750- 25. 8.1805)
Český jezuitský učenec, právník a historik.
Nejmladší syn Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Údajně již v patnácti letech vstoupil do jezuitského řádu a studoval na jezuitských kolejích v Olomouci 
a v Praze. Po zrušení řádu v roce 1773 vystudoval práva ve Vídni, působil jako  profesor obecného a státního 
práva v Innsbrucku. V roce 1782 přešel na pražskou univerzitu, kde přednášel státní právo a říšské dějiny.

Psal pojednání o českých dějinách, o které se intenzivně zajímal.
Hlavním dílem je XXVIII Genealogische Tafeln der Böhmischen Fürsten, Herzoge und Könige, mit 

Anmerkungen erläutert (XXVIII genealogických tabulek českých knížat, vévodů a králů, opatřených poznám-
kami) z roku 1806.

Portheimka (Dientzenhoferův letohrádek)
 

areál čp. 68, Štefánikova 12, náměstí 14. října 14
Předměstské barokní sídlo postavil roku 

1722 podle svého návrhu architekt Kilián Ignác  
Dientzenhofer. Dvoupatrovou budovu se středním 
průčelím obráceným do zahrady, mansardovou 
střechou a  čtyřmi nárožními vyhlídkovými pavi-
lony vybudoval jako letní sídlo pro svoji rodinu. 
Dokončil ji v  roce 1728, kdy je datována nástropní 
freska s výjevem z Bakchovy slavnosti Dientzenho-
ferova rodinného přítele malíře Václava Vavřince 
Rainera v  mramorovém sále v  prvním patře. Sou-
částí hlavní budovy byla i sala terrena, později byla 

stavba rozšířena a prodloužena o boční křídla, jižní 
bylo zbouráno v roce 1884. Po smrti Kiliána Ignáce  
Dientzenhofera letohrádek často měnil majitele, 
přestože byl v poslední vůli stavitele věnován man-
želce a dcerám z prvního manželství. Udržování ná-
kladné vily na venkově však bylo pro osiřelou rodinu 
obtížné. V  roce 1758 zakoupil usedlost František 

Leopold hrabě Buquoy, po němž byla stavba nazý-
vána Bukvojka. Ze svého domu a  zahrady vytvořil 
společenské středisko v  duchu rokoka. V  zahradě 
byla upravena idylická zákoutí doplněná skleníky 
s exotickou vegetací, oranžérií a fíkovnou. Od  roku 
1804 patřila Bukvojka i  se zahradou Ferdinandu 
a  Anně Delormovým, kteří zde zřídili továrnu na 
cikorku. Manželé Delormovi jsou pohřbeni na Ma-

Michnův letohrádek (Vila Amerika).
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lostranském hřbitově. Roku 1824 objekt zakoupili bratři Mojžíš a Juda Leopold Porgesové z Portheimu, majitelé 
staroměstské a smíchovské továrny na výrobu kartounu. Mojžíš Portheim rozšířil obytnou budovu o dvě klasi-
cistní křídla, z nichž levé (jižní) bylo zbořeno v souvislosti se stavbou kostela sv. Václava v roce 1884. Posledním 
soukromým majitelem byl Zdeněk Matouš, pracovník Obchodní a živnostenské komory. Za heydrichiády byl 
popraven za odbojovou činnost. Jeho jméno nese ulice Matoušova (dříve Fibichova) severně od Portheimky. 

 Letohrádek byl zestátněn v roce 1945, postupně zde byly nájemní byty, archiv, knihovna Spolku přátel  
Smíchova a v roce 1963 se zde usídlil Svaz českých výtvarných umělců. Dnešní zahrada je pouze částí původní-
ho zahradního celku, který sahal až k Vltavě. Po roce 1951 byla zbořena ohradní zeď a z dřívější barokní zahrady 
zřízen veřejný park.

V době Porgesů od roku 1875 zde působil při nedělních partiích komorní hudby mimo jiné Antonín Dvořák. 
Josefu Portheimovi věnoval některá ze svých raných kvartet či trií.

Dlouhá léta byla v letohrádku Galerie D, odkazující na jméno slavného stavitele Dientzenhofera. Od roku 
2018 je v Portheimce muzeum uměleckého skla (http://www.museumportheimka.cz/).

Areál letohrádku Portheimka je chráněn jako nemovitá kulturní památka (Ústřední seznam kulturních 
památek 40345/1-1388).

Dientzenhoferův pavilon 

Staroměstský jezuitský konvikt u kostela sv. Bartoloměje vybudoval v okolí dnešního smíchovského před-
mostí Jiráskova mostu zahradu pro studenty svého gymnasia. Její hlavní osu uzavíral patrový barokní pavilon 
(řádový dispenzář) postavený roku 1735 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Když byl jezuitský řád zrušen, získala v roce 1775 zahradu pražská universita a proměnila ji na botanic-
kou („K. K. Krautgarten“). Zakladatelem zahrady byl lékař, botanik a rektor pražské univerzity Josef Bohumír 
Mikan (1743-1814) pohřbený na Malostranském hřbitově. V roce 1835 byla k botanické zahradě připojena 
i sousední Kounická zahrada a postupně zde na ploše 3,5 hektaru bylo vysazeno více než 12 tisíc druhů a odrůd 
rostlin. V tu dobu to byla jedna z nejbohatších botanických zahrad v Evropě. V dispenzáři se konaly přednášky 
a místo tu našly i rozsáhlé sbírky a byt ředitele zahrady.

Po ničivé povodni 3. 9. 1890, kdy byla celá zahrada „utopena“ a zdevastována, došlo k rozhodnutí pře-
sídlit zahradu do nové lokality na Slupi na Novém Městě. Zde je botanická zahrada Přírodovědecké fakulty  
do dnešních dní.

Plocha zrušené botanické zahrady na Smíchově byla v roce 1902 rozparcelována a jen malá část, vesměs 
tvořená navážkou, zůstala díky odporu veřejnosti zachována jako městský park. V  souvislosti se stavbou  
Jiráskova mostu byl Dientzenhoferův pavilon na smíchovském nábřeží  v roce 1930 zbořen. Plány pro postavení 
mostu byly vyhotoveny již za 1. svět. války, tehdy se počítalo s prodloužením Myslíkovy ulice. Samotný most byl 
vybudován až v letech 1929-32 a v předpolí mostu byly poté realizovány parkové úpravy. 

Dnešní Dientzenhoferovy sady představují jednu z posledních dochovaných partií kdysi rozlehlého areálu, 
který pohltila okolní bytová výstavba. Na bývalou botanickou zahradu upomíná ulice „V botanice“.
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Medailonky architektů a stavitelů 
pohřbených na Malostranském hřbitově

(s označením čísla na mapce na třetí straně obálky publikace)

Jiří Berchtold (Georg Berchtold) [10.]
(1831 – 22. 9. 1863) 
Pražský stavitel, představitel pozdního klasicismu.

Pražskou polytechniku studoval v  letech 1847-1851, stavitelem se 
stal na základě dekretu místodržitelství v roce 1860.

Vypracoval plány na dům Josefa Fridolina Hübela na Novém Městě 
(dnes již neexistuje).

Ženatý s Annou, rozenou Bělskou, soukromou učitelkou francouz-
štiny, syn Johann Edmund (1861-1944).

Náhrobek se nezachoval, deska se nachází na dělící zdi na nové části 
hřbitova.

František  Finger [7.]
(1811- 7. 9. 1880)
Ředitel pražských městských staveb v. v.

Ing. Finger byl od roku 1867 členem prvního stavovského inženýr-
ského spolku Spolek  architektů a inženýrů v Království Českém (zalo-
žen v roce 1866), ve zprávách SAI publikoval například článek Rozšíření  
královského hlavního města Prahy (1870).

Společná hrobka rodiny Finger a Schimann, pohřbeni zde jsou dále 
Beatrix Fingerová, rozená Schimannová, a Mathias, Franziska, Johann, 
Josef a Theresia Schimannovi.

Náhrobek se spadlým kamenným křížem a náhrobní deskou Finger 
a Schimann stojí u dělící zdi v oddílu hrobů s premonstrátskou hrobkou.

Karel Gallas [11.]
(zemřel 11. 10. 1878)
Stavitel, vrchní zemský inženýr.

Uveden v  seznamu členů Spolku architektů a  inženýrů v Čechách 
v roce 1866, o jeho činnosti nejsou bližší informace.

Na Malostranském hřbitově je též pohřbena jeho žena Aloisie  
(zemřela v roce 1881) a syn Rudolf, posluchač práv (zemřel v roce 1864).

Stojící náhrobek se spadlou deskou.
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Josef Jäger [4.]
(Kolem roku 1721 (1722) – 16. 9. 1793)
Tyrolský pozdně barokní architekt a stavitel 
působící v Čechách.

Jägerova matka pocházela z  tyrolské rodiny Zobelů,  
posléze významných stavitelů v  Čechách. Josef Jäger přišel 
do Prahy kolem roku 1740. V roce 1753 se oženil (svědkem 
mu byl mj. Anton Haffenecker, dvorní stavitel Nosticů a autor  
Stavovského divadla). V roce 1759 obdržel měšťanské právo 
na Malé Straně. Vybudoval si vlastní dům na Maltézském ry-
nečku čp. 475 (Maltézské náměstí).

Kolem roku 1764 vstoupil Jäger do státních služeb jako stavitel královské bankální administrace (navrhoval 
plány celnic). Působil jako přísežný stavitel v mnoha komisích.

V letech 1766 – 77 byl na místě vyhořelého domu postaven podle Jägerových plánů rokokový palác Turbů 
(dnes japonské velvyslanectví) na Maltézském náměstí. Dalším dílem je přestavba Grömlingovského paláce pro 
advokáta Karla z Grömlingu při chrámu sv. Mikuláše na pražském Malostranském náměstí (na místě několika 
samostatných měšťanských domů) nebo palác Smiřických, původně renesanční palác byl přestavěn, zvýšen 
a rozšířen.

Mimo Prahu byl autorem zámku Nové Hrady ve východních Čechách (podrobný stavební návrh dle náčrt-
ků hraběte Harbuvala Chamaré), zámku v Kolodějích u Prahy (nové zámecké průčelí) nebo barokní přestavby 
renesančního zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Josef Jäger zemřel 16. 9. 1793 na „stařeckou sešlost“ a  byl pohřben na Malostranském hřbitově. Jeho  
náhrobní deska se však na rozdíl od náhrobní desky jeho příbuzného Josefa Zobela nedochovala. 

V létě 2015 se však podařilo objevit u jižní zdi hřbitova poškozenou náhrobní desku jeho třetí manželky 
Josefy, rozené Glauberové, která zemřela čtyři roky před ním (v  roce 1789) na tuberkulózu. Tato náhrobní 
deska patří k nejstarším zachovaným deskám na hřbitově. Dá se předpokládat, že obě tyto desky byly původně  
umístěny u  severní zdi Malostranského hřbitova blíže u  kostela, a  že byly později přemístěny k  jižní zdi  
v důsledku rozšíření Plzeňské třídy.

 Nápis na náhrobní desce zní: 
...In Gott Frau
Josepha Iaeger (v současném přepise Jäger)
gebohrene Glauber
Burgerliche Baumeisterin der Kleinern Stadt Prag starb im 34 Jahr Ihres Alters am 17. Dec. 1789.

Ignác Jan Nepomuk Palliardi [8.]
(15. 5. 1737 - 18. 3. 1824) 
Stavitel, architekt, štukatér a stavební podnikatel.

Několik generací proslulých barokních a klasicistních stavitelů pů-
vodem z Itálie. První členové rodiny Palliardi přišli do Čech po třicetileté 
válce. Tehdy byly příhodné pracovní podmínky a široká možnost uplat-
nění. Mimo výtvarné umění se velmi rozvíjelo i stavitelství. 

Ignác Jan Nepomuk je nejvýznamnějším členem tohoto rodu. Jeho 
kmotrem byl Kilián Ignác Dientzenhofer. 

Studoval ve Vídni a  v  Římě, v  roce 1759 se stává malostranským 
měšťanem a posléze vyhledávaným stavebním znalcem. 
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Ignác Palliardi stojí na pomezí pozdního baroka a raného klasicismu. Zanechal po sobě neuvěřitelné množ-
ství realizací. Navrhoval a přestavoval pražské paláce a domy, upravoval jejich barokní či barokizující fasády.

Ignác Jan Nepomuk sice na Malostranském hřbitově pohřbený není (byl pochován ve farnosti Panny Marie 
pod řetězem), jeho jméno však s Malostranským hřbitovem a místní částí Prahy souvisí.

Ignác Jan byl v  letech 1772-1806 majitelem dnes již zaniklé viniční usedlosti na Smíchově lidově zvané 
Paliárka (název zůstal zachován v názvu ulice „U Paliárky“).

Chronologický výběr z díla Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho:

w	barokní úprava kostela Sv. Jana Na prádle na Malé Straně v Praze,
w	malý Černínský palác čp. 155 ve Valdštejnské ul. v  Praze (kol. 1770) s  rokokovou terasovitou zahradou 

s altány, schodišti a sala terrenou (1769-89, známá též pod názvem Ledeburské terasy),
w	přestavba pražských malostranských domů čp. 260, čp. 266 U Glaubiců, čp. 265 U černého jelena, který 

Palliardi vlastnil (1779), čp. 272 U Petržílků - všechny na Malostranském nám. v Praze, dále dvojdomu čp. 24 
a 25 v Tomášské ul. (1792), domu čp. 13 na Jánském vršku (1793) a domu čp. 494 U žlutých nůžek na Kampě 
(1807),
w	přestavba pražských staroměstských domů čp. 9 na Malém nám. (1803), čp. 165 U  zlatého půlkola  

v Karlově ul. (1791) a Staré rychty čp. 404 v Rytířské ul. (1798-1800),
w	Mac Nevenův palác v Palackého ul.7  v Praze na Novém Městě. Nyní Památník Františka Palackého. 
w	knihovna Strahovského kláštera v Praze - tzv. Filozofický sál ve slohu Ludvíka XVI. (1782-85), přestav-

ba bývalé klášterní sýpky na knihovnu, Palliardiho nejslavnější stavba, přechodné období mezi barokem  
a klasicismem,
w	úplná přestavba Kolowratského paláce čp. 154 ve Valdštejnské ul. v Praze (po 1784), ještě pozdně barokní 

průčelí, ovlivnění barokem při budování hlavního portálu s balkónem,
w	obnova Karlova mostu v Praze po povodni (1784),
w	kostel P. Marie Sněžné v Rokycanech (1785-88),
w	jednopatrová klasicistní část paláce Sweerts-Šporkovského v  Hybernské ul. čp. 1034 a  1036 v  Praze,  

dostavba celého východního křídla a celý projekt rozšíření (1785-90), společně s Antonem Haffeneckerem,
w	přestavba Ledebourského paláce v Praze na Valdštejnském nám. čp. 162 se zahradou (1787),
w	zřejmě přestavba paláce Porgesů z Portheimu čp. 37 na Národní třídě v Praze,
w	dostavba černínského zámku Kozel u Plzně (kolem 1795).
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Ignác Alois Palliardi [8.]
(1765-10. 8. 1806)
Předčasně zemřelý syn Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho pohřbený na Malostranském 
hřbitově.

Rozsah jeho stavební činnosti není přesně znám. Stavitel správy c. k. komorních statků, poslední z řady 
stavitelů-architektů v  rodině. Pouze syn Josef Václav Jan (1798-1870) působil mj. u  zemského stavebního  
ředitelství v Praze jako stavitel silnic.

Ignác Alois stavěl oranžerii ve Wimmerovské zahradě před Žitnou bránou, přestavěl kostel svatého  
Vavřince na Petříně na astronomickou observatoř, vypracoval návrh na přestavění a rozšíření Vernierovské-
ho paláce (nynější Slovanský dům) na Příkopech a vedl neogotickou přestavbu místodržitelského letohrádku 
v Bubenči podle plánu profesora architektury na polytechnice Jiřího Fischera (dokončeno v roce 1806). 

Působil jako schwarzenberský stavitel v Jinonicích.
Měl osm dětí, nejstarší syn zemský rada a soudce Karel Ignác Palliardi (17. 5. 1825-27. 10. 1896) je pohřben 

na Malostranském hřbitově společně s manželkou Karolinou (1843-1879). Ve společném hrobě rodiny Palliardi 
dále odpočívá Maria Nowak, rozená Palliardi, a Ferdinand, Julie a Amálie Palliardi.

Velká náhrobní deska na zemi je umístěna v  těsné blízkosti velké premonstrátské hrobky s  kovovou  
ohrádkou u dělící zdi staré a nové části hřbitova.

Na domě „U červeného jelena“ vedle domu U Glaubiců na Malostranském náměstí 265/6 a na zadní fasádě domu 
do ulice do Tržiště jsou pamětní desky s nápisem: „NADAČNÍ DŮM KARLA  A  KAROLINY PALLIARDI“. Objekt 
se po dlouhá léta udržel v majetku rodiny Palliardi.

Měšťanský dům U  červeného jelena je chráněn jako nemovitá kulturní památka (Ústřední seznam  
kulturních památek 39277/1-710).

Palliardi jako svobodný  zednář
Mezi novými členy lóže Wahrheit und Einigkeit (Pravda a jednota) je v roce 1793 zápis jména Palliardi, 

není však zřejmé, o kterého z nich se jedná.

Ludvík Tschepper (Ludwig Tschepper) [2.]
(1810  -20.12.1873)
Inženýr a geometr. 

Pocházel z Teplic, pravděpodobně příbuzný malíře a inženýra Jana 
Vaclava Tschoepera (1728-1810). V Praze vystudoval v  letech 1825-27 
Královské české stavovské technické učiliště. Podle jeho projektu byla 
v letech 1856-59 vybudována dnes již zaniklá Poříčská brána nahrazující 
gotickou Špitálskou bránu na Novém Městě poblíž již zrušeného nádraží 
Těšnov a Újezdská brána (1862, zbořena 1892) na rozhraní Malé Strany 
a Smíchova. Výstavbu Újezdské brány finančně podpořil továrník Ring-
hoffer.

S manželkou Theresou měl tři děti.
Náhrobní deska na zemi, v blízkosti se nachází podstavec s opřeným 

kovovým křížem (na místě pohřbu rodičů Jana Nerudy).
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Antonín Ignác Wach (Anton Wach) [3.]
(20. 10. 1803 -19. 4. 1883)
Vrchní inženýr na místodržitelství.

Narodil se v  Náchodě, v  letech 1819-21 vystudoval Královské 
české stavovské technické učiliště v Praze. Zde na katedře architektury 
ve dvacátých letech zřejmě působil i jako asistent, poté byl praktikantem 
Zemského stavebního ředitelství. Kariéru dovršil jako vrchní inženýr 
stavebního úřadu pražského místodržitelství. V Národním památkovém 
ústavu je uschován jeho plán Koňské brány na horním konci Koňského 
trhu (Václavské náměstí) z roku 1827.

Autor projektu novogotického kostela sv. Jakuba v Poličce.  Původ-
ní gotická trojlodní bazilika byla po požáru města v  roce 1845 téměř 
zničena. Purkmistr Smola nechal Ing. Wacha zdivo ohledat a připravit 
projekt pro rekonstrukci. Před vlastní výstavbou novogotického kostela 
proběhla rozsáhlá demolice. Wach, vědom si historické a architektonické hodnoty gotické obkročné a hvězdi-
cové klenby, starší části stavby ve svých plánech respektoval. Prováděcí plány novostavby rozkreslil architekt 
František Schmoranz starší.

Anton Wach měl s manželkou Elisabet, rozenou Kummerovou, osm dětí. Na MH je pohřben ve společném 
hrobě se sestrou své manželky Henriettou Kummerovou.

Tomáš Wala (Thomas Wala) [1.]
(8. 12. 1795- 25. 3. 1846) 
Adjunkt stavebního ředitelství.

V  hrobě s  ním jsou pohřbeny jeho žena Anna Walová, rozená  
Fischerová (21. 1. 1800-1. 7. 1870), Therese Fischerová, rozená Meckelo-
vá a Georgine Eiseltová, rozená Walová.

Josef Zobel (Joseph Zobel) [5.]
(25. 9. 1746-1814)
Dvorní stavební mistr, architekt, revizor staveb a podni-
katel. 

Pocházel z  Tyrolska, v  roce 1777 získal měšťanské právo na Malé 
Straně.

Autor klasicistních přestaveb mnoha domů na Malé Straně,  
na Starém a Novém Městě:
w	Kolowratský palác v dnešní Nerudově ulici, 
w	Vrtbovský palác čp. 373 v Karmelitské ulici, 
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w	průčelí měšťanského domu U tří čápů čp. 20 na Valdštejnském náměstí,
w	přestavba měšťanského domu Zlatý čáp (U  Schnellů) na Malostranském náměstí čp. 27, spojení dvou  

renesančních domů, příklad strohého až kasárenského klasicismu,
w	přestavba Rohanského paláce v  Karmelitské ulici čp.386 s  reprezentativními interiéry paláce, především  

taneční sál,
w	úpravy ve zrušeném dominikánském kostele sv. Máří Magdalény v roce 1792 pro potřeby poštovního úřadu 

- v současnosti České muzeum hudby, 
w	přestavba Hergetovy cihelny, 
w	přestavba Chotkova paláce v Hellichově ulici, 
w	realizace projektu Jiřího Fischera přestavby konventu irských františkánů a barokního kostela Neposkvrněného 

početí Panny Marie na celní úřad- v současné době Divadlo Hybernia,
w	budova Střelecké společnosti na Střeleckém ostrově, sloužila jako spolkový dům pražské společnosti  

ostrostřelců a jako hostinec s názvem „Malé Benátky“.
w	Byl třikrát ženatý, druhou manželkou byla Terezie, ovdovělá Hergetová. Po sňatku spolu manželé zřejmě 

bydleli v areálu Hergetovy cihelny. V roce 1803 založil vlastní cihelnu v Bubenči u Podbabské silnice.
w	Otec syna Jana a dcery Vilemíny, dcera se v roce 1816 se provdala za dr. Antonína Hergeta.

Náhrobní deska ležící na zemi u dělící zdi ve staré části hřbitova byla přenesena ze zrušené části hřbitova. 

Jan Klement Zobel (Johann Klement Zobel) 
[9.]
(1. 8. 1777- 6. 2. 1840)
Dvorní stavitel a architekt.

Stal se malostranským měšťanem, bydlel v ulici U Lužického semi-
náře. Klasicistně přestavěl řadu domů a  paláců na Malé Straně. Např. 
v  dnešní  Letenské ulici (dříve Senovážná) upravil domy čp. 29 a  30  
bývalému mlynáři Hynku Kommovi (Mácha mu dedikoval „Máj“), zvý-
šil je o patro a zbavil barokních štítů. Na Hradčanech (Úvoz 42) klasi-
cistně upravil tzv. Kolowratský dům (v r. 1787 zde zemřel sochař Ignác 
Platzer, pohřben na Malostranském hřbitově).

Působil jako rada Zemského stavebního ředitelství a  jako knížecí 
fürstenberský stavitel.

Dle jeho návrhu byl přestavěn kostel sv. Máří Magdalény pro vrchní poštovní úřad.
Dle matriky zemřelých kostela sv. Tomáše na Malé Straně (kniha zemřelých 1851-1896)  odpočívá  

na Malostranském hřbitově i jeho syn - lékař Johann Baptist Zobel (1812-1865), významná postava mykologie 
(studium hub) 19. století.

Náhrobní deska je druhotně umístěna v nové části hřbitova v západní zdi podél Erbenovy ulice.
S  Johannem Klementem je pochována i  jeho manželka Kateřina, roz. Pronowská (1778-1853), a  jejich  

dcera Marie, provdaná Rulfová (1818-1849), která zemřela na horečku omladnic.
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Adolf Maria Pinkas 
a stopa architekta Zítka

Rodinná hrobka 
politika Pinkase 
se nachází ve staré 
části Malostranské-
ho hřbitova blízko 
hlavní cesty, v sou-
sedství náhrobků 
rodiny Odkolkovy 
a  Trödlovy a  ná-
hrobku s  kovovou 

ohrádkou rodiny Mayerhoferovy. Jako orientační bod na-
jdeme na druhé straně cesty náhrobek Anny Degenové, tzv. 
„svaté holčičky“. Původně byl Pinkasův pomník umístěn 
u severní zdi hřbitova, při přestavbě zdi byl přemístěn. V hrobě je též pohřben advokát 
Karel Václav Pinkas (1763-1848), otec Adolfa Marii.

Adolf Maria Pinkas [12.]
(27. 1. 1800-28. 9. 1865) 
Významný vlastenec a mecenáš, zemský advokát a  jedna z hlavních postav revoluce 
v roce 1848. 

S rodinou žil na Kampě, v místě zvaném Prašný dvůr.  S manželkou Karolinou, rozenou von Schauroth, 
měl čtyři děti. 

V roce 1839 přišla do rodiny Pinkasů  pracovat jako pradlena matka Josefa Zítka (1832-1909).* Rodinný pří-
tel Pinkasů malíř Josef Mánes rozpoznal výtvarný talent nejen nejstaršího Pinkasova syna Soběslava Hyppolita, 
ale i Josefa Zítka a jeho bratra Jana. Malíř Soběslav Hyppolit Pinkas (1827-1901) byl představitelem české realis-
tické malby, karikaturista, profesor kreslení na soukromé Vyšší dívčí škole v Praze (učil např. Zdenku Braunero-
vou) a neúnavný propagátor česko-francouzských vztahů (Alliance française).

Náhrobek Adolfa Marii Pinkase (1866)
Náhrobek je dílem architekta Josefa Zítka. Je koncipován jako stéla zakončená trojúhelníkovým fontonem 

a křížem s kruhovým medailonem s reliéfním profilem (návrh medailonu malíř Soběslav Pinkas). Tento typ ná-
hrobku je odvozen z italsko-francouzských vzorů, kdy se na měšťanských náhrobcích začalo prosazovat reálné 
ztvárnění zemřelého v podobě reliéfu nebo busty. Symbolické heslo Libertas v dolní části náhrobku odkazuje 
k advokátské činnosti zemřelého a k jeho svobodomyslným názorům.

Zítek je autorem i dalšího náhrobku významné osobnosti naší historie. Na žádost vedení spolku Svatobor 
navrhl náhrobek Karla Havlíčka Borovského na Olšanských hřbitovech. Havlíčkův medailon  je dílem Bedřicha 
Schnircha. Pomník byl odhalen v roce 1870.

Pinkasův náhrobek (především reliéf) měl po celou dobu své existence dramatické osudy. Lákal a stále láká 
zloděje a vandaly.
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O vzpomínku na restaurování Pinkasova reliéfu se podělil akademický sochař a re-
staurátor Jan Bradna (1943).**

…V  roce 1975 jsem byl jako mladý začínající restaurátor pověřen restaurováním pomníku Vincence 
Morstadta na košířském hřbitově u příležitosti výročí jeho úmrtí. Pomník stojí vlevo od hlavní brány hřbitova. Je 
to jednoduchý štíhlý pylon z bílého mramoru. Mramor byl silně znečištěný a celý pomník velmi nakloněn. Jako 
další následující práci zde jsem restauroval pomník JUDr. Adolfa Pinkase, otce malíře Soběslava Pinkase. Měl jsem 
rekonstruovat kříž a portrétní medailon. Pomník stojí u hlavní cesty, naproti hrobu „svaté holčičky“, je ze slive-
neckého mramoru. Od zadavatele jsem dostal fotografii pomníku, kde kříž i medailon byly ještě zachovalé. Podle 
fotografie jsem udělal modelovanou rekonstrukci kříže. Na model jsem zhotovil sádrovou formu a do ní „nadusal“ 
umělý mramor. Po jeho vytvrdnutí jsem výdusek vyjmul, povrchově opracoval a osadil na nekorodující čep na 
vrcholu pomníku. Rekonstrukci medaile jsem modeloval také 
podle dodané fotografie. Její rozměry jsem zjistil podle velikosti 
kulaté prohlubně v ploše pomníku, kde byla původně osazena. 
V  době zhotovení fotografie stál přímo před hrobem strom, 
a  tak byl záběr na fotografii částečně z boku. Proto jsem pro-
porce medaile musel poněkud redukovat. Soběslav Pinkas byl 
velmi nadaný malíř, ale v sochařství, hlavně ve výškové redukci 
trojrozměrného tvaru do medaile a v sochařské stavebnosti ne-
byl školený. Malíř má tvarový sochařský projev poplatný malbě. 
Tvar je jaksi měkký, lazurní a není budován pevnou stavebnos-
tí. Já jsem první tři roky na AVU, než jsem přešel na sochařské 
restaurování, studoval u prof. Karla Lidického, který byl žákem 
Otakara Španiela a sám vytvořil vynikající medaile. K medailím jsem tíhl už od střední školy a stále v této práci 
i při restaurování pokračuji. Zde bylo pro mě restaurování spojené s vytvořením medaile ideální prací. Ovšem 
jako školený restaurátor jsem si byl vědom, že dělám kopii daného díla a ne svoji původní práci. Proto jsem kopii 
medaile dělal vědomě s chybami, které zde byly a které jsem viděl. To je nevděčná práce. Navíc jsem rozdělanou 
práci musel předkládat ke schválení medailérské komisi ČFVU. Tito pánové – výborní medailéři – ale neměli vůbec 
pochopení pro kopii daného historického díla, které já jako restaurátor nemám právo předělávat k svému obrazu. 
Moje restaurátorské argumenty nebrali v úvahu a já musel medaili přepracovat do podoby dobře vybudovaného 
sochařského díla. Nakonec byla medaile odlita do bronzu a já ji na pomník osazoval v polovině roku 1980. To už 
se mnou na hřbitov chodily moje tři malé dcery a přinášely kytičky a svíčky k náhrobku „svaté holčičky“. Byl jsem 
si vědom, že medaile musí být důkladně připevněná, aby ji někdo hned neukradl. Na odlitku byla ponechána upro-
střed zezadu větší bronzová hmota silná stejně jako okraj medaile. Do této hmoty byl vyřezán otvor se závitem. 
Do závitu jsem zašrouboval silný čep, který procházel průrazem na opačnou stranu pomníku. Tam v hlubokém 
záseku byla ponořena bronzová destička utažená dvěma kontramatkami. Celý čep vzadu byl ponořen do hmoty 
kamene a zatmelen patinovaným umělým mramorem. Toto důkladné připevnění odolávalo všem zlodějům až do 
devadesátých let. Ještě tehdy jsem při návštěvě hřbitova viděl, že okraje medaile jsou zprohýbané od páčení, ale 
důkladné připevnění odolalo. Nedávno, po poslední opravě hřbitova, jsem ale zjistil, že medaile na náhrobku chybí. 
Mám však stále její sádrový model…

V současné době je medaile deponovaná v restaurátorské dílně Správy pražských hřbitovů. Drobné opravy 
po pokusu o vypáčení reliéfu a řešení nového „vandalůmodolného“ uchycení portrétu konzultuje s medailérem 
Bradnou restaurátor Petr Béna (Správa pražských hřbitovů).
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Areál Prašný dvůr („Pinkasův palác“) 
Na Kampě 515, Praha1

Rodina Pinkasů vlastnila celé 19. století dům v severní části ostrova Kampa.
Areál zvaný Prašný dvůr či Prachovna (dle majitele Mikuláše Pra-

chaře) vznikl propoje-
ním několika různo-
rodých objektů a  torz 
původních domků. 
Zásadní stavební úpra-
va proběhla na začátku 
19. století, bylo nasta-
veno 1. a 2. patro a bu-
dovy byly propojeny 
spojovacím křídlem. 
Tím vznikla typická 
palácová dispozice 
s  vnitřním dvorem. 

Po roce 1815 se objekt stává majetkem rodiny Pinkasů a tehdy dochází 
k posledním výrazným stavebním úpravám. Především ve 20. století měl 

palác mnoho funkcí a různé stavební úpravy leckdy nerespek-
tovaly původní klasicistní rozvrh objektu. V  současné době 
probíhají stavební úpravy a obnova areálu.

Nejvíce ceněnými stavebními prvky odhalenými při re-
konstrukci objektu jsou dva základy pilířů Juditina mostu 
z 12. století. Tyto pilíře se nacházejí v místech stávajícího pod-
sklepení cca 0,5 m pod podlahou suterénu, půdorysně však 
přesahují do okolních, původně nepodsklepených místností 
a stávající stěny objektu tak na nich částečně spočívají. Cílem 
stavebních úprav paláce je tyto pilíře prezentovat veřejnosti 
a vybudovat malostranské muzeum Juditina mostu. V příze-
mí je pro muzeum vyhrazena architektonicky nejzajímavější 
část objektu – barokní prostory z 2. poloviny 17. století.***

Areál Prašný dvůr je chráněn jako nemovitá kulturní památka (Ústřední seznam kulturních památek 
39565/1-886).

* Josef Zítek (4. 4. 1832- 2. 8. 1909), se narodil na tehdejším pražském předměstí Karlíně, mládí prožil na Kampě. Studoval reálku 
a  polytechniku v  Praze, poté polytechniku a  akademii výtvarných umění ve Vídni. Praxi získal u  architekta Josefa Krannera. 
Působil jako profesor architektury nejprve na nerozdělené, poté na německé části Zemského polytechnického ústavu v Praze (1864-
1904), restaurátor historických staveb, stavební rada, představitel novorenesančního slohu v Čechách, architekt evropské úrovně. 
V roce 1866 zvítězil v soutěži na stavbu Národního divadla a byl pověřen jeho výstavbou. Dalšími Zítkovými stavbami jsou budova 
galerie a muzea ve Výmaru, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech a spolupodíl (s Josefem Schulzem) na Rudolfinu v Praze. V roce 
1881 se oženil s Bertou Lippertovou, majitelkou zámku Lčovice na Šumavě. V roce 1908 císař František Josef I. jmenoval Zítka 
baronem. Architekt Josef Zítek je pohřben v jihočeských Malenicích. Na domě v Praze, kde Zítek zemřel (Janáčkovo nábřeží 157/53, 
Praha 5-Malá Strana), je pamětní deska z červeného mramoru.

** Jan Bradna (1943), akademický sochař a restaurátor, medailér a autor textů o restaurování uměleckých děl. Bibliografie dějin 
Českých zemí, Historický ústav AV ČR, online. Odkaz Bradna Jan.

*** Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB a.s., 4/2015, ročník XXVII, Dostupné z „https://www.zakladani.cz/casopis/pdf/ZS_04_2015_web.
pdf “, článek Rekonstrukce, obnova a dostavba domu č. p. 515 na Kampě, tzv. Pinkasova paláce, s novým muzeem Juditina mostu.
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Zlíchovský hřbitov při kostele 
svatých Filipa a Jakuba

Vyvýšená skalka nad Strako-
nickou ulicí nedaleko Barrandov-
ského mostu.

Strmý vápencový vršek na-
zývaný v  nejstarší historii Sva-
toštěpánský kopec spadal před 
radikálním zásahem do podoby 
kopce z  důvodu výstavby železni-
ce do slepého ramene Vltavy. Dle 
Václava Hájka z Libočan údajně na 
toto místo doskočil Šemík s  Ho-
rymírem při svém bájném skoku 
z Vyšehradu. Ještě v 19. století byly 
ve skále ukazovány údajné stopy 
Šemíkových kopyt. 

Na místě dnešního kostela 
v  sousedství bájemi opředeného 
Děvína stála pozdně románská 
kaple sv. Štěpána ze 13. století. 

Nejstarší dochovanou zprávou o této památce je darovací listina českého krále Přemysla Otakara II., kterou 
byl kostelík připsán faráři Bartoloměji a jeho nástupcům.

Kaple byla goticky přestavěna, několikrát opravována a  na počátku 18. století definitivně stržena. Na 
jejích základech byl v letech 1713-1714 postaven barokní kostel zasvěcený sv. Filipovi a Jakubovi, z původ-

ní románské kaple zbyla jen apsida. O  znovuzřízení 
kostela svědčí nápis v kostele u Božího hrobu, prove-
dený jako kryptogram (chronografikon-nápis s  řím-
skými čísly v  textu, která po součtu dají příslušný 
letopočet): „ECCLESIA ISTHAEC HONORI SAN-
CTORUM PHILIPPI ET JACOBI SACRATA; (1713) 
GRASSANTE INTRIPOLI ET IN REGNO BOHE-
MIAE PESTIFERA LUE EST AEDIFICATA; (1713) 
EA VERO SOPITA PERFECTA ET V. MAII BENE-
DICTA. (1714)“  („Kostel tento ke cti svatých Filipa 
a Jakuba zasvěcen; když zuřila v městě a v království 
českém morová nákaza jest vystavěn; když však pře-
šla, dokončen a 5. května posvěcen.“). Roku 1749 byla 
zřízena fara na Smíchově a  Zlíchov společně s  Hlu-
bočepy byl přifařen k Smíchovu. Od roku 1780 vedli 
Smíchovští faráři pro Zlíchov a  Hlubočepy zvláštní 
matriky. Kostel je od roku 1875 farním kostelem, dům 
pro účel fary daroval farnosti v roce 1872 majitel zlí-
chovských vápenek a realit Max Herget.

Kostel, významná dominanta okolí, je netypicky 
obrácený oltářem k  severu. Nad kněžištěm je hra-
nolová věž a chrámová loď má plochý strop. Úprava 
interiéru kostela pochází z roku 1875. Vybavení kro-
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mě hlavního oltáře obsahuje i další 
dva boční oltáře, štukovou kartuši 
nad hlavním oltářem, obrazy ze 
dvou dalších starších oltářů, sochy, 
křtitelnici i varhany. Do roku 1895 
byl upevněn pod kruchtou na zdi 
tzv. „Zlíchovský relief “ votivní 
renesanční deska s  dřevořezbou 
z  let 1520–1525 zachovaná ze staré 
kaple. Reliéf je vyřezaný z lipového 
dřeva a  představuje Krista, vysvo-
bozujícího rytíře z rukou smrti, na 
přímluvu Panny Marie. Za klečícím 
rytířem stojí a svou rukou jej chrání 
apoštol Ondřej. Dnes je reliéf ulo-
žen v Národní galerii.  

Na věži jsou tři zvony – nej-
starší je zvon sv. Františka z  roku 
1697, novější jsou z roku 1838.Jsou  

zasvěceny sv. Filipovi a Jakubovi (s věnovacím nápisem zlíchovských a hlubočepských obyvatel). 
Na návrší před kostelem v ose presbytáře na východní straně stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého 

z 18. století.
Ve svahu pod kostelem je přestěhovaný pískovcový sloup se sochou Panny Marie Svatohorské. Původně 

stál uprostřed návsi.
Od roku 2018 se společně s pouličním osvětlením spíná i venkovní osvětlení kostela sv. Filipa a Jakuba.
Areál kostela sv. Filipa a Jakuba je chráněn jako nemovitá kulturní památka (Ústřední seznam kulturních 

památek 40315/1-1371).

Kolem kostela sv. Filipa a Jakuba se rozprostírá starý zlíchovský hřbitov. Kostelík byl obehnán zdí, která 
ohraničovala prostor pro hřbitov, jehož součástí byla i kostnice. Hřbitov měl půlkruhovou část za kostelem 
a větší jižní část, která se svažuje k budově fary. Velký dřevěný kříž v roce 1883 darovala a postavila rodina 
Hergetů. Na hřbitově se od roku 1896 nepohřbívá. V současné době zde stále můžeme najít několik zají-
mavých empírových náhrobků - nejzachovalejší náhrobek patří rodině Turečkových. Náhrobek s  truchlící 
postavou ve výklenku vpravo od kostela nese nápis nejprve v češtině a poté i v němčině: „Zde pohřben gest 
Jan syn Jana a Magdaleny manželů Turečkowských, držitelů živnostech Nu 3ho 4ho 5ho 14ho w Slychowě, 
zemřel roku 1834 dne 9. Února, v 18tym roce swého wěku. Gako růže wadne, wěk geho dossel w mladosti, 
Genž co lilium stkwaucý kwětl w swé nevinosti, Swolal Pán mládence sobě y rodičům milého, By w nebi na 
wěky u trůnu wždy chwálil geho Neb čisté pany a panicy gegj Beránku S anděli za swé orodugj w nebeském 
stánku.“  V dolní části hrobu je další nápis: „V tomto chladném hrobě odpočívá Majdalena Turečková, usedlá 
sousedka Zlýchovská, zemřela dne 28. srpna 1854 v roce 65. stáří.“ Vlevo je tabulka s dalším nápisem: „Rodi-
na Turečkova. Jan Tureček zemřel na Zlýchově 3. února 1867 stár 72 roků. Dítky jeho Jaroslav, Antonie, Jan.“

Na zlíchovském hřbitově byla pohřbena i Marie Hašlerová, matka písničkáře Hašlera, v roce 1890 zemře-
la na tuberkulózu. Její ostatky byly po zrušení hřbitova přeneseny do rodinného hrobu v Hlubočepích, do 
hrobu manžela Antonína a dcery Aloisie. Karel Hašler zemřel v roce 1941 v koncentračním táboře Mauthau-
sen. V říjnu 2018 byl nalezen při stavbě u nádraží v hornorakouském městě Lungitz popel s částmi lidských 
ostatků patřící zřejmě popraveným a zemřelým vězňům tábora, vedení města se zavázelo popel pietně uložit.  

V dolní části zlíchovského hřbitova najdeme u zdi hrob, ze kterého roste strom. Patří členům rodiny  
von Wersin.
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Carl Edler von Wersin 
(1803- 23. 3. 1880) 
Profesor mechaniky a  fyziky stavovského technického 
ústavu v Praze, první rektor německé části polytechnic-
kého ústavu.

Narodil se v Sokolově (Falkenau). Po studiích v Chebu a v Praze pů-
sobil jako řádný profesor stavovského technického ústavu, vyučoval tech-
nické strojnictví a nauku o strojích. Byl činný v Hospodářské a průmyslové 
vlastenecké jednotě v Čechách, též působil v jednotě rakouských inženýrů. 
V roce 1861 byl jmenován císařským radou. Prof. Wersin publikoval ve 
zprávách Spolku architektů a  inženýrů v Čechách, např. článek „Pokusy 
trhání činěné nitroglycerinem“ v roce 1867. Též napsal několik německých 
pojednání v encyklopedickém časopise české průmyslové jednoty.

Maxmiliánu (Maxi) Hergetovi, majiteli radotínské cementárny, radil s technickými záležitostmi ve firmě. 
Jeho syn Ing. Friedrich von Wersin (1846-1908) byl dlouholetým ředitelem Hergetovy cementárny v Radotíně.

Na Zlíchově odpočívají „Carl Edler von Wersin, k. Rath Professor am Deutschen Polytechnikum in Prag 
(1803 – 1880), Carl Edler von Wersin (1879- 1879), Franziska Edler von Wersin, geb. Kauba, Professorswittwe 
(1803 – 1881), Helene Edler von Wersin (1874-1889)“. V knize nekrologů Prager necrologe 1870-1882 končí 
Wersinův nekrolog těmito slovy: „Pražská inteligence přichází jeho skonem o horlivého, čestného a charakter-
ního muže a jeho památka, učenost v oboru i poctivý charakter nebudou tak lehce zapomenuty“.

Hrob Františka Antonína Leonarda Hergeta 
a jeho rodiny. 

Za kostelem sv. Filipa a  Jakuba se nacházejí hroby prv-
ních generací rodiny Hergetů. Nápisy na náhrobních kame-
nech již zcela chybí, nebo jsou téměř nečitelné, náhrobek by 
zasloužil zásah  kamenické firmy k zajištění hrobů, stabilizaci 
rámu a bloků pro nápisy i případnou obnovu nápisů tak, aby 
nadále nedocházelo k jeho postupné devastaci. 

Prokazatelně jsou zde pohřbeni František Antonín  

Leonard Herget, jeho syn Antonín 
(Anton Leonhard,1789- 1854), 
jeho žena Vilemína (Wilhelmine), 
rozená Zobelová (1791-1849), 
vnuk Maxmilián (1823-1893), 
pražský podnikatel v  oblasti sta-
vebního průmyslu a  jeho souro-
zenci bratr Rudolf Herget (1820-
1860) a  sestra Rosina, provdaná 
Korbová (1818-1887). 

Rod Hergetů, sňatky pro-
pojený například s  rodinou ar-
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chitektů Zobelů, byl velmi rozvětvený. Jedna linie rodiny, syn Josef Leonard z Hergetů (1771-1849) [6., na 
orientační mapě s náhrobky na Malostranském hřbitově] z prvního manželství Františka Antonína, odpočívá 
na Malostranské hřbitově. S ním jsou zde pohřbeni manželka Barbora, roz. Setzerová (1789-1866), dcera  
Antonie (1810-1837) a vnuk Viktor z Hergetů (1844-1881). Náhrobek se nachází ve staré části hřbitova u dě-
lící zdi blízko Plzeňské třídy.

Po ukončení pohřbívání na hřbitově u kostela sv. Filipa a Jakuba byl obcemi Hlubočepy a Zlíchov založen 
nový hřbitov nad Hlubočepy na Žvahově ve Žvahovské ulici (u železnice Pražský Semmering). Pohřbeni jsou 
zde mimo jiné i další členové rodiny Hergetů - prostor vpravo od vchodu u zdi ohrazený nízkou kovanou mříží. 
Zachovalo se sedm náhrobků z asi 14 hrobů, uprostřed mezi nimi je pomník s křížem a nápis: Selig sind die 
im Herrn sterben, den ihre Werke folgen ihnen nach! (Blaženi jsou, kdo v Pánu umírají, neboť je za nimi jejich 
dílo!). Jiný hrob Hergetů je při západní zdi (Marie von Herget 1883-1918 a Sophie Herget-Dittrich 1844 – 1925). 

V  letech 1726 až 1926, tedy celých 200 roků vlastnil rod pánů Hergetů největší část okolí Zlíchova, t. j. 
letohrádek Slovanku s příslušným dvorem a polnostmi, vápencové skály a lomy od Zlíchova přes Hlubočepy 
a Svatoprokopské údolí až k Řeporyjím a východní část Hlubočepsko-slivenecké vysočiny.

František Antonín Leonard Herget
(1741- 1800)
Inženýr, matematik, profesor české stavovské inženýrské 
školy v Praze, vrchní stavební ředitel v Čechách, autor pro-
jektu podpovrchové kanalizace v Praze, stavební podnika-
tel, autor prvního urbanistického plánu Prahy.

Rodák z Andělské Hory (Engelhaus) u Karlových Varů. Po absolvování 
gymnázia studoval nejprve na teologické a poté na filozofické fakultě praž-
ské univerzity. Rovněž navštěvoval přednášky na technice. V r. 1766 se stal 
pedagogem na Stavovské inženýrské škole jako profesor inženýrských věd 
(třetí v pořadí), kde vystřídal svého učitele Johanna Ferdinanda Schora. Od 
roku 1784 vyučoval praktickou matematiku na filozofické fakultě Karlovy 
univerzity. Hergetova činnost se neomezovala jen na školu. Přednášel o me-
chanice umělcům a řemeslníkům (nedělní přednášky) a se svolením velí-
cího generála v Čechách (Friedrich hrabě Wied-Runkel) zdarma vyučoval 
„vědy ingenieurské“mladé poddůstojníky, kadety a syny důstojníků v Čechách ležících pluků.

Člen Navigační komise pro splavnění řeky Vltavy, člen Vlastenecké hospodářské společnosti. Kolem roku 
1780 založil se svým bratrem na Malé Straně v Praze na břehu Vltavy nedaleko Karlova mostu cihelnu a vápen-
ku. Její budovy stojí dodnes a jsou památkově chráněny. Jako expert na techniku staveb řídil opravy Karlova 
mostu po povodni r. 1784 (čestné občanství Prahy).

Ing. Herget byl 5. 5. 1788 jmenován vrchním zemským stavebním ředitelem v Čechách, byl první v Čes-
kých zemích, kdo tento úřad zastával. Kontrole této nově vzniklé instituce začaly podléhat veškeré významnější 
veřejné stavební akce, především silnice, mosty či kasárna. Společně se svými žáky v roce 1791 připravil první 
geometricky věrný plán Prahy - poprvé obsahoval domovní číslování.** Ing. Herget měl významnou roli i při 
tzv. katastrálním mapování (Josefský katastr) dle patentu císaře Josefa II. z roku 1785 o reformě pozemkové 
daně a vyměření půdy. Profesor Herget měl na starosti mimo jiné obstarání měřických pomůcek pro inženýry 
krajských komisí.

V Národním archivu (www.nacr.cz) je uložena Hergetova rukopisná „generální mapa silnic“, v níž byly 
vyznačeny všechny silnice a poštovní, mýtní a celní stanice. Jde o první spolehlivé kartografické znázornění 
stavu silnic v Čechách.

V roce 1787 autorsky vypracoval ucelený rozvrh uzavřené podpovrchové kanalizace. Projekt byl sice vy-
pracován již v roce 1787, ale výstavba se protáhla až do roku 1816 a ani v té době nebyla uspokojivě dokončena. 
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Ing. Herget se účastnil přestaveb budov (především zrušených klášterů v rámci josefinských reforem) pro 
vojenské, lékařské, školní a nadační účely.

Řídil nejen přestavbu Norbertina pro potřeby Ústavu šlechtičen či úpravu domu emeritních kněží u kostela 
sv. Karla Boromejského na Zderaze, ale také např. budování Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí v roce 
1789 (záměrná strohost, demonstrace nového stylu). 

V dnešní Cihelné ulici (ulice tvoří oblouk, jenž kopíruje břeh Vltavy za Karlovým mostem) se nacházela 
hlína vhodná pro výrobu cihel a střešních tašek. Ing. Herget zde v roce 1781 vybudoval moderní cihelnu. Cihly 
z Hergetovy cihelny se vyráběly s vtisknutým reliéfem s písmeny A H na ložné ploše. Roku 1872 zde byl posta-
ven dům (čp. 548/4) dodnes nazývaný „Hergetova cihelna“.

Maxmilian (Max) Herget
(8. 9. 1823 – 29. 3 1893)
Politik a velkoprůmyslník (hlavní akcionář cementárny v Radotíně), majitel několika 
cihelen. Vnuk Ing. Františka Leonarda Hergeta. Držitel zlatého záslužného kříže s ko-
runou, člen několika dobročinných spolků.

V  roce 1857 přenesl na Zlí-
chov výrobu vápna poté, co byla 
zakázána na území Prahy. Skoupil 
hlubočepské pozemky a  otevřel 
skupinu lomů Pod Žvahovem, kde 
se těžil vápenec na výrobu cemen-
tu. Barrande zde roku 1865 uvádí 
„Rocheta de Herget“, Hergetovy 
skály. Z  iniciativy dr.  Antonína 
Friče a  Přírodovědeckého sboru 
Národního muzea (tehdy ještě 
Musea království českého) byla 
v  horní části skály r. 1884 umís-
těna pamětní deska s  jménem 
Barrande (rok po vědcově smrti). 
Max Herget, její majitel, ji věnoval 
Národnímu muzeu do bezplatné-
ho užívání, k  ochraně a  podrob-
nému zkoumání.

Max Herget byl činný i v politice. Zasedal v pražském obecním zastupitelstvu. V 70. letech 19. století se 
zapojil i do zemské politiky. Ve volbách roku 1878 byl zvolen na České zemském sněmu za městskou kurii 
(obvod Praha- Malá Strana).

Zemřel na zápal plic.
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** Hergetův plán Prahy
Ing. Herget společně se svými žáky v roce 1791 připravil první geometricky věrný plán Prahy - výsledek 

přímého terénního měření. Plán zobrazuje Prahu tak, jak vypadala kolem roku 1784, tedy stavebně formována 
barokní dobou, místy již s asanačními zásahy Josefa II. Zatímco hradby a fortifikace jsou vyvedeny do nejmen-
ších podrobností, popis ulic a  náměstí se omezuje jen na významnější místa, modelace terénu je vyjádřena 
šrafováním. Obsahuje první domovní číslování (číslování obytných domů popisnými čísly podle soustavy zave-
dené v r. 1770, platilo do r. 1805).

Hergetův rukopisný kolorovaný plán dokumentuje svým kresebným vypravením a  kvalitou popisu vy-
sokou úroveň české kartografické tvorby své doby. Vznikl v souvislosti s korunovací Leopolda II. na českého 
krále v Praze, pravděpodobně byl císaři určen jako dar. Rukopis plánu (jedná se o menší, tzv. variantu B ze tří 
známých Hergetových plánů) byl objeven v r. 1941 v knihovně na zámku Kačina. Originál je kreslen na papíře 
a má celkové rozměry 1,584 x 1,237 m.

V levé dolní části plánu je umístěn ve dvou sloupcích seznam význačných budov s jejich popisnými čísly 
uvedenými v plánu a vysvětlujícím textem. Popis ulic a náměstí je omezený, popsány jsou jen ty významněj-
ší. Pod prvním sloupcem se nachází i tabulka objasňující barvy, jichž bylo v plánu použito pro rozlišení bu-
dov císařských, duchovenských, soukromých a panských, dřevěných a židovských. Jako autor kresby se uvádí  
Ing. Jan Oppelt a Ing. Karel Lutz.

Opakovaně vyšel tiskem.
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Usedlost Slovanka
areál čp. 16, 17 a 19, Hlubočepská 65

Bývalou usedlost Slo-
vanka (označovanou někdy 
též jako zámeček) nalezneme 
při Dalejském potoce v  praž-
ských Hlubočepích. V  těchto 
místech bývala již od stře-
dověku vinice. Areál tvoří 
obytná a hospodářská budova 
a  terasovitá zahrada se scho-
dišti. Před obytnou budovou 
je terasa s  fragmentem jediné 
klasicizující pískovcové busty 
císaře na pilíři balustrádového 
zábradlí a fontána. Obytná bu-
dova je původně barokní (prv-
ní písemné záznamy z  roku 
1726) s  dosud zachovanou 
barokní fasádou, v přízemních místnostech se dochovaly původní klenby. Hospodářskou budovu (při pohledu 
z ulice více vlevo) nahradil roku 1874 dům jménem „Patricie“ s novorenesanční fasádou, též posléze stavebně 

upravován (1910). Další budovy původně 
patřící k usedlosti byly v roce 1926 prodány 
Sokolu na Zlíchově.

Rodina Hergetů vlastnila Slovanku až 
do 20. let 20. století, v roce 1899 ji zdědi-
ly sestry Wilhelmine von Herget, rozená 
Hergetová (*1863) a  Helena Miessl von 
Zeileissen, rozená Hergetová (*1867). 
Po roce 1926, kdy zemřela Wilhelmine,  
zakoupil usedlost továrník John. Po 2. svě-
tové válce byl objekt zestátněn a mimo jiné 
zde sídlil Československý armádní film 
či internát učiliště ČKD. Nyní je objekt 
v soukromých rukách. 

Areál usedlosti Slovanka je veden 
jako nemovitá kulturní památka (Ústřední  
seznam kulturních památek 41504/1-2145).

Stavovská ingenieurská škola v Praze (Standische Ingenieurschule in Prag)
Nařízená r. 1717, uskutečněná r. 1718, přetvořena v technický ústav r. 1806.

Císařským reskriptem z roku 1707 vydaným Josefem  I. bylo založeno České vysoké učení technické, pů-
vodně Stavovská inženýrská škola. O vznik se zasloužil vojenský stavební inženýr Christian  Josef  Willenberg 
(1676-1731). Willenberg v roce 1705 česky napsal žádost adresovanou císaři Leopoldu I. Žádal o souhlas se 
zřízením technického učiliště a  aby zde směl jako zkušený fortifikační odborník vyučovat (...šest panského, 
čtyry rytířského a dva městského stavu osoby bez dalšího ouplatu k Vaší  císařské a královské Milosti služ-
bám a ochraně vlasti v  ingenieurství vyučovati se uvoluju...). Leopoldův nástupce císař Josef I. taktéž česky 
psaným reskriptem ze dne 18. 1. 1707 nařídil (či spíše doporučil) českým stavům při zřizování pražské školy 
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s Willenbergem spolupracovat. Z finančních důvodů (probíhala válka o tzv. španělské dědictví) začalo samotné 
vyučování až o deset let později 9. 11. 1717. Stavovská inženýrská škola v Praze vznikla tedy 40 let před zalo-
žením slavné a dosud existující pařížské Mostní a silniční školy (École des Ponts et Chaussées), která byla ve 
Francii založena v roce 1747. Willenberg byl jmenován profesorem budoucí školy a byl mu přiznán roční příjem 
1200 zlatých. Přednášky si již ve svých počátcích získaly velký zájem, který vzrůstal tím, jak se rozvíjela výuka. 
Willenberg stál v čele učení až do roku 1726. 

Druhý profesor inženýrské školy malíř, inženýr a  specialista na vodní stavby Johann Ferdinand Schor 
(1686-1767) Willenbergův odkaz rozvinul. Zavedl další předměty (geografie, optika, perspektiva, kreslení) 
a kromě výuky ve stavbě opevnění také nauku o stavbách civilních. Ing. Schor byl též literárně činný, oceňo-
váno bylo zvláště jeho dílo Burgerliche Baukunst (Občanské stavitelství). Vychoval řadu vojenských i civilních 
inženýrů. Pohřben je v kostele sv. Jiljí zřejmě v některé hrobce pod jednou z postranních lodí. Jedním ze Scho-
rových žáků byl podplukovník Václav Pavlovský z Rosenfeldu. Tento velmi zdatný inženýr řídil opevňovací 
práce v  Hradci Králové, když z  nařízení Josefa II. bylo město přeměněno na vojenskou pevnost. Část rodu 
Pavlovských z Rosenfeldu je pohřbena na Malostranském hřbitově.

Další ředitel a  současně třetí profesor Ing. František Antonín Herget (1741-1800), dlouholetý asistent 
profesora Schora, učební látku rozvrhl do tří ročníků a vypracoval pevné osnovy. V té době počet studentů 
dosahoval až stovky. Císařovna Marie Terezie povolila pro potřebu výuky využít bývalou jezuitskou kolej Kle-
mentinum. Hergetovi žáci pracovali s předměty z bývalých jezuitských sbírek a jejich „matematického muzea“. 
Ing. Herget začal budovat i samostatnou sbírku pro potřeby školy, pozdější základ tzv. „strojního sálu“(Machi-
nensaal). Za jeho působení byla inženýrská stavovská profesura na čas změněna (1787) na řádnou profesuru 
filozofické fakulty pražské univerzity, což znamenalo především povznesení prestiže i úrovně technické výuky. 
Roku 1786 se inženýrské studium přestěhovalo z univerzitního Klementina do bývalého Svatováclavského se-
mináře v Dominikánské, dnešní Husově ulici na Starém Městě.

V  době, kdy na zdejší škole působil profesor matematiky a  mechaniky, astronom a  autor projektu 
koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince František Josef Gerstner (1756-1832), císař schválil pře-
měnu Stavovské inženýrské školy na Královské české stavovské technické učiliště. Prvním ředitelem byl jmeno-
ván Ing. Gerstner, který změnu koncepce školy inicioval. Polytechnika v Praze byla jedinou technickou školou 
v Rakousku, inženýrská akademie ve Vídni mezitím zanikla.

V roce 1869 se škola rozdělila na německou a českou polytechniku. Německá část zůstala v Husově ulici, 
česká se nastěhovala do adaptovaných kasáren v dnešní Resslově ulici. Od roku 1920 bylo zavedeno dnešní 
pojmenování České vysoké učení technické (ČVUT). Tituly začala škola udělovat na základě výnosu z dubna 
1901. V roce 1902 byl promován jako první doktor technických věd železniční inženýr Jan Bašta z Poděbrad.

Další budovy pro České vysoké učení technické byly postaveny během 20. století na Vítězném náměstí 
v Dejvicích.
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Das deutschsprachige Resümee

Die Veröffentlichung Die auf dem Kleinseitner Friedhof begrabenen Architekten und Bauherren ist einer 
der Beiträge des Vereins Der Kleinseitner Friedhof zum Gedenken an den 330. Geburtstag des böhmischen 
Architekten und Baumeisters deutschen Ursprungs, Kilian Ignaz Dientzenhofer, den 2019 gefeiert wird.

Der Impuls zur Vorbereitung dieser  Publikation ist nicht nur das bevorstehende Jubiläum des jüngeren 
Dientzenhofer. Seit seiner Gründung ist der Verein Der Kleinseitner Friedhof (Vereinigung zur Rettung des 
Kleinseitner Friedhofs) bestrebt, die Öffentlichkeit an diese historisch bedeutsamen Persönlichkeiten in Form 
einer Gedenktafel oder Stele zu erinnern, zu denen zweifellos der Vater und Sohn Dientzenhofer zählen.

Kilian Ignaz Dientzenhofer (1689-1751) ist zusammen mit seinem Vater Christoph (1655-1722) auf dem 
Kleinseitner Friedhof sekundär begraben. Die Familiengruft der Dientzenhofer wurde in der ehemaligen Kir-
che der Hl. Maria Magdalena in der Karmelitenstraße errichtet. Nach der Aufhebung der Kirche durch Joseph 
II. wurden die Überreste der beiden Baumeister (wahrscheinlich 1784) auf den Kleinseitner Friedhof auf eine 
heute bereits unbekannte Stelle übertragen. 

Anderen bedeutenden Architekten und Bauherren, die auf dem Kleinseitner Friedhof begraben sind, wer-
den Medaillons mit dem Verweis auf die Grabstätte, bzw. mit dem Grabsteinfoto gewidmet.

Ein Teil der vorliegenden Publikation ist ein kurzer Exkurs auf den Friedhof Zlíchov. Der Friedhof Zlíchov 
hat mit dem Kleinseitner Friedhof eine gemeinsame Position auf dem Territorium des Stadtteils Prag 5 und ist 
mit der Familie Herget, einem wichtigen Familienunternehmen in der Bauindustrie - Ziegel- und Kalkbrenne-
reien und Zementfabriken verbunden.

Mit Architekten und Baumeistern am Ende des 18. Jahrhunderts und im gesamten 19. Jahrhundert ist 
die Ständische Ingenieurschule in Prag untrennbar verbunden. Ingenieur Franz Anton Herget (1741-1800), 
Autor einer Reihe von Regierungsgebäuden und einer der ersten Professoren der Ständischen Ingenieurschule, 
wird in einem selbständigen Medaillon vorgestellt. Der kurzen Geschichte der Schule ist ein Teil des Kapitels 
gewidmet, der die ausgewählten Gebäude - die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit, die Villa Portheimka, den Dient-
zenhofers Pavillon, den Pinkas Palast und das Herrenhaus Slovanka vorstellt.

2019 erinnern wir uns auch an den Todestag des führenden Architekten der böhmischen Neorenaissance - 
Josef Zítek (1832-1909). Zítek, der Erbauer des Nationaltheaters und des Rudolfinums, ist zwar im südböhmis-
chen Malenice begraben, starb jedoch in Smíchov und ist mit dem Kleinseitner Friedhof durch die Autorschaft 
des Grabsteinreliefs der Familie des Politikers Adolf Maria Pinkas (1800-1865) verbunden. In dem Kapitel, das 
der Familie Pinkas und dem Architekten Zítek gewidmet ist, wird eine einzigartige archäologische Entdeckung 
erwähnt: bei der bauhistorischen Untersuchung des Pinkas Palastes wurden zwei Pfeiler der romanischen Ju-
dithbrücke entdeckt.

Das reichhaltige Bildmaterial wird durch zwei Karten ergänzt.  Die Karte des Friedhofs mit Orientie-
rungsplan der Grabsteine   und die Karte mit Routenplaner und Zeitschätzung für einen individuellen Besuch 
der in der Publikation genannten Stätten und Bauten.
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Národní památkový ústav. Památkový katalog. (online) Dostupné z: „https://pamatkovykatalog.cz/“ 
Národní památkový ústav. Časopis státní památkové péče: Zprávy památkové péče 2006/66,číslo 5. HNOJIL 
Adam, Studentské práce na pražské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního pa-
mátkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze. http://zpp.npu.cz/clanek-1344

Slovník PROSTOR- architektura, interiér, design. Kamil Dvořák: Architekti v Českých zemích. (online) Do-
stupné z: https://www.prostor-ad.cz/slovnik/slovnik.htm, hesla: Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzen-
hofer, Ignác Jan Nepomuk Palliardi.
VLČEK Pavel a kolektiv. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 
2004.
Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB a.s., 4/2015, ročník XXVII, Dostupné z „https://www.zakladani.cz/casopis/
pdf/ZS_04_2015_web.pdf “ článek Rekonstrukce, obnova a dostavba domu č. p. 515 na Kampě, tzv. Pinkasova 
paláce, s novým muzeem Juditina mostu
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Elektronické zdroje (citace webu):
Ekniha zdarma (online). PELCL,František Martin. Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und 
Künstler: nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken. Praha, 1773, svazek 4
Dostupné z: https://books.google.cz/
Deutsche Biographie (online). Heslo:Dinzenhofer, Wenzel
Dostupné z: https://www.deutsche-biographie.de/sfz9895.html?language=en
Městská knihovna v Praze (online): HLÍDEK, Leopold   Zlíchov jindy a dnes Praha: Osvětový sbor, 1933
Dostupné z https://digitalniknihovna.mlp.cz/
Městská knihovna v Praze (online): MORSTADT, Vincenc. Prag im neunzehnten Jahrhundert. Praha, 1850. 
Dostupné z https://digitalniknihovna.mlp.cz/, obrázek na straně 9.
Městská knihovna v Praze (online). Prager necrologe 1870-1882 Ein Familienbuch. 
Dostupné z https://digitalniknihovna.mlp.cz/
Městská knihovna v Praze (online). STARK, Franz  Die k.k. deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-
1906. Prag: K.K. deutsche technische Hochschule, 1906. Dostupné z https://digitalniknihovna.mlp.cz/
Pracovní skripta Dějiny zeměměřičství, vývoj české kartografie do roku 1918, PLÁNKA, Ladislav. Dostupné z : 
https://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/544/.content/galerie.../Historie_Cesko.pdf
Městská knihovna v Praze (online). VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze s dějinným 
přehledem nejstarších inženýrských škol, jakož i akademií a ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýr-
ským nejdříve vyučováno. Praha: Česká vysoká škola technická, 1906.
Dostupné z https://digitalniknihovna.mlp.cz/
Městská část Praha 5 (online). Dostupné z: „https://docplayer.cz/21423402-Pamatky-mestske-casti-p-r-a-h-
-a-5.html“ 
Novinky.cz  (online). V Rakousku zřejmě našli popel obětí koncentračního tábora. 
Dostupné z:  „https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/485183-v-rakousku-zrejme-nasli-popel-obeti-kon-
centracniho-tabora.html“ 
Pražský deník.cz (online) Slavný architekt Santini má v Praze pamětní desku
Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/kultura_region/slavny-architekt-santini-ma-v-praze-pametni-des-
ku-20151207.html
Technický portál.cz (online) Dostupné z https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/tri-stoleti-tradic-vy-
chovy-ceskych-inzenyru_12748.html

Archivní dokumenty ze sbírky fotografií Archivu hlavního města Prahy:
Digitální reprodukci fotografie I 11289 • kol.1930 • Pohled na hroby na Malostranském hřbitově na Smíchově 
- vpravo Adolf Maria Pinkas , strana 14.
Fotografie I 8840 • 4.4.1926 • Pohled z Barrandovské skály nad pamětní deskou Joachima Barranda na vltavské 
údolí a portrétu ze sbírek grafiky, strana 23.
Portrét ze sbírek grafiky GP 2096 • Herget, Franz Anton Leonard, strana 25.

Obrazový materiál ostatní:
Fotobanka dobových pohlednic (online). Dostupné z „http://fotogen.cz/,fotobanka“ Pohlednice Pinkasova pa-
láce , pohlednice Portheimka, strana 11 a 21.
TaK Architects. r. o., „http://www.tak2002.cz“, strana 21.
Soukromý archiv Pavla Fabiniho, fotografie hrobky rodiny Hergetovy (1906) a Dientzenhoferova pavilonu,  
strana 12 a 25.
Václav Mochan, historické fotky Malostranského hřbitova a Portheimky opatřené popisky ( se souhlasem vnuka 
Ing. Eduarda Mochana), strana 4 a 11.
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