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The study focuses on the role of Alice Garrigue Masaryková, 

the eldest daugter of Tomáš Garrigue Masaryk, the first Czech-

oslovak president, as a patron of the arts. It explores the extent 

of her patronage in the following aspects: 1) art pieces donat-

ed by Alice to the Prague Castle from the family collection, 

2) Alice Masaryková’s cooperation with architect Josip Plečnik 

on the reconstruction of the Presidential Suite in Prague Castle 

and finally, 3) her participation in the creation of the collection 

of Fine Arts for the Prague Castle. The paper is based on archival 

research, predominantly in the Archive of the Presidential 

Office and the Archive of Prague Castle. Based on new archival 

findings, it further specifies the mechanism of Alice Masaryk-

ová‘s involment in the three discussed areas of patronage. Alice 

Masaryková’s support of the fine arts is analysed within the con-

text of the current debate over definition of the term, addressing 

the internal differences between individual forms of patronage, 

and reaches the conclusion that the procedures employed by 

the Presidential Office and Alice Masaryková are rooted not only 

in the tradition of patronage and the expected habitus of heads 

of states but above all, in the social practices of charitable work.  

Alice Masaryková: Podporovatelka  
umění  na Pražském hradě 
Alice Masaryková: Patron  
of the Arts at the Prague Castle
Markéta Ježková, Jitka Šosová

V posledních desetiletích se stále většímu zájmu těší nejen evropští panovníci, ale i jejich manželky 

a další příbuzné. Postupně se ukazují nejen jako ženy v pozadí, ale i do značné míry spolutvůrkyně 

kultury na příslušných dvorech, a tím i veřejného obrazu rodiny.1 Podobná perspektiva však zatím 

nebyla aplikována na úřad československého prezidenta a jeho okolí po roce 1918. Tento příspěvek 

si proto klade za cíl představit aktivity Alice Garrigue Masarykové na poli podpory umění a umělců, 

kterými výrazně přispěla k proměně Pražského hradu. V literatuře se doposud zdůrazňovala pře-

devším její vazba k architektu Josipu Plečnikovi, případně její podíl na veřejném obrazu prezidenta 

Masaryka.2 Pozornosti však unikala její účast na vzniku umělecké sbírky Pražského hradu a její 

následné instalaci v interiérech.

Alice Masaryková byla v době vzniku Československa již doktorkou filozofie, středoškolskou 

pedagožkou a uznávanou sociální reformátorkou. Roku 1919 byla jmenována předsedkyní Česko-

slovenského červeného kříže. Její aktivity v souvislosti s Hradem lze rozdělit do tří oblastí: dary 

v podobě uměleckých děl věnovaných Pražskému hradu, Alicin ideový podíl na úpravách preziden-

tova bytu ve druhém patře jižního křídla Nového paláce a konečně její podíl na budování sbírky 

výtvarného umění Pražského hradu.

Činnost Alice Masarykové přispívala k vytváření veřejného obrazu prezidentského úřadu, 

z terminologického hlediska ji však nelze označit za mecenát, jak jej definuje nedávná literatura 

pro prostředí českých zemí v novověku. Počiny Alice Masarykové totiž naplňují jen některé rysy 

mecenášských strategií. Martin Holý chápe mecenát jako poskytnutí finančních či jiných hodnot 

k obecnému prospěchu, většinou ze soukromých zdrojů.3 Alice Masaryková však spolurozhodo-

vala o finančních prostředcích, které byly věnovány jejímu otci a shromážděny veřejnou sbírkou. 

Tomáš W. Pavlíček dále upřesňuje mechanismus vztahu mezi mecenášem a jeho klientem: mecenáš 

stanovuje kontrolovatelné výsledky, jichž má jeho klient dosáhnout. Nezbytným rysem mecenátu, 

který v aktivitách Alice Masarykové chybí, je pokračující spolupráce obou stran za jasně daných 

podmínek.4 Z obvyklých charakteristik takto definovaného mecenátu tedy zbývá jen přímá finanční 

podpora. Mechanismus, kterým byla realizována, lze proto spíše popsat jako formu charity. Franti-

šek Svoboda definuje dobročinnost jako aktivitu s cílem zlepšit lidský úděl obecně, zaměřenou ale 

na konkrétního člověka v nesnázích.5 V tomto duchu také na Alicino působení na Hradě vzpomíná 

ve svých pamětech Antonín Schenk, prezidentův osobní tajemník: „Nevím ovšem, proč bych zapíral, 

že nedokázala odmítnout, jakmile se na ni kdokoli obrátil s určitou prosbou.“6 Dobročinnost byla 
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pevnou součástí práce Alice Masarykové v Československém červeném kříži. Její předsednická funk-

ce zdaleka nebyla čestnou pozicí. Během let 1919 – 1938, kdy Alice Masaryková tento úřad zastávala, 

vybudovala organizaci zapojenou do celé řady oblastí včetně vzdělávání, dobrovolnictví či prevence. 

Její zásluhou byl také Československý červený kříž pevně ukotven v řadě mezinárodních vazeb.7 

Tyto aktivity vykonávala v době, kdy veřejně činná žena nebyla běžným jevem. Martina Pachmano-

vá připomíná, že i ve dvacátých letech 20. století přetrvával ideál odlišné působnosti obou pohlaví: 

muži měli aktivní veřejně, ženy se měly uplatnit především v domácí sféře. Tato myšlenka nebyla 

překvapivě cizí ani řadě funkcionalistických architektů.8 Alicina podpora umělců, majitelů a sběra-

telů uměleckých děl byla iniciována z pozice, která společenská očekávání kladená na první dámu 

naplňovala i se jim vymykala.

Mechanismus hradní podpory se však v některých rysech shoduje také se snahami o rozvoj 

umění praktikovanými měšťanstvem. Gary B. Cohen poukazuje na to, že v 19. století se šlechtický 

a královský mecenát proměnil. Zaměřoval se na širší publikum, než tomu bylo v minulosti, měl pro-

spět veřejnosti, nikoli pouze rodině či vlastním poddaným, a byl vykonáván v rámci veřejného pros-

toru. Zároveň s touto proměnou se zintenzivňovala podpora umění ze strany bohatých měšťanů. 

Ve výsledku byly v Rakousku-Uhersku podle Cohena všechny podoby kulturní podpory realizo-

vány ve spolupráci soukromníků, spolků a státu.9 Podobně probíhala asi čtvrtina veškerých nákupů 

do hradní sbírky: žadatelé se obraceli buď na prezidentskou kancelář, nebo přímo na Alici Masary-

kovou, která se vyjádřila ke vhodnosti akvizice a její praktickou realizaci pak přenechala úředníkům 

kanceláře, včetně platby z fondu shromážděného péčí výboru Národního fondu Masarykova. Alice 

Masaryková nebyla v prezidentské kanceláři zaměstnána, byla pouze veřejně známou osobou spoje-

nou s Hradem. 

ALEXANDR GUBČEVSKÝ, 
SPOLEČENSKÝ SLOUPKOVÝ 
(ZELENÝ) SALON VE DRUHÉM 
PATŘE JIŽNÍHO KŘÍDLA 
PRAŽSKÉHO HRADU

ALEXANDR GUBČEVSKÝ, THE GREAT 
SALON IN THE SECOND FLOOR OF 
SOUTHERN WING, PRAGUE CASTLE

Zdroj Source: Archiv Pražského hradu, 
inv. č. 570-2, 1948
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TGM S DCEROU ALICÍ A SYNEM 
JANEM V PRACOVNĚ NA 
PRAŽSKÉM HRADĚ

PRESIDENT MASARYK WITH HIS 
DAUGHTER ALICE AND SON JAN IN 
HIS STUDY IN PRAGUE CASTLE

Zdroj Source: Hradní fotoarchiv, 
Archiv Národního muzea, HF 1173, 1921

NAROZENINY TGM, TGM SEDÍCÍ 
S HOSTY V HABSBURSKÉM 
SALONU PRAŽSKÉHO 
HRADU (JAN MALYPETR, 
TGM, FRANTIŠEK TOMÁŠEK, 
KAREL PRÁŠEK), V POZADÍ PORTRÉT 
MARIE CHRISTINY HABSBURSKÉ

PRESIDENT MASARYK‘S 
BIRTHDAY. MASARYK AND HIS 
GUESTS ARE SITTING IN THE 
HABSBURG SALON OF PRAGUE 
CASTLE (JAN MALYPETR, 
TGM, FRANTIŠEK TOMÁŠEK, 
KAREL PRÁŠEK), PORTRAIT OF 
MARIA CRISTINA OF AUSTRIA  
IN THE BACKGROUND

Zdroj Source: Hradní fotoarchiv, Archiv 
Národního muzea, HF 2118, 1923
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Tento aspekt ukazuje také to, že podpora umění nemusela ze strany prezidenta a jeho okolí 

být pouze snahou navázat na známé formy aristokratické reprezentace, nýbrž že se mohlo jednat 

i o zdůrazňování vlastního „občanského“ původu. 

Dary Alice Masarykové Pražskému hradu
Již roku 1923, tedy o pět let dříve, než začalo soustavné budování sbírky, věnovala Alice Pražskému 

hradu celkem 33 uměleckých objektů z rodinné kolekce, a zahájila tak novou etapu v dějinách 

uměleckých děl na Pražském hradě. Alicin dar podle zápisů v inventární knize představuje jeden 

z prvních inventarizovaných souborů, který následuje po dílech nacházejících se na Hradě ještě 

před rokem 1918. Do inventární knihy byl zapsán jako celek, ale nelze vyloučit, že některé z objektů 

darovala až o něco později, počátkem třicátých let.10 Od koncepce nově vznikající hradní sbírky se 

různorodý soubor mírně odlišuje. Obsahuje grafické práce, kresby, akvarely a jednu (nyní nezvěst-

nou) adjustovanou výšivku, které měly být použity k výzdobě interiérů. Kvůli povšechným a větši-

nou zavádějícím popisům děl v inventární knize a pozdějšímu rozptýlení daru po jiných českých 

objektech však tato malá kolekce dosud unikala bližší pozornosti.

První část představovalo šest litografií z konce 18. století zachycujících výjevy ze starověké 

řecké keramiky. Tato část se z daru Alice Masarykové na Hradě zachovala v nejvyšším počtu pěti 

děl. Jednotlivé scény reprodukují dekory známých váz nacházejících se v evropských muzeích. Listy 

původně vycházely jako součást publikace Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilder 

v letech 1904 – 1932. Z nich k nejslavnějším patří například výtvarně cenný dekor krátéru z Berlína 

(ztracený za druhé světové války), představující ve třech pásech nad sebou Amfiaráosův odjezd 

a scénu z her po Péliasově smrti.11 Další dvě barevné litografie znázorňovaly dvě strany krátéru 

s tématem Hektóra a jezdců na koních.12 Černobílá litografie zachycovala část příběhu o Iásonovi, 

kde důležitou roli hráli i Idás a Marpéssa.13 Čtvercovým formátem se odlišovala scéna Odyssea se 

Sirénami.14 Dané litografie různého formátu a rozvrstvení motivů bezpochyby souvisely s hlubším 

zájmem Masarykových o starověké umění a filozofii.15

Druhý malý soubor představoval čtveřici litografií popsaných jako „pompejánské nástěnné 

malby“. TGM si Pompeje prohlédl již během pobytu na Capri roku 1921 v doprovodu své dcery 

Alice.16 Ze čtveřice děl se dodnes na Pražském hradě zachovala dvě, představující vlys rámovaný čer-

veným pásem naznačujícím barvu stěny domu Vettiů v Pompejích. Jak předpokládala již Jana Ke-

partová, Masaryk musel zmíněný dům, odkrytý teprve v letech 1894 – 1895 a rekonstruovaný téměř 

DOVOLENÁ TGM NA CAPRI, TGM 
S DCEROU ALICÍ A DOPROVODEM 
PŘI PROHLÍDCE VYKOPÁVEK 
V POMPEJÍCH

PRESIDENT MASARYK, HIS 
DAUGHTER ALICE AND THEIR 
ESCORT TOURIG EXCAVATIONS 
IN POMPEII DURING THEIR TRIP 
TO CAPRI

Zdroj Source: Hradní fotoarchiv, Archiv 
Národního muzea, HF_P1921_2980, 1921
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do původní podoby, jistě navštívit.17 Na tmavém pozadí zde vystupují okřídlení putti při závodech 

na vozech tažených jeleny (Corsa di amorini in bighe)18 a putti při sklizni vína (Amorini vendem-

miatori).19 Dané barevné litografie původně tvořily součást alba, které podle návrhů italského malíře 

Geramia Discanna realizovali Sebastian De Luca a E. Bardelloni pro publikaci Pompei. Casa dei Vettii. 

Piccolo amorini, vydanou nakladateli Negenborn & Bokwinkel v Neapoli.20 

Další početnější skupina obsahovala devět japonských dřevorytů. Z uvedeného souboru se 

na Hradě dosud nachází pouze grafický list s buddhistickým mnichem Bódhidharmou, představe-

ným s typicky odhalenou chlupatou hrudí a označeným mylně jako „čínský filosof – karikatura“.21 

Konvolut japonských tisků dokládá nejen zájem Masarykových o japonský dřevoryt, odpovídající 

dobové oblibě východních tisků. Alice rovněž považovala za velice inspirativní japonské interiéry, 

charakterizované účelností a omezeným množstvím nábytku.22 Uvedené cykly se měly podle inven-

tární knihy ve dvacátých letech v prezidentově domácnosti skutečně nacházet, kdy a zda vůbec byly 

instalovány, však nelze v tuto chvíli spolehlivě doložit.

K výzdobě prezidentovy domácnosti na Pražském hradě mělo být užito i souboru francouzských 

krajinářských grafik, které námětem navazovaly na typickou starší výzdobu panovnických sídel.23 

Další část daru představují čtyři práce Hanuše Schwaigera. V Praze byl malíř častým hostem 

ve Staroměstské kavárně svého dlouholetého přítele Ludvíka Masaryka, bratra TGM. T. G. Masa-

ryk si malíře natolik oblíbil, že jej zaměstnal jako učitele kreslení svého mladšího syna, Herberta 

Masaryka (1880 – 1915).24 Dva akvarely vznikly v roce 1888, pravděpodobně na základě skic z malířo-

vy vysněné první cesty do Belgie. Schwaiger si pro zobrazení vybral Dům loďařů v Gentu na nábřeží 

Graslei a Templářský klášter v Antverpách (Vieilles Boucheries), malebná místa a zákoutí dodnes před-

stavující oblíbené turistické cíle.25 Schwaigerovo věrné zobrazení místa pozorovaného z určitého 

stanoviště se nejvíce blíží dobové fotografii, kterou na rozdíl od většiny dobové kritiky nezavrhoval, 

BÓDHÍDHARMA, POZDNÍ DYNASTIE 
ČCHING

BÓDHÍDHARMA, LATE QUING 
DYNASTY

Zdroj Source: Sbírky Pražského hradu 
© Správa Pražského hradu, HS 00364, 
foto: Jan Gloc
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ale tvůrčím způsobem využíval v umělecké práci. Akvarel Řeřišnice představuje skicu květiny ve váze 

a malířův soubor doplňuje kresba Školáka z roku 1886.26 Alicin dar doplňovaly tři lepty Jaromíra 

Strettiho-Zamponiho, jenž se ve dvacátých letech rovněž podílel na opravách interiérů Pražského 

hradu a s Alicí Masarykovou musel být v bližším kontaktu.27 Na první dar navázal roku 1934 další, 

který měl podobu skici vojenských hodnostářů od Václava Brožíka. Alice kresbu získala od MUDr. 

Antonína Elschniga, prezidentova očního lékaře.28 V neposlední řadě tvořila součást daru kresba 

Maxmiliána Pirnera Sudičky, tematicky související s jeho obrazem Finis (Národní galerie v Praze).29

Dary Alice Masarykové Hradu z celé vznikající hradní sbírky nejvíce odrážejí estetické prefe-

rence rodiny a okruh jejich uměleckých známých. Zároveň představují doplněk Aliciny širší pod-

půrné strategie a předznamenávají její pozdější podíl na budování hradní sbírky výtvarného umění. 

Vzhledem k soukromé povaze nebyly Aliciny dary na rozdíl od pozdějších akvizic pořízených od 

umělců nebo soukromých občanů publikovány v tisku a nestaly se součástí publikace V. V. Štecha 

o nových přírůstcích do sbírky Hradu.30

Nová podoba Pražského hradu
Dary Alice Masarykové Hradu byly od počátku zamýšleny pro výzdobu hradních interiérů, které 

bylo nutné pro potřeby nové hlavy státu upravit. Bezprostředně po ustanovení Československa síd-

lily v místnostech určených pro budoucí prezidentský byt Prezidium ministerské rady a Minister-

stvo zahraničních věcí. Na jaře 1920 byly plány na přestavbu těchto prostor svěřeny Janu Kotěrovi. 

Výsledek ale nebyl uspokojivý a s architektem byla rozvázána spolupráce. Kotěrův návrh podle 

Alice Masarykové neodpovídal potřebám prezidentovy rodiny. Architekt své plány nekonzultoval 

s TGM ani s jeho rodinou, ale obracel se na referenty prezidentské kanceláře a zaměstnance jeho 

domácnosti.31 Jan Kotěra navrhl jako svého nástupce Josipa Plečnika, který byl jeho spolužákem na 

vídeňské škole Otto Wagnera a jeho kolegou na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Úřad hradního 

architekta byl Plečnikovi svěřen z Masarykových rukou v listopadu 1920.32

Alice Masaryková se do přeměny prezidentského sídla zapojila z podnětu svého otce: „Hrad mi 

dal otec přímo na starost, abych nad ním bděla, o něm pro něj myslela. Dělám to ráda.“33 Po smrti 

Charlotty Masarykové roku 1923 převzala Alice reprezentativní povinnosti první dámy. Její úloha 

v prezidentské domácnosti stejně jako její angažmá v přeměně Pražského hradu souzněly se spole-

čenským očekáváním. 

Tomáš Garrigue Masaryk opakovaně vyjádřil přání změnit „Hrad monarchistický na Hrad 

demokratický“.34 Tato formulace přesně popisuje strategii přeznačení, kterou jeho okruh používal 

LITOGRAFIE KRÁTÉRU S HEKTÓREM

LITHOGRAPH OF A KRATER 
DECORATED WITH IMAGE 
OF HECTOR

Zdroj Source: Sbírky Pražského hradu 
© Správa Pražského hradu, HS 00362, 
foto: Jan Gloc
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opakovaně, například i ve vztahu k existujícím habsburským salonům. Prezident, jeho dcera, úřed-

níci jeho kanceláře i hradní architekt si byli vědomi, že vstupují do již existující struktury. Zejména 

Josip Plečnik považoval díla minulosti nejen za relevantní, ale také za otevřená zákrokům součas-

níků. Podle jeho názoru se měla díla minulých epoch zachovávat pouze tehdy, pokud měla hodnotu 

pro současnost, a nebránil se ani jejich úpravám.35 

Tomáš Valena rekonstruuje program přestavby Pražského hradu z hlediska symbolické 

komunikace a ukazuje, že Alice Masaryková ztotožňovala s otcovým pojmem demokracie několik 

konkrétních morálních hodnot: pravdivost, úctu k člověku a šetření jeho práce.36 Na výtvarné úrovni 

je aplikovatelná zejména pravdivost v podobě pravdivosti materiálů. Tato strategie přiznávání pova-

hy použitých hmot s sebou nesla žádoucí konotace poctivosti a autenticity nového státního zřízení. 

Fungovala také v širším symbolickém kontextu československé státní reprezentace. 

Alice Masaryková přijala novou, československou identitu na veřejné i osobní úrovni. Přísluš-

nost k oběma etnikům zdůrazňovala i u svého otce: „Slovensko a Slováci otce zajímali, vždyť jeho 

otec byl Slovák z Kopčan. Také ve Vídni se otec stýkal se Slováky (...).“37 Tento důraz byl v souladu 

s dobovým pojetím role prezidenta Československé republiky.

Symbolická úloha hlavy státu v letech první republiky v mnoha ohledech navazovala na 

sémantický systém a konvence předchozího režimu. Stejně jako v případě rakousko-uherského 

císaře i československý prezident byl chápán jako ústřední symbol republiky. Této kontinuity si byli 

vědomi i současníci, například Jiří Guth-Jarkovský, prezidentův ceremoniář: „Je přirozeno, že nová 

republika vyletěvši jako Fénix z popela monarchie, se vším zřízením monarchickým zruší i dřívější 

panovnický dvůr, ale pozná záhy, že neobstojí bez těch funkcí, které připadaly dvoru, a zkonstruuje 

pak dvůr nový, podle mínění na základech docela jiných, ale snad pro pohodlí ve starém rámci, 

který pak bezděky nové základy přizpůsobuje starým.“38 I když se prezidentova role ústředního 

symbolu státu v pozdějších letech proměňovala, v případě Tomáše Garrigua Masaryka byla pevnou 

součástí jeho veřejného obrazu, na jehož vytváření se Alice Masaryková vědomě a aktivně podílela. 

Toto vnímání bylo navíc z prezidentovy strany posilováno formami veřejného vystupování, které 

rezonovaly s obecnou představou o žádoucím habitu nejvyššího představitele státu. Jednalo se na-

příklad o časté pózování na koni včetně jezdeckého oděvu evokujícího uniformu. Masarykovu roli 

svorníku celého státu podporovalo i zmíněné zdůrazňování slovenské identity.

Projekt Budování státu ovšem přesvědčivě ukázal limity čechoslovakismu v podobě systematic-

kého soustředění státní reprezentace na Čechy a odsunutí slovenské kultury do role zdroje inspirace 

a autenticity československé kultury.39 Navzdory osobní identifikaci prezidenta a jeho dcery s česko-

slovenskou identitou se stejný přístup uplatňoval také při přeměně Pražského hradu. 

V hradní sbírce výtvarného umění jsou slovenští umělci zastoupeni jen několika realizacemi 

a ani v rámci výzdoby prezidentova bytu nejsou odkazy na Slovensko příliš četné.40 Alice Masa-

ryková i Josip Plečnik se obávali konfrontace relativně strohých a monumentálních forem nově zaří-

zených interiérů s rustikalitou, kterou oba vnímali jako zásadní rys slovenského umění.41 Řešením 

problému byla reprezentace Slovenska na úrovni použitých materiálů. Tento koncept Josip Plečnik 

realizoval za použití Semperovy teorie oblékání architektury. Zcela názorně byla tato myšlenka 

uskutečňována v tzv. Výšivkovém (Slovenském či Dámském) salonku. Stěny byly obloženy vitrína-

mi podle Plečnikova vlastního návrhu, které obsahovaly tzv. Kretzovu sbírku výšivek a krojových 

součástí.42 Místnost byla zařízena rovněž původním Plečnikovým nábytkem, jenž byl založen na 

antickém tvarosloví. Toto sousedství připomínalo roli slovenského umění jako záruky sepětí s lidem 

a úlohu antického umění jako vizualizace demokratických hodnot. Alice Masaryková si výslovně 

přála, aby slovenské umění zmírnilo český materialismus.43

Tato místnost navazovala na Velký (Zelený salon), kde Alice Masaryková specifikovala moti-

vický rámec výzdoby.44 Měla zde zřejmě na mysli svůj dřívější dar Hradu v podobě souboru grafik 

dekoru antických váz a vlysu se scénami s okřídlenými putti z domu Vettiů v Pompejích. Z tohoto 

zadání Plečnik pravděpodobně vycházel při realizaci antikizujícího nábytku, který byl do salonu 

(pravděpodobně na rozdíl od grafik) skutečně umístěn. 

Velký salon architekt pojednal podobně jako Slovenský salonek a žádoucího účinku „oblečené“ 

architektury dosáhl představením sloupů před tmavé zdi. 

Než byla úprava těchto prostor druhého patra dokončena, Tomáš Garrigue Masaryk začal pro 

potřeby svého úřadu i reprezentace používat salony v prvním patře Městského křídla. Zdejší inte-

riéry tehdy neprošly výraznou proměnou, naopak jejich různá poškození byla vždy pouze pečlivě 

opravena, ačkoli častokrát šlo o větší finanční investici.45 V rámci reprezentace prezidentského 
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úřadu tvořily staré salony pozadí, od nichž se měl odlišovat nový koncept. Ten částečně na historic-

kou vrstvu výzdoby navazoval a zčásti ji nově interpretoval. 

Po smrti Rudolfa II. se hlavní habsburské sídlo přesunulo do Vídně a péči o uměleckou 

výzdobu císařové svěřovali pražským šacmistrům, kteří pracovali s posledními pozůstatky slavné 

rudolfínské kolekce, neustále odvážené a doplňované z Vídně zásilkami obrazů různorodé kvality.46 

K poslední větší promyšlené úpravě interiérů a umělecké sbírky Pražského hradu došlo v období 

vlády císařovny Marie Terezie. Ta však o konkrétní podobě výzdoby pražských interiérů nerozho-

dovala osobně. Roku 1759 byl z Vídně do Prahy poslán malíř Angelo Guiducci, aby zde v následu-

jících letech adaptoval obrazy na stěny nově vznikajících pokojů podle direktiv architekta Nicola 

Pacassiho.47 Z pozdějších zpráv vyplývá, že zde byly obrazy v souladu s rokokovou dekorativností 

symetricky vsazeny do dřevěného táflování, které pokrývalo plochy stěn.48 Z podnětu Marie Terezie 

zde vznikl salon s rodovou galerií podobizen nejbližších příbuzných Marie Terezie, realizovaných 

vídeňským dvorním malířem Johannem Karlem Auerbachem (1723 – 1788).49 Soudobý stav odpoví-

dal létům 1848 – 1855, kdy se Hrad stal sídlem posledního korunovaného českého krále Ferdinan-

da V. (císaře Ferdinanda I.). Ten salon začal využívat jako pracovnu, a tehdy rovněž došlo k dalším 

rozsáhlejším úpravám interiérů.50 Císařský apartmán byl během Pacassiho přestavby umístěn do 

prvního patra tzv. Městského traktu Nového paláce Pražského hradu. V letech 1848 – 1885 zde Fer-

dinand a jeho manželka Marie Anna zavedli spojený reprezentační a soukromý byt podle dobových 

zvyklostí ve vídeňském Hofburgu.51 Podoba zmíněného císařského příbytku stejně jako Habsburský 

salon se zachovaly až do vzniku samostatné Československé republiky roku 1918.

Dnešní znalost vybavení daných místností je založena nejen na archivních zprávách, ale 

i dobových fotografiích. Až do počátku třicátých let výsadní postavení dokumentátora událostí, 

kterých se TGM účastnil, náleželo malíři a fotografovi Jano Šrámkovi.52 Jako žák rodinného přítele 

Masarykových, malíře profesora Hanuše Schwaigera, zpočátku vhodně naplňoval Masarykovu před-

stavu sebeprezentace v tisku, což dokládají i vzpomínky Jiřího Gutha-Jarkovského.53 Jak je patrné 

z fotografií, na Hradě se konalo několik typů veřejných událostí. Širší veřejnosti byly určeny akce 

pořádané na nádvořích, setkání v užším kruhu hostů se konala ve výše zmíněném Habsburském 

salonu. Dokonce i když byl již hotov prezidentův byt ve druhém patře jižního křídla, který rovněž 

poskytoval zázemí pro komorní setkání, oficiální audience se stále konaly v salonech prvního patra. 

V uvedené tradici se pokračovalo i za Masarykova nástupce Edvarda Beneše.

Alice Masaryková a sbírka výtvarného umění na Hradě
Alice Masaryková představovala v rámci prezidentova okolí poradní hlas a jednoho z arbitrů vhod-

nosti akvizic. Tato její role byla neoficiální a nehonorovaná, ale zásadní. Doporučovala umělce, 

kteří by podle jejího názoru měli být ve sbírce zastoupeni, a vyjadřovala se také k umělecké kvalitě 

nabízených prací.54

Dokumenty dochované v Archivu Kanceláře prezidenta republiky svědčí o tom, že než byla díla 

předložena ke schválení prezidentovi, byla o stanovisko požádána zpravidla také Alice Masaryková. 

Na dosažení cíle, kterým byl soubor českého umění instalovaný v reprezentačních a administrativ-

ních prostorách, se vzhledem ke svému vytížení podílela především koncepčně.

Podnět ke vzniku hradní sbírky dal prezident Masaryk, ale základní program nebyl nikdy 

sepsán a zřejmě se formoval v diskuzích. Díla, většinou malby, kresby či grafiky, byla pořizována 

postupně, jak to dovolily úroky z kapitálu věnovaného TGM k sedmdesátým a osmdesátým naro-

zeninám (tzv. Národní fond Masarykův a Jubilejní fond). Historik umění Václav Vilém Štech byl 

přizván jako znalec, starost o správu celého projektu připadla Jindřichu Říhovi, úředníkovi Kance-

láře prezidenta republiky.55

Znalosti z dějin umění Alice Masarykové byly založeny na vědomostech z obecné historiogra-

fie, z níž získala doktorát. Zajímavý pramen, který je může přiblížit, představuje inventář soukromé 

umělecké knihovny, která byla původně umístěna v jejím soukromém domě ve slovenské Bystričce. 

Soubor dnes představuje historický fond Slovenskej národnej knižnice v Martině čítající přes dva 

tisíce titulů. Publikace věnované umění jsou většinou syntetického charakteru. Jedná se o díla 

pracující s konceptem vývoje aplikovaným na dané území či národ. Monografiemi jsou zastoupeni 

především čeští výtvarní umělci a do menší míry také italští staří mistři.56 Pozornost je věnována 

českému i ruskému umění, což odpovídá profilu umělecké sbírky na Pražském hradě, kde je rozsá-

hlejší soubor zahraničního umění věnován právě ruským umělcům.57 Ačkoli se nejedná o příliš po-

četný okruh obrazů, uvažovalo se o jeho budoucím rozšiřování. Václav Vilém Štech vyzdvihl kvality 
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nabízeného ruského umění, ale jejich nákup podmiňoval přesnější koncepcí sbírky: „(…) soudím, 

že by bylo záhodno rozhodnout nejprve program uměleckých nákupů pro hrad. Má-li býti hradní 

galerie omezena jenom na umělce naše, či má-li býti rozšiřována na celé umění slovanské.“58 Další 

akvizice však byly soustředěny na umělce považované za české, pokud nebyly motivovány pomocí 

konkrétnímu jedinci.

Osobní umělecké preference Alice Masarykové byly formovány zejména rodinným prostře-

dím. Sama připisovala význam zejména matčinu názoru: „V oboru umění – v literatuře, v hudbě 

a v umění výtvarném – na nás měla největší vliv matka. Umění jí bylo svaté, věřila v jeho poslání 

v životě lidském a společenském.“59 Výtvarné umění tedy mělo mít na diváka pozitivní dopad. Alice 

Masaryková však vycházela z dobové představy o zušlechťujícím působení formy a osvětového 

dopadu námětu, zprostředkované v textech Masarykova kolegy Otakara Hostinského,60 a propo-

jila je s konkrétní akviziční praxí. Na významu získala v mnoha případech vedle kvality nabízené 

umělecké produkce tísnivá životní situace jednotlivých tvůrců či majitelů uměleckých děl. V někte-

rých případech se stala dokonce rozhodujícím argumentem.61

Alice Masaryková představovala v rámci prezidentova blízkého okolí viditelnou postavu. 

Díky své veřejné činnosti se dostávala do kontaktu s řadou lidí a sociální povaha jejích aktivit z ní 

v očích veřejnosti činila vhodnou kontaktní osobu pro prosby o různé formy pomoci. Z hlediska 

prezidenta byla navíc schopná rozeznat relevantní žádosti a adekvátně na ně reagovat. V roce 1929 

ji například navštívila delegace Jednoty slovanských žen s žádostí o podepsané výtisky preziden-

tových knih Světová revoluce za války a ve válce: 1914 – 1918 a Jak pracovat? s věnováním „Bulharským 

studentům T. G. Masaryk“ pro veřejnou aukci. Alice žádost předala, doporučila kladné vyřízení 

a bylo jí vyhověno. Prezidentská kancelář pouze doporučila, aby byla Světová revoluce vyměněna za 

titul O ženě, s čímž prezident souhlasil.62 Výstavu, kterou Jednota připravila v Ústřední knihovně 

a jejíž výtěžek byl určen na pomoc zemětřesením postiženému Bulharsku, navštívil Jindřich Říha 

na pokyn kancléře Přemysla Šámala.63 Tyto kontakty nakonec vyústily v nákup obrazu Františka 

Cíny-Jelínka Koboláč z Benecka.64 
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HANUŠ SCHWAIGER,  
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Zdroj Source: Sbírky Pražského hradu 
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Výrazným rysem hradního okruhu byly osobní vazby a doporučení. Dokonce do té míry, že 

se prizmatem dnešního pojetí etiky veřejné správy jeví jako značně problematické. Jejich váha se 

projevovala také v budování sbírky výtvarného umění. Ačkoli byly akvizice do vznikající kolekce 

Pražského hradu často pořizovány na veřejných výstavách, prezidentská kancelář nepropagovala 

sociální rozměr nákupů. Lidé, kteří se na Hrad obraceli, tak často činili na něčí podnět nebo na 

základě stávající známosti. Alice Masaryková například prezidentskou kancelář upozornila na dílo 

Otakara Lebedy s názvem Torbole na Lago di Garda z majetku Amalie Gollové, vdovy po univerzitním 

profesoru Jaroslavu Gollovi, a přímo doporučila koupi obrazu.65 Cílem nákupu bylo podpořit vdovu 

a zároveň získat vysoce kvalitní dílo českého krajináře školy Julia Mařáka. S Gollovými byla rodina 

Masarykových v dlouhodobém kontaktu. Goll se jednak společně s T. G. Masarykem a Janem Ge-

bauerem zapojil do debaty nad Rukopisy na straně zpochybňující jejich pravost, jednak pravidelně 

publikoval v Masarykově časopisu Atheneum a v neposlední řadě společně s Josefem Pekařem apro-

boval doktorskou dizertaci Alice Masarykové obhájenou pod titulem Vznik a vývoj velké charty svobod, 

dané Janem Bezzemkem r. 1215.66 Alice se zase blíže setkávala s ženskou částí rodiny.67

Veřejné aktivity Alice Masarykové se odehrávaly v době přehodnocování společenských kon-

vencí po první světové válce. Vzhledem k okolnostem, které nemohla ovlivnit, se vyrovnávala s rolí 

první dámy nového státu, již ale musela sama definovat. Její podpora měla symbolickou i praktic-

kou rovinu. Na symbolické úrovni pomáhala utvářet loajalitu občanů ke státu, na úrovni jednot-

livců měnila, byť dočasně, životní podmínky konkrétních osob. Právě tento aspekt se prolíná s její 

činností na půdě Pražského hradu, Československého červeného kříže i jejím působením v sociolo-

gickém semináři. Lze jej proto chápat jako zásadní rys její koncepce podpory umění, která nebyla 

namířena prvořadě na vznik nových realizací, nýbrž se zaměřovala na doplnění historické vrstvy 

19. století do hradních interiérů a současně reagovala na potíže jednotlivých občanů. 
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v publikaci: FURTWAENGLER, Adolf, 

a REICHHOLD, Karl, 1924. Griechische 
Vasenmalerei: Auswahl hervorragender 
Vasenbilder aus dem gleichnamigen 
großen Werke (Tafeln). München: 

Bruckmann, Taf. 1. Přetištěna 

pak v: FURTWAENGLER, Adolf, 

a REICHHOLD, Karl, 1932. Griechische 
Vasenmalerei: Auswahl hervorragender 
Vasenbilder, Tafeln 121 – 180. München: 

Bruckmann, Taf. 121. 

12 210 × 540 mm, barevná litografie, 

papír, HS 00362 (PHO 00358). Zachy-

cuje krátér, na jehož přední straně se 

nachází scéna Hektórova rozloučení 

(Helena, Paris, Andromaché, Hektór, 

Kebriones, koně a pták). Zadní strana 

na samostatném listu představu-

je dva jezdce na koních a ptáky, 

155 × 440 mm, barevná litografie, 

papír, HS 00363 (PHO 00359). Obě 

litografie podle krátéru inv. č. L 160, 

Martin von Wagner Museum der 

Universität Würzburg. Obě litografie 

původně otištěné na jednom listu pod 

sebou v: FURTWAENGLER, Adolf, 

a REICHHOLD, Karl, 1909. Griechische 
Vasenmalerei: Auswahl hervorragender 
Vasenbilder, Tafeln 61 – 120. München: 

Bruckmann, Taf. 101.

13 490 × 700 mm, černobílá 

litografie, papír, HS 00360 (PHO 

00356), Sbírky Pražského hradu. 

Litografie podle: Psykter s Hermem, 

Diem a Hérou v horní části; Idás 

a Marpéssa (vpravo) jsou oddělováni 

Diem od Apolóna a Artemis (v dolní 

části vlevo), inv. č. 2417, Staatliche 

Antikensammlungen, Mnichov. 

Otištěna v: FURTWAENGLER, Adolf, 

a REICHHOLD, Karl, 1904. Griechische 
Vasenmalerei: Auswahl hervorragender 

Vasenbilder, Tafeln 1 – 60. München: 

Bruckmann, Taf. 16.

14 280 × 380 mm, barevná litografie, 

papír, HS 00367 (PHO 00366), Sbírky 

Pražského hradu. Litografie podle: 

krátér s Odysseem a Sirénami, inv. 

č. V.I. 4532, Antikensammlung, Berlín. 

Otištěna v: FURTWAENGLER, Adolf, 

a REICHHOLD, Karl, 1932. Griechische 
Vasenmalerei: Auswahl hervorragender 
Vasenbilder, Tafeln 121 – 180. München: 

Bruckmann, Taf. 130. Předcházející 

grafika PHO 366 se od šedesátých let 

na Pražském hradě nenachází. 

15 Řecko Masaryk navštívil v rámci 

cesty do Palestiny a Egypta roku 

1927. Blíže k tomu s odkazy na další 

literaturu: KEPARTOVÁ, Jana, 2010. 

Masarykovy návštěvy Pompejí. Listy 
filologické. 83(1 – 2), s. 158.

16 Kepartová, J., 2010, s. 157 – 168. 

Z daného souboru se na Hradě dosud 

nacházejí pouze dvě díla pod  

inv. č. HS 00365 (PHO 00362) 

a HS 00366 (PHO 00363). Tyto dvě 

práce byly roku 1955 ze sbírek Hradu 

vyřazeny a dostaly se na zámek Dači-

ce, odkud byly příkazem z 31. 7. 1992 

navráceny společně se dvěma kusy 

hradního mobiliáře zpět Pražskému 

hradu. 

17 Kepartová, J., 2010, s. 166.

18 18 × 52 cm s rámem, barevná 

litografie, papír, HS 365 (PHO 00362), 

Sbírky Pražského hradu.

19 18 × 52 cm s rámem, barevná 

litografie, papír, HS 366 (PHO 00363), 

Sbírky Pražského hradu.
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