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Umění na dvo ře Rudolfa II.

Umění na dvo ře Rudolfa II., rudolfínské um ění nebo pražská škola jsou pojmy, jimiž bývá ozna čovaná um ělecká epocha od 
80. let 16. století do po čátku 17. století spojená s panování císa ře a českého krále Rudolfa II. v Praze. Tehdy se toto m ěsto stalo 
vůdčím evropským um ěleckým centrem. Sám císa ř, ve své dob ě největší mecenáš a sb ěratel um ění, shromáždil rozsáhlou 
uměleckou sbírku i množství p ředmětů v „kunstkomo ře“. Malí ř a literát Karel van Mander p řirovnal Prahu pod vládou Rudolfa II. k 
druhému Parnasu. 

Císař se natrvalo usadil v Praze v roce 1583 a z ůstal zde až do své smrti v roce 1612. Do Prahy spole čně s ním 
odešli i dvorští um ělci, kte ří pracovali už pro jeho otce Maxmiliána II. ve Vídni.  Další pak p řicházeli rovnou do Prahy. Zálibu v 
umění Rudolf zd ědil po svých p ředcích. Jeho otec císa ř Maxmilián II. byl velkým mecenášem um ění. Pracovali pro n ěj převážně
italští um ělci v čele s milánským malí řem Giuseppem Arcimboldem. V ětším vzorem než jeho otec, co se tý če sběratelství, byl pro 
Rudolfa jeho strýc špan ělský král Filip II., k n ěmuž byl malý Habsburk  poslán na výchovu spole čně se svým bratrem Arnoštem 
ve věku 7 let. Ve Špan ělsku se seznámil s Filipovými sbírkami, v nichž mu z vlášt ě učarovaly obrazy italských mistr ů v čele s 
Tizianem. Inspiraci pro sbírání um ěleckých d ěl mohl Rudolf nalézt i ze strany  víde ňské větve Habsburk ů, nebo ť císař Ferdinand I. 
založil první kunstkomoru ve Vídni. 

Umělci, pracující pro Rudolfa II., byli již hotoví mist ři, kte ří se vyškolili v r ůzných um ěleckých centrech Evropy. Proto je 
charakter um ění na Rudolfov ě dvo ře zpočátku stylov ě velmi r ůznorodý. O „rudolfínském stylu“ m ůžeme hovo řit až na p řelomu 16. 
a 17. století, kdy um ělci spole čně tvo řili delší dobu na jednom míst ě a docházelo k vzájemnému p řejímaní motiv ů a styl ů. Základ 
Rudolfovy um ělecké skupiny tvo řili malí ři, kte ří už pracovali pro císa ře Maxmiliána II. ve Vídni. Služebn ě nejstarším byl Ital Giulio
Licinio (1527? - 1593), kterého dokonce zam ěstnával už Ferdinand I. V ěnoval se návrh ům dekorací a portrétní malb ě. Pro 
Maxmiliána II. vyzdobil kapli na Pražském hrad ě a na hrad ě v Bratislav ě. Nevíme p řesně, čím ho zam ěstnával Rudolf II. Jediné
dochované dílo, které p řipomíná jeho pobyt v Praze, je obraz s nám ětem Mrtvý Kristus nesený and ěly nacházející se v katedrále 
sv. Víta. Císa řské služby opustil v roce 1589. Po Rudolfov ě příchodu do Prahy pracoval stále v jeho službách Gius eppe
Arcimboldo (1527 - 1593), p ůvodn ě milánský malí ř. Na císařském dvo ře zhotovoval p řevážně portréty, ale zastával i funkce 
uměleckého agenta a organizátora slavností a turnaj ů. Dodnes se dochovalo mnoho p řípravných kreseb k t ěmto festivitám, 
především kostýmní návrhy pro turnaje a alegorické pr ůvody. Pro Rudolfova otce vytvo řil dva slavné obrazové celky, a to cyklus 
Čtyř živlů a Čtyř ročních dob, jejichž skrytým smyslem je oslava Maxmiliá na II. jako skv ělého panovníka, s jehož vládou je 
spojován mír a blahobyt. Oba p řešly po Maxmiliánov ě smrti do sbírek Rudolfa II. V roce 1587 požádal stá rnoucí Arcimboldo
Rudolfa, aby mohl odejít zp ět do rodného Milána. Nadále však z ůstal v císa řových službách. Z Milána mu do Prahy zaslal dva 
obrazy, Floru, která je dnes ztracená, a alegorický portrét Rudolfa II, jako Vertumna, který svou formo u a námětem navazuje na 
předchozí cykly. 

Dalším um ělcem, který p ůsobil na za čátku 80. let 16. století na Rudolfov ě dvo ře, byl Martino Rota (asi 1520 - 1583), malí ř

chorvatského p ůvodu, jež poznal benátské malí řské prost ředí. Pracoval p řevážně jako rytec a kreslí ř. Do grafiky p řeváděl obrazy 
slavných benátských mistr ů. Pro Rudolfa II. ale vytvá řel výlu čně portréty, a to až do své smrti v roce 1583. 



Tato skupina p řevážně italských um ělců byla schopna plnit Rudolfovy požadavky do po čátku osmdesátých let. V roce 
1580 přišli do císa řských služeb noví um ělci. Jedním z prvních byl Bartholomeus Spranger (1546  – 1611), který pro císa ře 
pracoval ze všech um ělců nejdéle, a to až do své smrti v roce 1611. Malí ř pocházející z Antverp se p ůvodn ě vyučil krajiná řem. Ve 
figurální malb ě se zdokonaloval kopírováním Florisových grafik podle  Parmigianinových d ěl. V mládí podnikl studijní cestu do 
Itálie, kde se nau čil technice fresky. V roce 1566 odešel do Říma, kde p ůsobil v okruhu malí řů kolem Giulia Clovia, který ho nau čil 
malbě miniatur. Pozd ěji byl p řijat do služeb kardinála Farnese a spole čně s Taddem a  Federicem Zuccarim se podílel na výzdob ě

kardinálovy vily v Caprarole nedaleko Říma. Na doporu čení socha ře Giambologni byl pozván spole čně se socha řem Hansem 
Montem do Vídn ě. Tam jeho první práce byly na výzdob ě letního sídla Neugebäude. Ješt ě ve Vídni vytvo řil pro Maxmiliána II. 
obraz s nám ětem Zmrtvýchvstání Krista, které vykazuje znalost díl a Michelangelova a Taddea Zuccariho. V roce 1580 p řesídlil do 
Prahy. Pro Rudolfa pracoval nejen jako malí ř, ale i jako um ělecký agent. Jádro jeho tvorby v 80. letech 16. sto letí tvo ří
mytologické obrazy. V první polovin ě dekády získával zakázky i od jiných objednavatel ů, tedy nejenom od císa ře. Tak pro klášter 
sv. Ji ří na Pražském hrad ě vznikl cyklus obraz ů představující Sv ětice, dva z nich se dnes nacházejí v Obrazárn ě Pražského hradu 
a jeden v Obrazárn ě premonstrátského kláštera na Strahov ě. Pro císa ře namaloval cyklus mytologických obraz ů inspirovaných 
Ovidiovými Metamorfózami, jehož sou částí je i obraz Salmakis a Hermafroditos. Na po čátku 90. let se pak v ěnoval řadě obrazů, 
na nichž rozvinul Venušina dobrodružství. Vytvá řel i alegorické obrazy, i když tato oblast byla zvláš tě doménou dalšího 
rudolfínského Hanse von Aachen. Mezi Sprangerovy nej slavn ější alegorie pat ří rozměrné plátno Triumf moudrosti oslavující
vládu Rudolfa II. Druhý, téhož zam ěření, vznikl krátce p řed umělcovou smrtí v roce 1610 s nám ětem Alegorie na turecké války. Od 
Sprangera se v Praze dochovala pouze jedna freska v Bílé věži na Pražském hrad ě představující Hermathenu. V 90. letech se 
Spranger ův malí řský styl částečně prom ěnil pod vlivem ostatních um ělců působících na Rudolfov ě dvo ře. Štíhlé a hladce 
modelované figury typické pro jeho d řívější produkci nahradil postavami s tém ěř karikovanými rysy ve tvá řích. Inkarnát 
modeloval pomocí sv ětla a stínu. Sv ětlo v ůbec začalo hrát na jeho obrazech hlavní úlohu. Spole čně se Sprangerem na 
Giambolognovo doporu čení vstoupil do služeb Habsburk ů i socha ř Hans Mont ( činný 1571 - 1584). Narodil se v Gentu kolem roku 
1550, vyškolil se v díln ě Giambologni, v mládí si údajn ě poranil oko, čímž ztratil plastické vid ění. Proto se pozd ěji uplat ňoval více 
jako architekt. V roce 1577 navrhl ve Vídni bránu p ro triumfální vjezd mladého císa ře Rudolfa II. Ovšem i v Praze vytvo řil několik 
socha řských d ěl. Mezi nejvýznamn ější pat ří sousoší Venuše a Adonis, které bylo p ůvodn ě umíst ěno na schodišt ě vedoucí k 
Novému sálu (dnešní Špan ělský sál). Drobná soška Mars a Venuše se dnes nacház í ve sbírkách Obrazárny Pražského hradu. V 
roce 1585 p řišel do Rudolfových služeb Hans Hoffmann (asi 1530 – 1592). Umělec, který p ůvodn ě tvo řil v Norimberku, zastával na 
Rudolfov ě dvo ře úlohu malí ře přírodnin. Nejvíce se však proslavil jako kopista Dür erových d ěl. Z jeho tvorby m ůžeme zmínit 
obraz Zajíc v lese vytvo řený záhy po jeho p říchodu do Prahy, který existuje ve více variantách.  Hoffmann pracoval pro císa ře až
do své smrti v roce 1592. 



Zlomovým bodem ve vývoji rudolfínského um ění se stal rok 1590, kdy staré, k smrti unavené um ělce částečně vyst řídala nová
generace. Devadesátá léta byla obdobím intenzivní um ělecké činnosti na Rudolfov ě dvo ře. Důležitým p řínosem byla diferenciaci 
uměleckých nám ětů. Nejvíce to je patrné v odv ětví malí řství. Císa řově vkusu p říliš nevyhovovaly náboženské obrazy, zato dával 
přednost alegoriím s erotickým nábojem, zvláštní oblib ě se u něj těšil i žánr. Významným aspektem rudolfínského um ění byl 
naturalismus ve smyslu zobrazování p řírody (natura) um ěleckými prost ředky. S Prahou je spojován i vznik významných inova cí na poli 
malířství podle skute čnosti. Rudolf objednával jako jeden z prvních obraz y zátiší s kv ětinami, které jsou spojovány s postavou 
flámského malí ře Roelanda Saveryho (1576 – 1639). Ten snad byl na cís ařův dvůr pozván, aby zde maloval zví řata, která Rudolf choval 
ve svých zahradách kolem Pražského hradu. Rudolf se  také velmi zajímal o zobrazování fauny a flory založ eném na p římém pozorování. 
Savery zavedl nová pravidla pro toto odv ětví, kdy tradi ční malí řská figurální schémata zahrnul do krajinomalby. Malba  přírodnin úzce 
souvisela s panovníkovým zájmem o tento sv ět a jeho poznávání, tedy se zájmem o rodící se p řírodní v ědy. Savery p řišel do Prahy v 
roce 1603. Mezi jeho raná díla provedená pro císa ře patří obrazy kytic umíst ěných v nice. Krom ě již zmi ňovaných studií zví řat se také
věnoval studiu krajiny kolem Prahy a pražských zákout í. Tyto kresby jsou zvlášt ě cenné, protože zachycují dobovou podobu Prahy. 
Mezi léty 1606 – 1607 pobýval na p řání císa ře v Alpách, kde kreslil skute čná zákoutí a zvláštní p řírodní úkazy jako nap říklad alpský 
vodopád. Krom ě Saveryho na Rudolfov ě dvo ře působili jako krajiná ři i Paulus van Vianen (asi 1570 – 1613/14), který kraj inu s figurami 
využíval jako reliéf na st říbrných mísách a podnosech, a Pieter Stevens (asi 156 7 – po 1624), který spole čně se Saverym malovali 
žánrové obrazy znázor ňující vesni čany p ři různých slavnostech. D říve byly tyto scény chápány jako zobrazení reality, dnes je jim 
přičítán spíše moralistní podtext. V roce 1590 vstoupil do Rudolfových služeb vynikající malí ř miniatur Joris Hoefnagel (1542 - 1600), 
který d říve pracoval s Hansem Hoffmannem pro bavorské vévody .  Spole čně s G. Braunem a Hogenbergem vytvo řil soubor pohled ů na 
evropská m ěsta, vydaný pod názvem Civitates Orbis Terrarum. Jeh o mistrovským dílem jsou ilustrace ke kaligrafické p říručce Georga
Bocskaye, která byla napsána už p řed dvaceti lety pro Maxmiliána II. Hoefnagel je také autorem iluminací tzv. Rudolfova Bestiá ře. V 
otcových šlép ějích pokra čoval i Joris ův syn Jakob Hoefnagel (1575 – asi 1630), který se také stal dvorním malí řem. Jeho hlavním 
úkolem bylo zobrazování p ředmětů z Rudolfovy kunstkomory. 

O rok pozd ěji, tedy v roce 1601, byl do Prahy povolán druhý z trojice nejslavn ějších Rudolfových malí řů Josef Heintz st. (1564 –
1609). Malíř narozený v Basileji podnikl v mládí studijní cestu po  Itálii, kde dohromady strávil 7 let. Zde ho nejvíc e ovlivnily práce 
Correggia a Federica Barrocciho, podle nichž následn ě pro císa řské sbírky vytvá řel i kopie. Rudolfínskému um ění zprost ředkoval 
římský styl 80. let 16. století. Cesty do Itálie pod nikal i z Prahy. Vedle toho, že pracoval jako um ělecký agent, rovn ěž kopíroval antické
památky a taková díla, která již Rudolf nemohl získat do svých sbírek. V obraze Klan ění pastý řů (NG v Praze) Heintz zám ěrně navázal na 
Correggiovu tvorbu, která ho ovlivnila nejvíce. Jeden  z jeho nejslavn ějších obraz ů, které namaloval pro Rudolfa, je Faeton ův pád, na 
němž zaujme dramatická kompozice vid ěná z podhledu. Dalším významným dílem je Leda s labu tí, dnes bohužel ztraceno, ale jeho 
kompozice je známa z kresebných p ředloh. Heintz pracoval i pro jiné objednavatele. Pro augustiniánský klášter sv. Tomáše na Malé
Straně, konkrétn ě pro kapli sv. Barbory vytvo řil oltá řní obraz se Svatou rodinou, Kate řinou a Barborou. Obraz se dodnes nachází na 
původním míst ě. Heintzův poslední obraz Poslední soud objednal Ernst von Scha umburg, avšak císa ř nikdy nedovolil, aby toto dílo 
opustilo Prahu. Zde se také nachází dodnes, protože j e součástí sbírek Obrazárny Pražského hradu. Heintz je auto rem jak 
mytologických, tak i náboženských obraz ů, ale byl i velmi zdatným portrétistou. 



V roce 1594 vznikl Portrét Rudolfa II., který slouž il po celá devadesátá léta jako oficiální císa řova podoba a stal se i p ředlohou pro 
jeho ostatní portréty z té doby. Byl nahrazen až podob ou z po čátku 17. století, kterou vytvo řil Hans von Aachen (1551 – 1615), poslední, 
ale nejslavn ější z trojice Rudolfových dvorních malí řů. Narodil se v Kolín ě nad Rýnem. Vyškolil se ve svém rodném m ěstě a následn ě
podnikl studijní cestu do Itálie, kde navštívil v ro ce 1574 Benátky, poté se p řesunul do Říma, kde p ůsobil v okruhu severských malí řů

kolem A. Santvorta a Hanse Speckaerta. Jezuité u n ěj objednali obraz s nám ětem Klan ění pastý řů pro kostel Il Gesù. Obraz se však 
nedochoval. Rudolf II. se s Aachenovým dílem seznámi l prost řednictvím portrétu socha ře Giambologni, který císa ře uchvátil. Um ělec s 
Rudolfovým dvorem udržoval kontakty od 80. let, kdy  ještě pracoval pro Wittelsbachy v Bavorsku. Definitivn ě do Prahy p řišel spole čně
s Josefem Heintzem st. Jeho obrazy vynikají koloritem , který je siln ě ovlivn ěn benátskou malbou. Aachen získal v roce 1592 titul 
„Kammermaler von Haus aus“, tedy dvorní malí ř, který nem ěl povinnost sídlit na císa řově dvo ře, ale přesto sm ěl pro n ěj pracovat. V 
Praze se Aachen natrvalo usadil o dva roky pozd ěji a žil zde až do své smrti v roce 1615. Aachen byl v ynikající portrétista. Tomuto 
umění se vyu čil v Kolín ě nad Rýnem v dob ě svého um ěleckého zrání, odkdy také pochází jeho autoportrét  D va smějící se mladíci. Na 
Rudolfov ě dvo ře získal možnost pln ě rozvinout své schopnosti, které se nau čil v Itálii. Krom ě malby již zmi ňovaných portrét ů se 
věnoval alegorické a mytologické malb ě. V 90. letech se vrátil k žánrovým obraz ů. Tak vznikla řada obraz ů laškujících dvojic nebo 
obrazy kuplí řských scén a nám ěty nerovného páru. V roce 1598 Aachen namaloval dva alegorické obrazy, na jejichž ikonografii se 
podílel sám císa ř. Jsou to dva prot ějškové obrazy Vít ězství Pravdy a Spravedlnosti a Alegorie pomíjivosti času. Oba reagují na vít ězství
císařských vojsk nad Turky. V Itálii se Aachen také nau čil technice malby na kameni, kde využíval jeho stru kturu k vytvo ření výsledného 
kompozice. Zachovaly se nap říklad obrazy oboustrann ě malované alabastrové desti čky s nám ěty  Osvobození Andromedy a Aiol
rozpoutávající v ětry. Pozdní dílo p ředstavuje i vrchol Aachenovy tvorby. V té dob ě podnikal časté cesty do Itálie i jako Rudolf ův 
umělecký agent a m ěl možnost setkat se s um ěním Carracci ů. V Aachenov ě pozdním díle nalezneme mnoho shodných prvk ů s tvorbou 
Adriaena de Vriese a Bartholomea Sprangera. Po Rudolfo vě smrti z ůstal ve službách císa ře Matyáše, ale nezískával už takové lákavé
zakázky, a proto se rozhodl p řesídlit do Mnichova. K tomu však již nedošlo, zem řel ješt ě v Praze.

Adriaen de Vries (1545 – 1626) vynikající socha ř přelomu 16. a 17. století se vyu čil v díln ě Giambolgoni ve Florencii, kde je 
doložen v roce 1581. Po svých studiích p ůsobil krátkou dobu jako dvorní socha ř Emanuela Savojského v Turín ě. Mezi jeho ranými 
pracemi m ůžeme zmínit Herkulovu kašnu, která byla postavena na  náměstí v Augsburgu. Do Rudolfových služeb vstoupil v ro ce 1593 a 
v Praze se usadil v roce 1600. Pro císa ře vytvo řil nap říklad sochu Herkula nebo sousoší Psýché nesená putti na  Olymp. Jsou to spíše 
práce subtiln ějšího charakteru a komorn ějšího lad ění, protože byly ur čeny pro Rudolfovu kunstkomoru. Stylov ě je lze porovnat se 
Sprangerovými obrazy z Venušina cyklu. Mezi nejvýzna mnější díla z po čátku 17. století pat ří několik reliéf ů vytvo řených podle p ředloh 
dvorních malí řů. Jejich nám ěty jsou Alegorie na turecké války nebo alegorické tém a oslavující Rudolfa jako dobrého panovníka Rudolf I I. 
přivádí do Čech svobodná um ění. De Vries se také v ěnoval portrétní tvorb ě, vytvo řil celkem t ři portrétní busty císa ře. Jedna z nich 
pocházející z roku 1603 tvo řila pendant k portrétní bust ě Karla V. z ruky italského socha ře Leone Leoniho, kterou Rudolf krátce p ředtím 
získal do svých sbírek. V Rudolfových službách se d e Vries v ěnoval spíše kabinetní tvorb ě. Známé jsou jeho sochy koní, které svým 
stylem navazují na Giambolognovy práce. Jsou to v ětšinou studie podle živých model ů. De Vriesovo pozdní dílo se vyzna čuje zvláštní
voskovitou modelací povrch ů, která vytvá ří dojem tekoucího povrchu. Povrchy jsou plné výstupk ů a prohlubní, které siln ě reagují na 
denní sv ětlo. Po Rudolfov ě smrti vytvo řil Adrian de Vries mytologické sochy pro zahradu palá ce Albrechta z Valdštejna.



Devocionální díla vytvo řená pro Rudolfa v ětšinou pocházela z ruky Dircka de Quade van Ravesteyn (asi 1565/1570 – po 1619). Za 
svůj život Rudolf II. objednal pouze n ěkolik oltá řních obraz ů. Přesto Rudolfovi malí ři vytvo řili mnoho d ěl s náboženským obsahem. Tato 
díla však nebyla ur čena pro císa řský dv ůr, ale vznikla na objednávku jiných zadavatel ů. Hans von Aachen vytvo řil pro pražský kostel sv. 
Jakuba obraz Madona s dít ětem. Pro kostel sv. Salvátora namaloval obraz Zv ěstování Pann ě Marii. Bartholomeus Spranger získal 
zakázku od pražských jezuit ů na obraz s nám ětem Nanebevzetí Panny Marie. Obraz stejného nám ětu vytvo řil i pro katedrálu sv. Víta. Pro 
pražské augustiniány namaloval obraz znázor ňující Sv. Tomáše. V Rudolfových sbírkách se nacházel o mnoho obraz ů, jejichž nám ět byl 
náboženského charakteru. Avšak císa ř si jich cenil spíše pro jejich estetické kvality, ne ž pro jejich nám ět. 

Hluboká vzd ělanost Rudolfa II. a vysoká úrove ň dvora, kde p ůsobili nejvýznamn ější vědci a myslitelé, vtiskla svébytný ráz i 
umění.

Jedním z jeho typických jsou mytologické obrazy skrý vající v sob ě hluboké alegorické
významy. Jejich nej častějšími nám ěty jsou obnažené milenecké postavy, na nichž je jasn ě zřetelný erotický podtext. Avšak jejich 

primární význam je morální a filosofický. Neexistuje totiž žádný záznam, že by obrazy s erotickými nám ěty byly chápány v tomto smyslu. 
Malíři často využívali antických boh ů a hrdin ů k zobrazení personifikace abstraktních idejí a osv ětlení historických událostí. Tento 
přístup byl doporu čován v renesan čních p říručkách a komentá řích k Ovidiovi. I hermetismus a novoplatonismus, kte rý se v 16. století
těšil velké oblib ě, používal mytologii k odhalení filosofických a myst ických pravd. Tento zp ůsob myšlení byl velmi oblíbený v Praze za 
vlády Rudolfa II. Hluboce humanisticky vzd ělaný císa ř kladl vysoké požadavky na své um ělce a ti často používali erotických symbol ů k 
vyjád ření hlubšího významu. N ěkteré mytologické obrazy v sob ě skrývají i alchymickou symboliku. Jsou to p ředevším díla, jejichž
tématem je Merkur a Minerva nebo Hermes a Athéna, p rotože jejich spojení symbolizuje slou čeninu amalgám. N ěkteré Sprangerovy
alegorické obrazy z 80. let 16. století byly čteny i jako symboly kosmické harmonie. Významnými as pekty rudolfínského jsou inovace v 
malbě naturálií. V Praze m ůžeme nalézt po čátky samostatného zátiší a krajinomalbu založenou na  studiích v p řírodě. Řada rys ů
typických pro rudolfínské um ění je shodných s nizozemským malí řstvím. V obou p řípadech je znatelný pokles zájmu o náboženskou 
malbu. Moralistní prvek pronikal do jiných um ěleckých žánr ů. Často se objevují nám ěty nerovných pár ů nebo galantní scény s 
naturalistickými prvky. V rudolfínském malí řství nejsou antické nebo renesan ční předlohy pouze inspirací, ale malí ři s nimi sout ěží a 
transformují je sm ěrem k modernímu
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