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AKTUÁLNù

Nová expozice v Trojském zámku
Trojsk˘
zámek je
nádherná
barokní
stavba

PSI NA zámku
PraÏská Troja je díky proslulé zoologické zahradû místem
milovníkÛm zvíﬁat dobﬁe znám˘m. A od té nedávné doby, kdy se
brány zoo otevﬁely psÛm, je hojnû nav‰tûvována i pravovûrn˘mi
pejskaﬁi, kteﬁí bez sv˘ch ãtyﬁnoh˘ch pﬁátel nedají ani ránu.

V

této praÏské ãtvrti se v‰ak nacházejí také dal‰í zajímavosti. PraÏská
botanická zahrada (do jejíÏ vnûj‰í
ãásti psi rovnûÏ smûjí), a také Trojsk˘
zámek. Tato nádherná barokní stavba
v neménû krásné zahradû se bÛhvíproã
âast˘m námûtem byli chrti

Lvíãek?
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netû‰í masovému zájmu veﬁejnosti.
Pﬁitom se jedná se o jedin˘ veﬁejnosti pﬁístupn˘ zámek na území hlavního mûsta
Prahy, kter˘ náv‰tûvníkÛm rozhodnû má
co nabídnout. Od leto‰ního jara dokonce
speciálnû i milovníkÛm psÛ a koní.

·lechtiãtí miláãkové
V dubnu zde byla otevﬁena nová expozice
pod názvem Vûãné léto v ﬁímské vile. Její
souãástí je i v˘stavní celek Ze ‰lechtick˘ch
rezidencí, kter˘ zahrnuje unikátní kolekci
historick˘ch zobrazení koní a psÛ.
Nejedná se o sbírku, která by na zdej‰ím
zámku byla odjakÏiva, ani o kolekci pﬁenesenou z jiné expozice. V naprosté vût‰inû jde o díla, která se dlouhá staletí skr˘vala v depozitáﬁích nejrÛznûj‰ích památek
na celém území na‰í vlasti a byla veﬁejnosti nepﬁístupná. Ze zámkÛ v Krásném
Dvoﬁe, Ohradû, SlatiÀanech i z dal‰ích
památkov˘ch objektÛ byly pﬁivezeny do
Prahy, aby se v Trojském zámku spojily
díky originálnímu nápadu autorÛ expozice. Ti vy‰li z pﬁedpokladu, Ïe do Troji se
vÏdy chodilo za zvíﬁaty a Ïe náv‰tûvníci

praÏské zoologické zahrady jistû ocení,
kdyÏ se i v pﬁilehlém zámku setkají se zvíﬁecími motivy a s tím, jak vypadali zvíﬁecí
miláãkové ‰lechtick˘ch rodÛ. Îe v˘raz
„miláãkové“ je skuteãnû namístû, se lze
pﬁesvûdãit pﬁímo v zámku.
I kdyÏ zpodobovaná zvíﬁata byla vesmûs
urãena k lovu, zpÛsob jejich zpodobení,
ãasto ve spoleãnosti majitele a jeho dûtí,
dÛkazy toho, jak o nû bylo peãováno
(úprava srsti, hﬁívy atd.) i oznaãení kaÏdého obrazu jménem daného zvíﬁete nebo
dal‰ími konkrétními údaji jednoznaãnû
svûdãí o tom, Ïe urozené panstvo mûlo ke
sv˘m zvíﬁatÛm osobní vztah. Ten uÏ pak
zcela nepokrytû vystupuje do popﬁedí na
obrazech vzne‰en˘ch dam ve spoleãnosti
pokojov˘ch psíãkÛ.
Nûkteré pÛsobí tak osamûle, Ïe se vnucuje domnûnka, zda ona zvíﬁátka nebyla pro
své majitelky tûmi vÛbec nejbliÏ‰ími tvory... Také psí jména tomuto vztahu odpovídají, jeden obraz nese napﬁíklad název
Labelle - Kráska.
Ostatnû uÏ sám fakt, Ïe své psy a konû
‰lechtici nechávali nákladnû portrétovat,
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Lovec, nebo
spoleãník?

Loveck˘ v˘jev se
skupinou teriérÛ

rÛznûj‰í typy psÛ, na kter˘ch uÏ vût‰inou
lze vystopovat i plemenné typy: chrty,
malé i vût‰í barváﬁe, psy blíÏící se molossÛm, ale také zvíﬁata, jeÏ nesou typické
znaky miniaturizace (napﬁíklad v˘raznû
vypouklé oãi), a bylo by je tedy moÏno
zaﬁadit nejspí‰e mezi spoleãenská trpasliãí plemena. Zachovaly se doklady o tom,
Ïe âernínové si sv˘ch u‰lechtil˘ch psÛ
skuteãnû povaÏovali: kvalitní ‰tûÀata
neprodávali jen tak ledaskomu, ale rozdávali je na dÛkaz mimoﬁádné náklonnosti
vût‰inou jen pﬁíslu‰níkÛm spﬁíznûn˘ch
‰lechtick˘ch rodÛ.

Lvíãci, bi‰onci i teriéﬁi

o mnohém vypovídá. Pokud by svá zvíﬁata pokládali za ryze úãelovû drÏené tvory,
k nimÏ nemají Ïádn˘ osobní vztah, stûÏí
by jejich zvûãnûním povûﬁovali v˘znaãné
malíﬁe. Obrazy byly uÏ ve své dobû chápány nejen jako dÛkaz movitosti majitele, ale také jeho zájmu o chovatelství u‰lechtil˘ch zvíﬁat.

âernínové psÛm rozumûli
Svûdãí o tom rozsáhlá kolekce psích portrétÛ, kterou pﬁíslu‰níci rodu âernínÛ
peãlivû budovali na svém loveckém
zámeãku v Jemãinách v jiÏních âechách
a na zámku v Krásném Dvoﬁe. Jejich dvorním malíﬁem psÛ byl Petr Václav Berger.
V letech 1720 aÏ 1730 vytvoﬁil velkou sérii
obrazÛ zvanou „lovecká smeãka“, jejímÏ
jedin˘m námûtem byli psi. Jedná se o nej-

Kynolog mÛÏe prohlídku expozice
pojmout dvojím zpÛsobem. Buì se jako
ostatní bûÏní náv‰tûvníci zamûﬁí na estetickou a historickou hodnotu sbírek, nebo se soustﬁedí na rozpoznávání a urãování jednotliv˘ch plemen a bude je
srovnávat s tûmi dne‰ními. Pokud se rozhodne pro tento pﬁístup, dospûje k mnoha zajímav˘m zji‰tûním. Napﬁíklad Ïe
v 18. století se vût‰ina loveck˘ch psÛ
kupírovala, Ïe chrti se v prÛbûhu ãasu
zmûnili ze v‰ech plemen nejménû a na
historick˘ch obrazech vypadají témûﬁ
jako ti dne‰ní, nebo tﬁeba Ïe jiÏ pﬁed tﬁemi stoletími se bi‰onci stﬁíhali stejn˘m
zpÛsobem jako dnes lvíãci. Jen jejich
zasazení do fresek v takzvan˘ch ãínsk˘ch
komnatách sk˘tá dÛvody k pochybnostem, zda skuteãnû jiÏ pﬁed tﬁemi stoletími
v âínû znali a chovali tyto psy, nebo zda
se spí‰ jednalo o malíﬁskou licenci.
Pozornost pejskaﬁovu urãitû upoutá
i loveck˘ v˘jev se skupinou teriérÛ od
malíﬁe Armsfileda. Zajímavé je, Ïe tento
umûlec byl v Anglii ve své dobû velice

cenûn˘ jako „specialista na portrétování
teriérÛ“. Vida, uÏ v té dobû existovala
v tomto oboru úzká specializace!

Zámek Troja
OTEVÍRACÍ DOBA:

1.4. – 31.10.:
dennû kromû pondûlí 10 – 18 hodin
1.11. – 31.3.:
jen soboty a nedûle 10 – 17 hodin
VSTUPNÉ:

základní 100 Kã, sníÏené 50 Kã
www.citygalleryprague.cz,
www.ghmp.cz

S náv‰tûvou si pospû‰te!
Expozice psích portrétÛ není nikterak
rozsáhlá, ãítá nûkolik desítek dûl. Prozatím bohuÏel nejsou finance na jejich
peãlivé restaurování, takÏe nûkteré obrazy nepÛsobí takov˘m dojmem, jak˘m pÛsobily v dobû svého vzniku. Pﬁesto se jedná o kolekci unikátní a pro kaÏdého, kdo
se trochu hloubûji zajímá o psy, i velice
zajímavou a pouãnou. Pokud si pospí‰íte
a Troju nav‰tívíte v dobû od 1. dubna do
30. záﬁí, máte navíc jedineãnou moÏnost
dostat se do v‰ech tﬁí zdej‰ích objektÛ,
tedy do zoologické zahrady, botanické
zahrady i Trojského zámku, za cenu jedné
vstupenky. Pﬁitom nebudete nuceni
v‰echno zvládnout v jednom dni, náv‰tûvy si mÛÏete rozloÏit a jednotlivá místa
nav‰tívit postupnû kdykoliv bûhem jara
a léta. My vám to rozhodnû doporuãujeme.
Lea Smrãková

Foto Martin Smrãek, archiv GHMP

Na náv‰tûvníky
v Troji ãekají
i akãní scény
ze Ïivota psÛ
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