
Soubor objevených kachl� v �eském Krumlov� a vývoj 
kamná�ského �emesla. 

 
P�i objevování všech souvislostí spojených s památkou zapsanou v seznamu sv�tového 
d�dictví UNESCO, což  p�edstavuje krumlovské 
m�stské jádro a jeho vrcholná dominanta - zámek, 
kulminuje i jeho významná éra, která  za�ala v gotice 
a pozd�ji  hlavn� v  renesanci, kdy jeho hradní a 
záme�tí pánové byli mocnými velmoži a také 
významnými p�edstaviteli �eského státu. 
 
Po vym�ení vítkovského rodu ud�lil král Václav II. 
krumlovské zboží  Jind�ichovi z Rožmberka,   svému 
nejvyššímu komo�í a  p�edsedovi zemského  soudu. 
Z jeho p�íkazu vzniká „Kniha rožmberská,“ nejstarší 
�esky psaný kodex, soubor právních norem. 
 
Šestnácté století  daruje krumlovskému rodu jednu 
z jeho  nejv�tších  postav  Viléma   z  Rožmberka.  
Byl  to  renesan�ní velmož  humanistického vzd�lání. 
Nejvyšší purkrabí   pražský  požíval   velkou  autoritu   
mezi   �eskou   šlechtou, špan�lský král mu ud�lil �ád 
„zlatého rouna.“    Za p�isp�ní italského architekta 
Baltassara da Maggii p�em�nil krumlovský zámek na 
velkolepé sídlo s velkou oborou a novou zahradou. 
 
Za posledního majitele panství knížete Jana Schwarzenberga bylo pod �eskokrumlovským 
zámkem roku 1918 náhodn� objeveno velké a bohaté nalezišt� gotických a renesan�ních 
kachl�. Nález sledoval i finan�n� podpo�il sám majitel, kníže Jan.  Ing. Emil von Hartenthal 
tehdejší šéf jeho stavebního odboru informoval dopisem Zemský konservárenský ú�ad 
v Praze: 
 
„Ct�nému zemskému konservátorskému ú�adu v Praze. 
 
V severním svahu pod zámkem Krumlovským byly p�i dobývání pa�ez� nalezeny velice 
zajímavé st�epy z rozli�ných kachlík�. Po rozší�ení výkopu nalezl jsem veliké skladišt� kostí 
zví�ecích, mezi nimiž mnoho a mnoho st�ep� kachlíkových je promícháno. Skladišt� nachází 
se zrovna pod tak zvanou �ernou kuchyní traktu Rožmberského a zdá se, že v ta místa 
všechny kuchy�ské odpadky a zbytky ze staveb odkládány byly.…Soudím z toho, že kachlíky 
p�i velké p�estavb� zámku, provedené v druhé polovici 16. století, sem byly zaneseny.  
St�epy kachlík� jsou ponejvíce nepolévané a pocházejí ze 14., 15. a 16. století. 
Pozoruhodné jsou na nich dekorace  ornamentální a  figurální, osoby, lvi, orli, všelijaké 
obludy,  štíty  (14. a 15. století), gotické nápisy, m�ížování již i z doby Vladislavské atd. 
Malá �ást kachlík� je polévaná, bíle mod�e a zelen�, z doby renesan�ní, asi italského 
p�vodu. Dosud se mi nepoda�ilo ze st�ep� celé kachlíky sestaviti a vyobrazení opat�iti, 
doufám však, že další nálezy mnoho doplní. Prozatím dovoluji si o nálezu uctivé oznámení 
u�initi. 
 
V plné úct� oddaný ing.E. z Hartenthalu, konservátor v �.Krumlov�, 8.11.1918.“ 

�eský právnický kodex. 



Soubor pozdn� gotických a renesan�ních kamnových kachl� z nálezu v roce 1918 je 
svým po�tem dodnes dochovaných více než �ty� a p�l tisíc zlomk� jedním z v�bec 
nejv�tších v �echách. Bohatstvím zejména pozdn� gotických ikonografických motiv�, 
jejichž po�et dosahuje tém�� jedné stovky, pat�í také k nejkrásn�jším. Po�etn�jší gotickou 
�ást souboru, �ítající bezmála 3 900 zlomk�, datujeme do rozmezí první poloviny 15. až 
po�átku 16. stol. 
 

Z velkého bohatství gotických motiv� n�kolik nejzajímav�jších: 
 
 Jeden z nejkrásn�jších motiv� v souboru 
p�edstavuje and�la štítonoše držícího 
erbovní štít s p�tilistou r�ží. Aby bylo na 
první pohled jasné kde je host na návšt�v� 
a komu náležejí kamna u kterých si 
nah�ívá promrzlé údy, p�idal rytec matrice 
po obou stranách štítu nápis s textem 
„PANI Z ROZMBERKA.“ 

 
 

 
 
 
 

Krásn� provedený reliéf známé scény s hadem 
pokušitelem. Had s lidskou horní polovinou t�la 
každou rukou podává jablko jednomu z h�íšník� a 
hadím ocasem je obto�ený kolem kmene stromu. 
Adam s Evou si zakrývají pohlaví svazkem fíkových 
list�, už poznali, že jsou nazí. St�echa s vížkami 
odd�luje ráj od ostatního sv�ta, p�edstavovaného zde 
dravým ptákem.  

Tento reliéf je p�tilistou r�ží mezi parohy 
jelena spojen s rodem Rožmberk�. Na první 
pohled jasný motiv v sob� skrývá množství 
zakletých symbol�  - ratolest v jelenov� tlam�, 
šál lehce ovinutý kolem jeho krku, r�že mezi 
parožím, pl�tek, a kyblík v rukou lovce. 

And�l štítonoš s erbem pán� z Rožmberka. 

 
Adam a Eva u stromu poznání. 

Lovec a jelen s parožím a p�tilistou r�ží. 



Rytí�ský Dra�í �ád - „Ordo equestris 
Draconis Hungariae“, založil �ímský a 
uherský král Zikmund se svoji 
manželkou Barborou Celjskou v roce 
1408. K jeho držitel�m pat�ili jak králi 
v�rni p�íslušníci uherské šlechty, tak 
mnohé význa�né zahrani�ní osobnosti. 
Jediným �eským šlechticem , kterému 
Zikmund �ád ud�lil, byl �e�ek 
z Vartenberka. Tak se také sto�ený drak 
dostal do rodového erbu Vartenberk�. 
�e�ek byl poru�níkem mladého 
Old�icha z Rožmberka a posléze i jeho 
tchánem Proto byl v té dob� považován 
vlastn� za �lena rodiny stejn� jako �ád, 
který od Zikmunda obdržel. 

 

 
 
 
 

Dra�í �ád Zikmunda Lucemburského 

Archand�l Michael zabíjí draka. 

Jeden z �astých nám�t� st�edov�kého um�ní, 
zápas Michaela a jeho and�l� s velkým 
drakem – dávným hadem, zvaným �ábel a 
satan, popisuje ve svém zjevení sv. Jan. 
Práv� na základ� apokalypsy byl pak 
archand�l  Michael spolu s Gabrielem a 
Rafaelem považován za jednoho ze t�í 
nejvyšších and�l�. Jejich hlavním posláním 
bylo vést  nebeské vojsko  v boji s �áblem. 
Na krumlovském reliéfu je také Michael 
od�n v plné zbroji od hlavy až k pat�. Pouze 
místo helmice vidíme za hlavou svatozá�.  

Perfektn� �ezaný reliéf starozákonního 
hrdiny Samsona pat�í k vrchol�m �eské 
pozdn� gotické kachlové tvorby. Má 
zajímavé detaily jako mošna   s nožem 
u pasu  nebo �apka s perem a nápis – 
„Samson tisicz gich przemohl ue.“ Samson zabíjí lva. 



Zámek Krumlov – n�kolik ukázek glazovaných renesan�ních kachl�. 
V 16. století stav�li hrn�í�i v interiérech významných šlechtických rezidencí výtvarn� i 
architektonicky náro�n� �ešená kamna, složená z bohat� reliéfn� zdobených a n�kdy i pest�e 
glazovaných majolikových kachl�. 
O tom., že podobná kamna stála i na �eském Krumlov� a to nejen v obytných místnostech 
posledních Rožmberk�, víme z písemných pramen�. V roce 1600 jich rožmberský kroniká� 
Václav B�ežan napo�ítal 72. Jsou to „kamna zelený“ nebo „kamna prostý“, v devíti 
místnostech,  ale práv� i ty „kamna barevný.“  Kamna z pest�e glazovaných kachl� stávala 
ve významných místnostech Horního zámku, bylo to mimo jiné „W pokoji kde pán 
z Rožmberka bydlel“. 
 

 
 Obraz Boha otce. 

 

Reliéf lví hlavy. 

Na krumlovských kachlích, pest�e 
glazovaných, je celá �ada ozdobných 
motiv�, které jsou známé i z jiných 
d�l renesan�ního výtvarného um�ní. 
Listovcem a vejcovcem jsou �asto 
zdobeny �ímsové kachle a to v duchu 
�íms antických chrám�. Na mnohých 
kachlích se objevují bohaté rostlinné i 
alegorické motivy, také figurální 
nám�ty. Pestré glazování se krom� 
tradi�ní zelené barvy objevuje v bílé, 
žluté, modrozelené, hn�dé, �erné, ale 
nap�íklad i v zlaté.Výroba byla 
nákladná, na každý kachel musel 
n�kdo z hrn�í�ových pomocník� 
nanést postupn� št�tcem všechny 
použité barvy. �ímsová kachel s listovcem a vejcovcem. 

Hlava vousatého 
muže v baretu. 



Mist�i kamná�ského �emesla: 
Specialisté hrn�í�� byli kamná�i, kte�í hotovili kachle a stav�li kamna. Název kamna se 
odvozuje od latinského ozna�ení caminus, což v �eském p�ekladu znamená ohništ�.  Kamna 
mají p�edch�dce v prostých ohništích, kde na plochých kamenech nebo na železné t�ínožce 
ho�ívalo d�evo a d�ev�né uhlí, jak tomu bylo v �ecku a �ím�. 
Na základ� zjišt�ných okolností se m�žeme domnívat, že kamna vznikala v alpských 
zemích p�edevším v klášterech, kde v kamenných objektech bylo zapot�ebí vytáp�t obytné 
prostory jinak než otev�eným ohn�m v krbu.  
 Nejstarší kamna byla budována z kachl� konvexních a konkávních, symetricky 

usazovaných do p�edem postaveného 
kopulovitého hlin�ného t�lesa. Kachle se 
vyráb�ly vtla�ováním hlíny do forem, o �emž 
sv�d�í otisky prst� na jejich rubu nebo otisky 
pomocí tkaniny. 
Od 14. století nosnou konstrukcí kamen 
p�estala být hlin�ná kopule, do které se kachle 
symetricky zasazovaly, ale samy se staly 
architektonickou záležitostí. Nacházíme 
kachle základní, soklové, �ímsové a korunní, 
z nichž jedny byly �ádkové a jiné rohové. 
Technický pokrok se projevil i v zavád�ní 
glazur typických pro renesanci.  
V 16. století se objevují fajánsové kachle 
zárove� s dalšími novými typy:z jednobarevné 

kamná�ské architektury, p�sobivé plastickým dekorem a strohostí režných kachl�, se stalo 
barevné dílo oživující prostor pestrými dekory v ohnivých barvách. V baroku se zavád�lo 
p�i stavb� kamen bedn�ní jako nový technologický zp�sob. Uplat�ovaly se p�evážn� bílé 
kachle, �asto se zlacením a válcovitý korpus kamen. Tato kamna známe p�evážn� 
z feudálního a m�š	anského prost�edí. Obdobná je situace v rokoku i empiru. V 19. století 
se postupn� zavád�la jednoduchá hranovitá kamna, kde ú�elnost p�evažovala nad 
výtvarností. Obvyklými se staly hladké šamotové kachle tlumených barev, jak je nacházíme 
na p�elomu 20.století. 
 
V 15. století se zdobená kamna skládala ze dvou �ástí, kde každá �ada kachl� byla vrstvena 
st�ídav�. Naho�e se ustavila �ímsa s cimbu�ím. Kamná�ská architektura z�stala výrazn� 
gotická a teprve ve t�icátých letech 15. století se za�ínají objevovat kamna renesan�ní. 
Tehdy se leckde kamná�i odšt�povali od hrn�í��, zakládali si svou vlastní organizaci a tak 
vzniklo specialisované �emeslo kamná�ské. Plastická výzdoba kachl� se neprovád�la jen 
kv�li vzhledu, ale také proto, aby se dosáhlo v�tší plochy k rozvád�ní tepla, aby kachle byly 
pevn�jší a odoln�jší. 
B�žn� se kachle hotovily z hlin�ných rozválených plát� na hladkém tvrdém prkn� bez kaz� 
a suk�. Pak se p�ilepily na všech stranách tzv. „štumfy“, v nichž se ud�laly na dlouhých 
stranách dírky,  kterými se p�i stav�ní kamen prostrkovaly dráty, aby se usazené kachle 
nerozestupovaly. Mou�ka na glazuru “saská hlína“ „flcavka“ se rozmo�ila ve vod�, dob�e 
promíchala a nechala uzrát. Když kachle zaschly, zdobily se „tapováním“. P�ipravila se 
barva z „královské mod�i,“ pak se kachle nechaly zaschnout a polévaly se miniem 
(su�íkem), syt� �ervenou barvou. P�i pálení minium sho�elo a kachle dostaly pat�i�ný lesk. 
Topilo se suchým smrkovým d�ívím. 
 
Prameny: Miroslav Janotka a Karel Linhart: „�emesla našich p�edk�.“   



První kamná�i p�išli do jižních �ech na pozvání vyšebrodského cisterciáckého kláštera a 
krumlovských pán�.  O rok pozd�ji   po jejich  p�íchodu v  r. 1530 rozhodoval na 
Krumlov� Jan z Rožmberka spor mezi m�stem 
Vyšší Brod a obcí Studánky. Zakázal ve 
Studánkách �emesla krej�í a švec, ale na druhé 
stran� rozhodl: „Tak nech	 pracují kamná�i, usedlí 
ve vesnici Studánky, a ková�, rovn�ž ve vsi spolu 
s tovaryšem a u�edníkem, poskytují užite�né služby 
svým zákazník�m, aniž by byl d�vod ke stížnostem 
ze strany vyšebrodských a k nedorozum�ní, a to na 
v��né �asy.“  Kamná�ská hlína se nalézala zejména 
kolem boršíkovského potoka. K výrob�  kachlí ji 
používali nejen kamná�i ze Studánek a Vyššího 
Brodu, ale i rakouští kamná�i. 
Ješt� p�ed požárem vyšebrodského kláštera  v roce 
1536 vydal jeho opat listinu, která potvrzovala,  „že 
jste své služby nabízeli s po�ádkem ve vašem 
�emesle, že jste byli nadaní a svobodní,“  jak 
vzpomíná cechovní privilegium roku 1554. Toho 
dne, na svátek sv. Michaela archand�la,  vydal 
vyšebrodský opat, p�evor a konvent kamná��m 
z Vyššího brodu a ze Studánek privilegium, které 
stvrdil svou pe�etí i Vilém z Rožmberka.   

  
 
 

Gotická kachel. 

Kamná� kamná� bývá vždycky 
tašká� rád si zažertuje a legraci 

miluje baví staví a kamínka 
spraví ve své práci on se vyzná 

vždy� je �ilý hoch. 

Na této matrici se dochoval 
konkrétní p�edobraz výrobku 

um�leckého �emesla. Kachel se 
Samsonem je výjimkou. Rytec 
použil jako p�edlohu m�diryt 

Mistra ES – um�lce tvo�ícího v 15. 
století. 

V cechovním �ádu jsou jednotlivé artikule v�novány p�ijímání tovaryš� a u�edník�, 
zp�sobu zkoušek a vydávání dokladu o �ádném vyu�ení. Kamná�em se u�il u�edník t�i 
roky a na záv�r musel p�edvést mistrovský kus, kterým býval pivovarský kotel, n�kolik 
kotl� s víkem a kachlová kamna. Dále cechová artikule �eší p�ijímání nových tovaryš� 
a po�ádání „mistrovské hostiny.“ Velmi rozsáhle je zde rozveden systém pokut a 
plateb, které jsou vždy stanoveny  hodnotou „funtu vosku.“ Cechovní artikule 
stanovily, že po vyu�ení dostával tovaryš od mistra vedle výu�ního listu i nový oblek. 
Pokud cht�l tovaryš „po týdnu vandrovat,“ musel to mistrovi oznámit �trnáct dní 
dop�edu. Stejná lh�ta platila i v p�ípad�, když cht�l mistr tovaryše propustit. Za 
nejv�tší provin�ní se považovalo, když kamná� prodal jinému kamná�i kachle. 
Privilegium povolovalo cechu mít sv�j znak a používat vlastní pe�eti. 



Ke krumlovským kamná��m, respektive kamn�m mají blízko i mist�i kucha�i, další poddaní 
rožmberského vlada�e, proslulého labužníka a se 
vším všudy pravého p�edstavitele své rozma�ilé 
doby. O tom nás ve svých glosách „Z hrad�, 
zámk� a podhradí“ informuje August Sedlá�ek: 
Povinností kucha�ovou bylo pe�ovati o to, aby 
v�as m�l dostate�nou zásobu, a tak aby krm� 
rozli�né nejen vyst�ídal, nýbrž i dostate�né 
množství jich uva�il. Dobrý a dovedný kucha� byl 
tudíž vzácnou osobou v dom�. Starodávná 
pravda, tisíckráte doložená, že se i ten nejlepší 
�lov�k všem nezavd��í, a naopak, že lidé i na 
dobrém bydle jsouce nikdy dosti nemají, stvrzuje 
se žalobným a stížným listem písa�e 
kuchy�ského, asi r. 1593 na Krumlov� 
napsaného, kterýžto jest slovo od slova takový: 

 
„V. MT. vysoce ur. p.p. m�j nejmilostiv�jší! 

      Se vší svou ponížeností V. Mti. pokorn� oznamuji, kterak te� od n�kterého �asu od 
dvo�an�v velikou, zvlášt� pak nejvíce od p. štolmistra strany jídla , že se jim špatn� dávají, 
domluvu mám, což sem i p�edešle p. hejtmanu skrze spis v známost uvedl a sob� stížil, 
žádaje p.hejtmana pon�vadž se tak domlouvají, aby mi v tom nau�ení dal, jak bych se p�i 
dávání jídla jim chovati m�l, ale p. hejtman jest mi žádné odpov�di na to nedal. V�erejšího 
dne pak vop�ty p. štolmistr se jest domlouval a ke m� nahoru, když J. M. paní ve�e�eti 
rá�ila, poslal, abych jim n�jaká jídla od stolu J.M. paní odeslal, a já jsem vzkázal že 
žádného hned celého jídla nez�stalo krom  pro pacholata a lokaje V. Mti. a toho velmi 
namále. I bojíce se já /neb mi p. štolmistr vždycky hrozí, že m� zmlátí, až toho za dlouhý �as 
užívati musím/, jemu jsem se v�era vokázati nesm�l a pon�vadž tu mnou nic neschází, nežli 
pro nedostatek pot�eb kuchy�ských, že odnikudž, dostatku není, milostivey pane! nemohu 
toho již dále p�ed V. Mti. tajiti bojíce se, abych n�kdy škody na zdraví svém skrze toho od 
n�ho nevzal. V. Mti. se vší svou ponížeností, jakožto pána, pana svého nejmilostiv�jšího 
pokorn� pro pána Buoha prosím, že m� v tom milostiv� chrániti a jak bych se v tom chovati 
m�l poru�iti rá�íte, neb se jest jím v�era  na ve�e�i 8 krmí, totiž polívka, hov�zí maso, dví 
ku�at pe�ených, kaldoun husí, sko�ený ryby, šti�ky, kaše, pe�itý hov�zí dalo a vo to ješt� sou 
se, že se jim tak málo dalo, domlouvali. V tom se již dále V. Mti. k milostivé ochran� 
porou�ím a milostivé odpov�di o�ekávati budu. 
 V. Mti. v�rný poddaný a služebník     Daniel Turek, písa� kuchy�ský.“ 

 
„Není divu, že lidé takto se živící na stará kolena 
nemocní, z nichž nej�ast�ji bývala dna, trápeni 
bývali, jakož zejména v XVII v�ku u mnohých, ve 
vysokých ú�adech postavených osob shledává.“ 

 
 Zlatokorunská škola - 

kuchyn�. 

Autor:Jaroslava Navrátilová – Dr. So�a Rybi�ková. 

M�š�anská 
kachel 



 


