
Nový lovecký letohrádek byl postaven na břehu rozsá-
hlého rybníka napájeného z Vltavy důmyslnou Rudol-
fovou štolou (dokončena 1592). Tento tzv “dolní lusthauz”, 
nahrazoval dvě budovy - zastaralý a švédskými vojsky 
vyrabovaný zámeček (Místodržitelský letohrádek) a 
Císařský mlýn v Bubenči, coby místo odpočinku a zábav 
pro císaře a jeho hosty. Leopoldův dvorní malíř Jan Jakub 
Steinfels (Stevens) vytvořil v hlavní sále stropní fresku 
v centrální části s námětem čtyřspřeží boha slunce 
Apolóna a po stranách s Venuší a Amorem, Dianou, 
Merkurem, Jupiterem, Marsem a Saturnem. Interiéry byly 
také opatřeny bohatou štukovou výzdobou. V následu-
jících  desetiletích trpěl  málo obývaný letohrádek nejen 
všudypřítomnou vlhkostí, ale také občasnými krádežemi, 
vojenským rabováním a nakonec i skladováním oborního 
sena či obilí. Byl však stále udržován pro příležitostné 
lovecké kratochvíle Habsburků a jejich hostů až do 
18. stol. a vždy před jejich příjezdem byl opraven.

    Za vlády Josefa II. již obora nebyla přepychovým 
lovištěm, ale začala sloužit více hospodářským účelům 
a příležitostným společenským událostem. Roku 1803 
pak císař na popud   hraběte  Chotka   postoupil oboru 
stavům a ta se jako park anglického typu stala záhy ob-
líbeným výletním místem Pražanů.

Pražský kavárník Václav Steinitz reagoval na po-
ptávku oborních výletníků a modernizoval spustlý dolní 
letohrádek (včetně vybudování nové studny, záchodů se 
žumpou, dlažby zadního dvora a lednice) na restauraci.

V letech 1855 - 1858 proběhla největší přestavba, kdy 
jej Bernard Grueber obdařil přes celé průčelí táhnoucím 
se balkónem, který dává budově typicky novogotický ráz. 
Takto přestavěnou budovu si v r. 1882 pronajal Václav 
Šlechta a jeho potomci zde pak provozovali restaura-
ci až do 2. světové války. V roce 1948 byla restaurace 
zestátněna. Budova restaurace od té doby chátrala a 
během posledních pětadvaceti letech, kdy úplně ležela 
ladem, dvakrát vyhořela (1978 a 1980). V současné 
době patří tato stavba mezi nejohroženější pražské kul-
turní památky.

Chcete-li prispět na obnovu této pražské památky 
navštivte internetové stránky obč. sdružení Šlechtovka:

www.slechtovka.cz

Omlouvám se všem modelářům za možné chyby a 
nepřesnosti v konstrukci modelu. Model vznikl jako jeden 
z prvních v druhé polovině 90. let 20. století a je to znát 
i na jeho konstrukci.
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