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Abstrakt 

 

Sochařská dílna rodiny Quitainerových působila v Praze od přelomu 17. a 18. století do roku 

1765. Doba jejího trvání je vymezena na jedné straně příchodem jejího zakladatele Ondřeje 

Filipa Quitainera (1679–1729) ze severočeského Frýdlantu a na druhé straně smrtí 

pokračovatele v rodinné tradici Jana Antonína Quitainera (1709–1765). Již za života Quitainera 

staršího se dílna etablovala jako jeden z předních pražských sochařských ateliérů. Své postavení 

si O. F. Quitainer upevnil během působení ve Württembersku v letech 1709–1712, resp. 1713 

a 1714, kdy se spolu s dalšími pražskými umělci podílel na výzdobě zámecké rezidence 

v Ludwigsburgu. Po návratu do Prahy se starší Quitainer dokázal prosadit po boku 

nejvýznamnějších osobností českého barokního sochařství, F. M. Brokoffa a M. B. Brauna, a 

vytvořil svá nejlepší díla, k nimž se řadí čtveřice soch na bočních oltářích sv. Rodiny a sv. Jana 

Nepomuckého v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Quitainerův syn Jan Antonín se vyučil 

v rodinné dílně a po smrti otce ji převzal. Východiskem jeho tvorby byl realisticky zakotvený 

sochařský projev jeho otce. Tento základ však syn významně obohatil o prvky estetizace a 

dekorativní stylizace formy. Neobvyklou kombinací realismu a vybroušeného senzualismu si 

získal obdiv a zájem publika a podle jednoho písemného svědectví byl na začátku 50. let 18. 

století považován za nejlepšího pražského sochaře. Rozsáhlé dílo zanechal ve Strahovském 

klášteře, kde působil po dobou dvou desetiletí. Mezi jeho nejlepší díla se řadí výzdoba oltáře 

sv. Floriana v kostele sv. Jiljí v Praze na Malé Straně a pískovcové sousoší Ukřižovaného Krista 

se sv. Maří Magdalenou z Dolních Břežan u Prahy. 

 

Disertační práce si klade za cíl být komparativní monografií Ondřeje Filipa a Jana Antonína 

Quitainerových, zhodnocující tvorbu obou sochařů jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a 

v dobovém kontextu. Hlavním prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo sestavení podrobného 

kritického katalogu díla obou sochařů. Tento katalog se stal východiskem monografické části 

práce. Tématem pěti jejích hlavních kapitol je reflexe života a díla obou sochařů v odborné 

literatuře, shrnutí archivních zjištění o příslušnících rodiny Quitainerových, chronologický 

přehled a analýza sochařského díla Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových. Poslední 

kapitola se zaměřuje na praktické aspekty fungování sochařské dílny, její pracovní a 

společenské vazby v rámci pražského umělecko-řemeslného prostředí a na vztah dílny a jejích 

objednavatelů. 

 



  

 

 

Závěrečné shrnutí definuje tři základní tematické okruhy nových zjištění: 

 

a) Nová připsání uměleckých děl, nově zjištěné údaje o spolutvůrcích uměleckých děl či 

jejich objednavatelích. První umělecko-historická zhodnocení již dříve doložených uměleckých 

děl 

 

V rámci tohoto okruhu se podařilo významně rozšířit katalog známých a uměleckohistoricky 

zhodnocených děl O. F. Quitainera. Toto rozšíření se týká zejména sochařova díla 

v Ludwigsburgu. V katalogu je zařazeno celkem dvanáct archivně doložených a třináct 

připsaných děl z této jihoněmecké zámecké rezidence. Předmětem odborného zhodnocení se 

poprvé stala Quitainera díla v zámeckém kostele v Duchcově a v zámeckém kostele v Nižboru. 

V Nižboru byla doložena umělecká činnost zatím neznámého sochaře Martin de Mayo, jehož 

slohový profil vykazuje příbuzné rysy s Quitainerovým uměleckým pojetím. V návaznosti na 

předchozí zjištění německých a českých badatelek (H. Gundelach, P. Vokáčová) se práce 

podrobně zabývá podílem O. F. Quitainera na vytvoření votivní stříbrné sochy Františka Josefa 

Černína v dětském věku. Toto ex voto bylo určeno pro oltář v kapli sv. Jakuba v poutní bazilice 

v rakouském Maria Zell.  

Výzkum dále přinesl poznatky o několika dosud neznámých nebo málo známých a 

neprobádaných dílech mladšího z obou Quitainerů. Sochaře se v návaznosti na nepublikovaná 

nebo jen zčásti publikovaná zjištění starších badatelů (V. Ryšavý) podařilo určit jako tvůrce 

pískovcové sochy sv. Donáta v Horšovském Týně – dílo z roku 1741 je nejstarší známou 

kamennou plastikou J. A. Quitainera. Tímto zjištěním se zároveň potvrdily vazby 

quitainerovské dílny k regionu západních Čech, již dříve postulované osvícenskou literaturou. 

Prohloubilo se také poznání o kontaktech quitainerovské dílny s rodem Morzinů, na něž rovněž 

již v minulosti upozornila osvícenská literatura. V regionu západních Čech byly sochaři 

připsány sochy dvou biskupů na oltáři v kapli Panny Marie Pomocné v Chlumčanech. Tuto 

objednávku pravděpodobně iniciovali příslušníci západočeské linie rodiny Morzinů. Se 

zmíněným rodem – v tomto případě s její pražsko-vrchlabskou větví – je spojena také výzdoba 

bočních oltářů Panny Marie Utěšitelky a sv. Moniky v kostele sv. Augustina ve Vrchlabí. 

Rovněž tyto práce z období kolem roku 1733 byly Quitainerovi nově připsány. Dalším zajímavá 

zjištění vyplynula z rozboru dvou soch světic z bývalého oltáře sv. Jana Nepomuckého v Praze 

na Zderaze, jenž byl po dlouhou dobu považován za ztracený a teprve v nedávné době se jej 

podařilo ztotožnit se shořelým hlavním oltářem z kostela sv. Lukáše ze Svárova na Slánsku. 

V návaznosti na nepublikované výsledky výzkumu německé badatelky Haide Gundelach byl 



  

 

 

jako objednavatel Ukřižování z Dolních Břežan identifikován Johann Schwandtle, působící od 

40. let 18. století jako hejtman velkostatku Dolní Břežany. Tím bylo definitivně vyvráceno 

tvrzení starší literatury, že ukřižování vzniklo ještě rukou staršího Quitainera kolem roku 1717. 

 

b) Nové poznatky o stylovém vývoji sochařského rukopisu obou mistrů 

 

V rámci tohoto tematického okruhu došlo k novému zhodnocení rané fáze uměleckého 

vývoje O. F. Quitainera. Ukázalo se, že svá nejlepší díla v Ludwigsburgu vytvořil už kolem 

roku 1710, tedy krátce po svém příjezdu, nikoli až na konci svého pobytu kolem roku 1714. 

Také důvody, které vedly architekta J. F. Netteho k angažmá pražského sochaře, nasvědčují 

tomu, že Quitainer odcházel z Prahy již jako zkušený sochař. Tato zjištění obracejí pozornost 

k sochařovu ranému pražskému dílu, které bylo pravděpodobně významnější, než se jeví na 

základě jediného je známého díla z této doby (výzdoby portálu Březnického portálu na Svaté 

Hoře u Příbrami). 

Z výzkumu dále vyplynulo, že Quitainerovy práce v Ludwigsburgu vykazují nejpozději od 

roku 1712, kdy vytvořil sochy Caritas a Prudentiae v zámeckém křídle Ordensbau, výraznou 

tendenci k zušlechtění formy a zlyričtění výrazu. Tato slohová poloha byla v minulosti dávána 

do souvislosti až s jeho pozdější tvorbou kolem roku 1720 a byla přičítána vlivu pozdní tvorby 

F. M. Brokoffa. Ukazuje se, že se jedná o hlubší slohovou vrstvu. Quitainer pravděpodobně 

rozvíjel tuto linii své tvorby na základě požadavků objednavatele a grafických předloh, které 

mu byly v Ludwigsburgu poskytovány. 

Z hlediska vývoje slohového názoru mladšího Quitainera měla formativní vliv léta strávená 

v otcově dílně a v prostředí pražského sochařství 20. let 18. století. K nejhlubším vrstvám jeho 

sochařského projevu patřila po celou jeho tvůrčí dráhy tendence k lyrizující stylizaci realisticky 

pojaté formy. Až dosud byl v této souvislosti jako inspirační zdroj zmiňován vliv F. M. 

Brokoffa, případně M. V. Jäckela. Na základě výše uvedeného se ukazuje, že svou roli mohly 

v tomto ohledu sehrát i vzory a předlohy, s nimiž se seznámil v dílně svého otce. Inspiraci pro 

svůj rokokově laděný sochařských rukopis tak mohl mladý Quitainer čerpat ve starších 

slohových vrstvách, než se dosud soudilo. 

Již zmíněná nová připsání umožnila identifikovat v tvorbě J. A. Quitainera dvě základní 

stylové linie. První z nich reprezentují řezby z poloviny 30. let 18. století, které se vyznačující 

formální uměřeností ušlechtile vážných postav (sochy z oltáře sv. Josefa v pražském kostele 

Panny Marie Vítězné, řezby sv. Jana z Boha z Národní galerie, výzdoba dvou oltářů ve 



  

 

 

Vrchlabí). Toto klasicizující ztišení bylo v minulosti dáváno do souvislosti až s jeho pozdějšími 

pracemi z 50. let. Druhá z uvedených tendencí spočívá v rozšíření sochařova kompozičního 

rejstříku o dynamickou figuru stoupavého krouživého pohybu. Tento prvek se ve své rozvinuté 

formě vyskytuje na kresbách z Kleinheubachu z roku 1741, lze jej však zaznamenat již 

v případě sochy sv. Donáta z téhož roku. Výzkum nepotvrdil, že sochař v době vzniku 

uvedených kreseb působil pracovně v jižním Německu a čerpal zde inspiraci pro rokokové 

tendence své tvorby. Podle dochovaného archivního dokladu byla socha sv. Donáta přivezena 

do západních Čech z Prahy. 

Rozbor výtvarného rukopisu J. A. Quitainera dospěl k závěru, že vrcholná vývojová fáze 

sochařova projevu v 50. letech 18. století byla výsledkem syntézy obou těchto stylových 

tendencí, obohacenou nadto o brilantní pojednání povrchového reliéfu.  

 

c) Nové poznatky o fungování quitainerovské dílny 

 

V rámci posledního z výše uvedených tematických okruhů – fungování quitainerovské dílny 

–se práce zabývá třemi aspekty: provozem dílny, jejím zakotvením v prostředí pražských 

umělců a řemeslníků a jejími kontakty s objednavateli. Z posouzení faktorů, jako je okruh 

objednavatelů či síť vztahů v rámci umělecko-řemeslného prostředí Prahy, vyplynulo, že dílna 

pod vedením mladšího z obou mistrů v mnohém navazovala na tradici založenou jejím 

zakladatelem. J. A. Quitainer však nepřistupoval k dědictví svého otce pasivně, postupně 

rozšiřoval okruh zákazníků a rozvíjel své umělecké schopnosti do té míry, že mohl být po 

dvaceti letech samostatné tvůrčí činnosti v Praze vnímán jako „optimus in sua arte“. 

 

  



  

 

 

Abstract 

 

The Quitteiner family sculpture workshop operated in Prague from the turn of the 18th century 

to the year 1765. The span of its existence is delimited on one side by the arrival of its founder, 

Andreas Philipp Quitteiner (1679–1729), from Frýdlant in northern Bohemia, and on the other 

side by the death of the upholder of the family tradition, Johann Anton Quitteiner (1709–1765). 

During the lifetime of Quitteiner Senior the workshop built its reputation as the leading Prague-

based sculpture studio. A. F. Quitteiner strengthened his position while working in the 

Württemberg region in 1709–1712, and then in 1713 and 1714, when he participated together 

with other Prague artists in decorating the palace residence at Ludwigsburg. After his return to 

Prague the elder Quitteiner won recognition alongside the most prominent figures of Czech 

Baroque sculpture F. M. Brokoff and M. B. Braun, and created his best works, including four 

statues on the side altars of the Holy Family and Saint John of Nepomuk in Saint Thomas’s 

church in Prague’s Lesser Quarter.  

Quitteiner’s son Johann Anton learnt his craft in the family workshop which he took over 

after his father’s death. The starting point for his work was the realistic style of his father.  

He built on this foundation, however, adding to it elements of aestheticism and decorative 

styling of the form. With his uncommon combination of realism and refined sensuality he won 

the admiration and interest of the public, and according to one written account he was regarded 

in the early 1750s as the best sculptor in Prague. He left an extensive body of work at Strahov 

Monastery where he worked for two decades. His masterworks include the decoration of the 

Saint Florian altar in Saint Giles church in the Lesser Quarter, and a sandstone sculptural group 

of a Crucified Christ with Saint Mary Magdalene in Dolní Břežany near Prague. 

This dissertation aims to be a comparative monograph of Andreas Philipp and Johann Anton 

Quitteiner, evaluating the two sculptors’ works individually and in their relations and in the 

period context. The principal means for accomplishing this objective was the compilation of a 

detailed critical catalogue of the two artists’ works. The catalogue became the point of departure 

for the monographic section of this dissertation. The topics of the five main chapters are 

reflections on the lives and works of the two sculptors in scholarly literature, a summary of the 

archival findings about the members of the Quitteiner family, a timeline, and an analysis of the 

sculptural works by Andreas Philipp and Johann Anton Quitteiner. The last chapter focuses on 

some practical aspects of the functioning of the sculpture workshop and its professional and 



  

 

 

social bonds within the Prague arts and crafts milieu, and the relationships between the 

workshop and its patrons. 

 

A final summary defines three core thematic areas of the new findings: 

 

d) New attributions of works of art, new findings about joint authors of works of art or 

their patrons. First art-history assessment of already attested works of art 

 

In this area we have succeeded in significantly expanding the catalogue of the known works 

by A. P. Quitteiner assessed from the perspective of art history. The expansion concerns in 

particular the sculptor’s works at Ludwigsburg. The catalogue contains a total of twelve works 

documented from archive sources and thirteen ascribed works from this south German palace 

residence. 

For the first time, the subjects of a scholarly assessment were Quitteiner’s works in the palace 

church at Duchcov and the palace church in Nižbor. At Nižbor, the artistic activities of an as 

yet unknown sculptor, Martin de Mayo, were documented. His stylistic profile has traits akin 

to Quitteiner’s artistic style. Following up to the earlier findings by German and Czech scholars 

(H. Gundelach, P. Vokáčová) the works treats in detail the contribution from A. P. Quitteiner 

to the creation of a votive silver statue of František Josef Černín as a child. This ex voto was 

made for the altar in Saint Jacob’s church in the basilica of the Mariazell pilgrimage destination 

in Austria. 

Furthermore, the research has brought to light several unknown or little known and yet 

unexplored works by the younger of the two Quitteiners. Following the unpublished or only 

partially published findings of earlier researchers (V. Ryšavý), the sculptor was identified as 

the creator of a statue of Saint Donatius in Horšovský Týn. Dating back to 1741, this work is 

an old stone statue by J. A. Quitteiner. At the same time, this finding confirmed the links of the 

Quitainer workshop to the West Bohemia region, postulated earlier in Enlightenment literature. 

The knowledge of the contacts between the Quitteiner workshop and the Morzin family was 

also advanced as Enlightenment literature had already pointed out. Sculptures of two bishops 

on the altar in the Chapel of Our Lady in Chlumčany in the West Bohemia region were ascribed 

to the sculptor. The commission was probably initiated by members of the West Bohemian line 

of the Morzin family. This family is also associated - in this case its Prague-Vrchlabí branch – 

with the decoration of the side altars of Virgin Mary the Comforter and Saint Monica in Saint 

Augustine’s church in Vrchlabí. These works dating from around 1733 were also newly 



  

 

 

ascribed to Quitteiner. Further thought-provoking findings were made by analysis of two female 

saints’ statues from the former altar of Saint John of Nepomuk, in Prague’s district of Zderaz. 

This altar was for a long time considered lost, and only recently identified as the burnt main 

altar from Saint Luke’s church in Svárov in the Slaný district.  

Based on unpublished results of research carried out by the German scholar Haide 

Gundelach, the commissioner of the Crucifixion from Dolní Břežany was identified as Johann 

Schwandtle, who was active from the 1740s as manager of the large estate at Dolní Břežany. 

This refuted definitely the claim made in older literature that this work was made by the elder 

Quitteiner around 1717. 

 

c) New findings about the development of the two master sculptors’ style 

 

In this thematic area the development of the early phase of O. F. Quitteiner’s style was 

reassessed. It was shown that the created his best works at Ludwigsburg around the year 1710s, 

shortly after his arrival, and not towards the end of his sojourn around 1714. Also, the reasons 

that led the architect J. F Nette to commission the Prague-based sculptor indicate that he had 

left Prague as an experienced craftsman. These findings shift the attention to his early works 

produced in Prague, which were probably more important than a single work known from that 

time (decorations on the Březnice portal on Svatá Hora near Příbram).  

 

The research also revealed that Quitteiner’s works at Ludwigsburg show a significant 

tendency to refine the form and make more lyrical the expression at the latest from 1712, when 

he created the sculptures Caritas and Prudentiae in the west palace wing, Ordensbau. This 

stylistic position had been in the past related to his later work around 1720 and was ascribed to 

his later production influenced by F. M. Brokoff. It is shown that it is a deeper style stratum. 

Quitteiner probably developed this creative line in keeping with the patron’s requirements and 

graphic models supplied to him at Ludwigsburg. 

 

Concerning the development of the style of Quitteiner Junior the greatest formative influence 

on him were the years spent in his father’s workshop and in the milieu of the Prague sculpture 

of the 1720s. Throughout his art career the deepest strata of his sculpting style had a tendency 

to lyric styling of a realistically conceived form. Until now his sources of inspiration were 

alleged to have due to the influence of F. M. Brokoff and sometimes M. V. Jäckel. Based on 

the foregoing, it is seen that a role may have been played in this respect by models he 



  

 

 

familiarized himself with in his father’s workshop. The inspiration for his Rococo-styled 

sculpting style may have been drawn by the young Quitteiner from older style layers than has 

been thought until now.  

 

The aforementioned new ascriptions have made it possible to identify two basic styling lines 

in J. A. Quitteiner’s work. The first of them is represented by carvings from the mid-1730s, 

which are characterized by the formal restraint of noble and serious figures (sculptures from 

the altar of Saint Joseph in Prague’s Church of Our Lady of Victories, carvings of Saint John 

of God from the National Gallery, decoration of two altars in Vrchlabí). In the past, this 

classicizing restraint was only linked to his later works from the 1750s. Another of these 

tendencies lies in extending the sculptor’s composition register to a dynamic figure in ascending 

circular motion. This element, in its developed form, appears in drawings from Kleinheubach 

from 1741, but can already be seen in the case of the statue of Saint Donatius from the same 

year. The research did not confirm that the sculptor was working in South Germany at the time 

of the aforementioned drawings and found inspiration there for the Rococo styling of his work. 

According to a preserved archive document, the statue of Saint Donatius was brought to West 

Bohemia from Prague. Analysis of the artistic style of J. A. Quitteiner has concluded that the 

peak development phase of the sculptor’s expression in the 1750s was the result of a synthesis 

of these two styles, enriched further by a brilliant execution of surface relief. 

 

a) New findings about the fucntioning of the Quitteiner workshop 

 

 

Within the last of the aforementioned thematic areas - the functioning of the Quitteiner 

workshop, the thesis examines three of its aspects: the workshop operation, its anchoring in the 

Prague milieu of artists and craftsmen, and its relations with the patrons.  

 

The assessment of the factors, such as the circle of patrons and the network of relationships 

within the art-craft environment of Prague, revealed that the workshop, led by the younger of 

the two masters, followed in many ways the tradition established by its founder. J. A. Quitteiner, 

however, did not passively preserve his father’s heritage as he gradually expanded his customer 

base and developed his artistic skills to such an extent that after twenty years of independent 

creative activity in Prague he was perceived as ‘optimus in sua arte’. 
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Úvod 

 

Sochařské dílo Ondřeje Filipa Quitainera (1679–1729) a jeho syna Jana Antonína Quitainera 

(1709–1765) se v minulosti těšilo nerovnoměrnému zájmu historiků umění. Osvícenská 

literatura autorů, jako byl Jan Quirin Jahn, Lothar Franz Ehemant či Bohumír Jan Dlabač, 

vysoce hodnotila tvorbu staršího z obou mistrů a připisovala mu tak významné výkony 

pražského barokního sochařství, jako byla výzdoba malostranského trojičního sloupu nebo 

výzdoba mariánského sloupu na Hradčanech. Na O. F. Quitainera rovněž dopadal odlesk slávy 

Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, považovaného těmito historiografy za jeho vyučence. 

Mladšímu z obou Quitainerů věnovali naproti tomu osvícenci jen několik okrajových zmínek, 

třebaže jeho dílo jim z důvodu menšího časového odstupu mohlo být přístupnější a někteří 

z nich mohli sochaře v Praze ještě potkávat.  

Moderní historické bádání začalo zažité představy o uměleckém významu obou sochařů 

postupně přehodnocovat. Již v první polovině 20. století se díky archivním výzkumům a revizi 

tradovaných připsání začalo ukazovat, že mladší Quitainer byl zajímavou a plodnou uměleckou 

osobností. Tento názor posléze v několikerém smyslu potvrdily studie Oldřicha Jakuba 

Blažíčka. Na badatelské úrovni Blažíček významně rozšířil seznam známých sochařských 

realizací tohoto sochaře a z koncepčního hlediska se zasloužil o zasazení jeho díla do souvislostí 

pražského pozdně barokního sochařství. Blažíček také jako první publikoval archivní doklad, 

jenž svědčí o vysokém hodnocení mladšího Quitainera ze strany dobového publika. Dosud málo 

„probádaný“ sochař se tak v polovině 20. století zásluhou tohoto badatele stal jedním z hlavních 

protagonistů pražského sochařství své doby. 

V obrazu O. F. Quitainera jako jednoho z nejvýznamnějších pražských sochařů začátku 18. 

století se naopak již od konce 19. století začaly objevovat stále významnější trhliny. Na základě 

archivních nálezů Jana Heraina bylo vyvráceno tvrzení týkající se jeho údajného autorství 

výzdoby malostranského monumentu. Bohumil Matějka a poté Oskar Pollak jako první 

zpochybnili tezi o žákovském vztahu F. M. Brokoffa vůči tomuto sochaři. V průběhu 20. století 

vedly další odmítnuté atribuce ke zmatnění tvůrčího profilu O. F. Quitainera a k prohlubujícím 

se pochybnostem o sochařově uměleckém významu. Václav Vančura, autor jedné z posledních 

studí o otci a synovi Quitainerových, hodnotí staršího Quitainera již jako tvůrce průměrných 

kvalit. 
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Tato rozkolísanost a proměnlivost názorů na povahu a význam umělecké tvorby obou 

sochařů vedla k formulaci jednoho ze základních úkolu této disertační práce, jímž je zpracování 

kritického katalogu díla otce a syna Quitainerových. Výchozí situace byla v případě každého z 

těchto sochařských mistrů odlišná.  

Podrobný souhrnný katalog díla O. F. Quitainera v minulosti zatím nebyl vytvořen. 

Souhrnným katalogem není ani disertační práce Haide Gundelachové z roku 1945, věnovaná 

otci a synovi Quitainerovým, ani shrnující článek Václava Vančury z roku 1989. Práce na 

katalogu díla staršího Quitainera tak byla zčásti spojena se základním archivním a terénním 

výzkumem. Týkalo se to především sochařova díla v Ludwigsburgu, které bylo zásluhou 

Wernera Fleischhauera a jeho monografie z roku 1958 zmapováno z hlediska dostupných 

archivních pramenů, ale jeho zevrubné uměleckohistorické zhodnocení zatím nebylo 

zpracováno ani na české ani na německé straně. Poprvé se také zabývám Quitainerovou účastí 

na výzdobě zámeckých kostelů v Duchcově a Nižboru či jeho podílem na vytvoření votivní 

stříbrné sochy Františka Josefa Černína pro oltář sv. Jakuba v poutní bazilice v Maria Zell. Do 

katalogu nebyla zařazena připsání, která již předchozí literatura na základě archivních nálezů, 

historického kontextu či přesvědčivé stylové analýzy vyloučila, což se týká například dvou výše 

uvedených pražských statuí. Katalog rovněž netematizuje některá málo konkrétní připsání nebo 

pracovní hypotézy nepodložené argumentací, jichž se vzhledem k nezřetelnosti Quitainerova 

sochařského profilu objevilo v minulosti poměrně velké množství; je-li jejich zdrojem odborný 

text, komentuji je v monografické části práce či v jejím poznámkovém aparátu. Pozornost ale 

věnuji sporným atribucím, které literatura reflektuje dlouhodobě, aniž zatím dospěla ke 

konsensuálnímu řešení. Jejich příkladem je například výzdoba zámeckého parku v Dolní 

Lukavici či široce diskutované téma výklenkových soch na průčelí pražského křižovnického 

kostela. Věnuji se rovněž tradovaným zprávám o Quitainerově podílu na výzdobě barokního 

oltáře v katedrále sv. Víta a novým připsáním v rámci aukčních katalogů. 

Dílo J. A. Quitainera se v minulosti setkalo s mnohem větším zájmem badatelů. Po prvním 

náčrtu v práci H. Gundelachové, limitované do značné míry válečnou situací, lze za první 

vědecky zpracovanou osnovu katalogu díla J. A. Quitainera považovat pasáže věnované tomuto 

sochaři v monografii O. J. Blažíčka z roku 1946. Shrnutí aktuálních poznatků, ale bez hlubší 

analýzy a pramenného výzkumu, přinesl katalog zpracovaný v rámci diplomové práce 

Alexandry Kubínové z roku 1970. Na Blažíčkův výzkum se na konci 80. let 20. století pokusil 

navázat Václav Vančura, jenž reagoval mimo jiné na Blažíčkovo konstatování, že souvislou 

řadu Quitainerových děl lze sledovat až od poloviny 40. let 18. století. Celá řada Vančurových 



  

3 

 

nových připsání, která autor situoval do raného období Quitainerovy tvorby se dnes jeví jako 

argumentačně sporná a nepodložená dostatečnou heuristickou přípravou. Prvním opravdu 

kritickým katalogem díla J. A. Quitainera se tak stala až diplomová práce Evy Petříkové z roku 

2008, která vedla ke zpřesnění pohledu na sochařův umělecký profil a vyvrácení řady 

předchozích problematických atribucí. Uvážlivé a argumentačně dobře zakotvené „pročištění“ 

Quitainerova uměleckého profilu, provedené E. Petříkovou, nicméně znovu otevřelo otázku 

sochařova raného díla po roce 1730, tj. v prvních patnácti letech jeho samostatné umělecké 

činnosti. Katalog zpracovaný touto autorkou se také soustředil především na otázky stylové 

analýzy a méně pozornosti věnoval historickým okolnostem vzniku díla v širším kontextu. Jeho 

základní osnovu, odlišující i slohově málo vyprofilovanou skupinu dílenských a sporných děl, 

však považuji za opodstatněnou a ve své práci ji přebírám. Osnovu katalogu měním pouze 

vyčleněním skupiny archivně doložených restaurátorských zásahů, a to ve snaze upozornit na 

dosud málo probádané téma barokních sochařů v roli restaurátorů uměleckých děl. V rámci 

jednotlivých oddílů katalogu se soustřeďuji také na nová připsání, vyplývající z nejnovější 

literatury nebo výzkumu realizovaného v rámci této disertační práce. Z metodologického 

hlediska vychází katalog z ustáleného přístupu, jenž zahrnuje zhodnocení známé pramenné 

základny, názorů dosavadní literatury a vlastní komentář ke slohové charakteristice díla. Důraz 

je přitom kladen na jasné odlišení těchto tří složek a na práci s archivními prameny. Ve většině 

případů pracuji s primárními prameny, jejich edicemi či alespoň přímými citacemi, a to i 

v případě, že se jedná o již doložená umělecká díla. Tento přístup vychází z předpokladu, že 

archivní pramen není statickým zdrojem neměnného souboru informací, ale jeho interpretace 

se proměňuje v závislosti na povaze kladených otázek a na relacích mezi různými archivními 

či ikonografickými prameny. V praktické rovině to znamená, že jsem se - nad rámec zjištění 

dosavadní literatury - zaměřil především na otázky týkající se okolností vzniku díla: role 

objednavatelů, fundátorů, dalších zapojených umělců (architektů, kameníků, štafírů apod.). 

Z hlediska nových atribucí jsem se mimo jiné zaměřil na skupinu děl připisovaných v minulosti 

jednomu či druhému Quitainerovi a prověřoval jsem možnost, zda v daném případě nedošlo 

k záměně jmen. 

 

Na analytickou část disertační práce navazuje její část monografická, předřazená oběma 

katalogům. Úvodní shrnutí reflexe díla obou Quitainerů v uměnovědné literatuře si klade za cíl 

prohloubit analýzu naznačenou výše. Specifickou pozornost přitom věnuji osvícenské 

historiografii, jež měla zásadní vliv na pozdější recepci díla O. F. Quitainera. Následující 

kapitola, věnovaná shrnutí životopisných faktů, vychází z archivního výzkumu, v jehož rámci 
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jsem se pokusil blíže osvětlit otázku původu rodiny Quitainerových a jejich života ve Frýdlantu. 

V podkapitolách zabývajících se životními osudy Ondřeje Filipa a Jana Antonína 

Quitainerových si práce kromě shrnutí základních biografických údajů klade za cíl alespoň v 

náznaku charakterizovat sociální prostředí, v němž se oba sochaři pohybovali, a materiální 

podmínky jejich života. 

Oddíl věnovaný přehledu a analýze díla je založen na chronologické přístupu. Tato část 

práce navazuje na katalog a jejím cílem je kontextuální interpretace faktografické základny 

získané díky katalogu. Tato kontextualizace spočívá v několika rovinách. První z nich vychází 

již ze samotného principu spojené monografie obou sochařů a ze snahy nahlížet jejich dílo ve 

vzájemných souvislostech. Druhou rovinou je snaha zasadit umělecký vývoj otce a syna 

Quitainerových v jednotlivých etapách jejich tvorby do širších souvislostí pražského barokního 

sochařství. V podkapitolách věnovaných působení staršího Quitainera ve službách 

würtemberského vévody a působení mladšího Quitainera ve službách Strahovského kláštera 

pojednávám také ve větší míře kulturně historické souvislosti tvorby obou sochařů. 

Předposlední kapitola opouští chronologický přístup a usiluje o tematicky zaměřené srovnání 

různých aspektů fungování quitainerovské dílny 

Závěr práce je po analyticky a deskriptivně zaměřeném katalogu a chronologicky a 

tematicky členěné monografické části koncipován jako shrnutí hlavních zjištění disertační 

práce. Tyto různé metodologické přístupy a úhly pohledy si kladou za cíl přispět k dosažení 

hlavního cíle této práce, tj. zpracování komparativní monografie Ondřeje Filipa a Jana Antonína 

Quitainerových, zhodnocující tvorbu obou sochařů jednotlivě, ve vzájemných souvislostech i v 

dobovém kontextu. 
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Reflexe Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových 

v uměleckohistorické literatuře 

 

Quitainerové v dílech historiografů přelomu 18. a 19. století 

 

Literatura 18. a 19. století vnímala v rámci rodiny Quitainerových jako významnějšího 

umělce zakladatele jejich pražské dílny Ondřeje Filipa. Zásluhu na tom měl především Jan 

Quirin Jahn, předpokládaný autor hesla o Ferdinandu Maxmiliánu Brokoffovi v Pelclových 

Abbildungen z roku 1775, v němž staršího Quitainera označil za Brokoffova učitele.1 Podle 

Jahna asistoval Brokoff Quitainerovi při práci na sochařské výzdobě malostranského trojičního 

a hradčanského mariánského sloupu. Přestože podle dnešního stavu poznání se ani v jenom 

z uvedených případů informace o spolupráci obou sochařů nezakládala na pravdě, povědomí o 

Quitainerovi jako učiteli Brokoffů zakořenilo. Stalo se bezpochyby jedním z důvodů vysokého 

hodnocení tvorby O. F. Quitainera ve starší literatuře a základem řady mylných atribucí.2  

Jahnovy biografické a topografické poznámky, publikované dosud jen zlomkovitě, zároveň 

dokládají, že tato zmínka v Brokoffově životopise nebyla náhodná. Pro osvícenského 

historiografa nebyl Quitainer neznámou postavou. V nedatované biografické črtě, určené pro 

lexikon Rudolfa Füssliho, Jahn například jako první uvedl, že sochař pocházel z Frýdlantu a do 

stavu malostranských měšťanů byl přijat v roce 1718.3  Fakta, která mu byla v té době známa, 

shrnul následovně: 

„Quittainer (Andreas Philipp). Ein Bildhauer; von Friedland in Böhmen geb. Nahm das 

Bürgerrecht in der Kleinseite Prag den 6. 8ber 1718. Bei wem er gelernet, und was für Reisen 

                                                 
1 PELZEL 1775, 171. V roce 1776 publikoval Jahn stručný životopisný medailon Jana Brokoffa a jeho synů také v 

„Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften“, vydávané v Lipsku. Podobně jako v „Abbildungen“ zde uvádí, 

že F. M. Brokoff dalece překonal svého otce a vysokých uměleckých met dosáhl pouze díky svému géniu a 

pilnému studiu antických odlitků, aniž zavítal do Itálie. Na rozdíl od „Abbildungen“ Jahn v tomto článku 

nezmiňuje O. F. Quitainera, jako údajného Brokoffova praktického učitele, ani J. F. Schora jako jeho 

teoretického mentora. Srov. JAHN 1776a. V textech Jahnova současníka a rovněž vynikajícího znalce 

uměleckých památek Prahy F. L. Ehemanta se údaj o Brokoffově doškolení v Quitainerově dílně nevyskytuje. 

Srov. zejm. Ehemantův článek o sochařské výzdobě Karlova mostu, v němž autor věnuje pozornost i rodině 

Brokoffů. EHEMANT 1771. 
2 Zálohové platby na sochařskou výzdobu malostranského trojičního sloupu přijali v letech 1714–1715 sochaři J. 

O. Mayer a F. Geiger. Tuto skutečnost již v roce 1902 publikoval Jan Herain. Srov. HERAIN 1902, 181–183. 

Základy k hradčanskému sloupu byly položeny až v roce 1726. V té době již byl F. M. Brokoff dlouhá léta 

majitelem a vedoucím sochařem zavedené dílny. Je proto vyloučeno, že by se v té době školil v Quitainerově 

dílně. Nejnověji k oběma sloupům srov. ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017. Zde i odkazy na starší literaturu. 
3 Jahnovy extrakty z pražských knih, týkající se udělení městských práv umělcům a řemeslníkům v letech 1550–

1783, zůstávají dodnes důležitým archivním pramenem. Později byly publikovány Paulem Bergnerem. K udělení 

malostranských městských práv O. F. Quitainerovi srov. BERGNER 1915, 123.   
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er gemacht? Ist ein Vergesenheit gekommen, war aber seiner Zeit mit einer der vorzüglichsten 

Bildhauer in Böhmen. Man hat viele Kirchenarbeiten von ihm, und die Zusammensetzungen 

von mehreren Figurn auf dem Wällischen Platz in der Kleinseite, und auf dem Ratschin hat er 

mit Ferdinand Prokoff gemeinschaftlich in Stein gearbeitet.“4  

 

Dvě stručné charakteristiky Quitainerova umění se nacházejí v Jahnových poznámkách 

k topografii Malé Strany a Hradčan z přelomu 60. a 70. let 18. století, které byly nedávno 

vydány v komentované edici Lubomíra Slavíčka. V první z nich Jahn ocenil sochařův „mužný 

styl“ a výrazovou sílu:  

„Quitainer hatte einen männlichen Stiel, und wenn auch seine Werke nicht der schärfeste 

Untersuchungen aushalten; so machen sie sich doch überhaupt Wirkung.“5  

 

Druhá z těchto poznámek se váže na zprávu o údajné spolupráci Quitainera a Brokoffa na 

vzniku malostranského trojičního sloupu, která neměla reálný základ. Uvedený komentář je tak 

třeba považovat především za hodnocení výtvarných kvalit sochařské výzdoby malostranského 

monumentu: 

„Diesen Künstler charakterisiert vorzüglich der Reichthum und schwerer Putz seiner 

Gewänder… Er hat die Charakter der Personen drückte er ziemlich wohl aus, und in seinen 

Verhältnissen war er sowohl in Betrachtung des Orthes als der in Allen aber ahnen [?] ahnen 

Gegenstande überhaupt richtig;… und hat er ohne Wahl / er die Natur ohne Wahl nachgeahmt 

hat.“6 

Jahn dále označil Quitainera za tvůrce celé řady sochařských děl na území Malé Strany a 

Hradčan. Kromě výzdoby již zmíněných statuí na Malostranském a Hradčanském náměstí 

vytvořil Quitainer podle Jahna veškerou vnější sochařskou výzdobu Lorety (s výjimkou dvou 

putti od Ignáce Františka Platzera).7 Bez bližšího upřesnění Jahn uvádí, že Quitainer zanechal 

svá díla v malostranských kostelích sv. Václava, sv. Mikuláše a sv. Tomáše.8 Podle další 

                                                 
4 Citováno podle: MAREŠOVÁ 2013, 152. 
5 SLAVÍČEK 2014, 318 
6 Tamtéž 329 
7 Tamtéž 300, 325. K sochařské výzdobě průčelí Lorety srov. nejnověji BAŠTA 2017. Ke Quitainerovým putti 

před Loretou srov. KAT. I/9 
8 SLAVÍČEK 2014, 306, 331–332 (sv. Václav), 308–309 (sv. Mikuláš), 310, 338 (sv. Tomáš). Archivně doložena 

byla pouze Quitainerova účast na výzdobě hlavního oltáře kostela sv. Tomáše (KAT. I/5). František Zuman 

(ZUMAN 1947, 133) spojil s O. F. Quitainerem šest dřevěných, bíle štafírovaných soch zemských patronů, které 

jsou umístěny při pilířích kolegiátního kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi a podle Zumana pocházejí 

z malostranské jezuitské rezidence. Již O. J. Blažíček věrohodně ukázal, že stylizace těchto soch – štíhlých 

postav vážných obličejů s charismatickými rýhami ve tvářích – neodpovídají Quitainerovu plastickému pojetí. 

Srov. BLAŽÍČEK 1958, 120–121.  Jahnovy atribuce v malostranském kostele sv. Mikuláše prověřovali v nedávné 
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autorovy poznámky vyzdobil sochař hlavní oltář v kostele Panny Marie Vítězné, navržený 

Johannem Ferdinandem Schorem.9 S tímto malířem, architektem a inženýrem údajně Quitainer 

rovněž spolupracoval na výzdobě hlavního oltáře v katedrále sv. Víta.10 Quitainerovou prací 

jsou podle pisatele i sochy na náhrobku sv. Jana Nepomuckého, avšak s výjimkou váz a alegorií 

na balustrádě kolem náhrobku, jež Jahn připisuje Ignáci Františku Platzerovi.11  

Historiograf Jahn neupřesňuje původ svých informací. V Brokoffově životopise uvádí, že 

odborník rozpozná Quitainerovo a Brokoffovo dláto. Je tak nabíledni, že významnou roli v jeho 

metodologické výbavě hrála znalecká akribie.12 Jako představený malířského cechu měl 

k zároveň k dispozici písemné záznamy, a jeho excerpta z pražských knih městského práva 

dokládají, že badatelsky vytěžoval archivní prameny různé provenience.13 Nejhůře 

uchopitelnou sémantickou vrstvou Jahnových poznámek byla patrně ústní tradice. S tou byl 

historiograf pravděpodobně konfrontován při svých návštěvách historických objektů a 

rozhovorech s pamětníky a znalci umění.  

Sochař O. F. Quitainer neunikl ani pozornosti Jahnových současníků. Ve své stati o výzdobě 

interiéru svatovítské katedrály, vydané roku 1774, Franz Lothar Ehemant podobně jako Jahn 

připomíná Schorovu a Quitainerovu spolupráci na úpravě hlavního oltáře katedrály, 

realizovanou údajně před kanonizací sv. Jana Nepomuckého.14 V přehledové studii o českém 

umění z roku 1779 týž autor uvádí Quitainera a jeho syna ve výčtu nejvýznamnějších českých 

sochařů nové doby.15 V anonymním popisu Prahy z roku 1781, jenž formou patisku vytěžuje 

Ehemantovy publikační výstupy, je Quitainer spolu s F. M. Brokoffem uveden jako spoluautor 

výzdoby malostranského trojičního sloupu, jehož vznik je datován rokem 1715.16 Dále je sochař 

                                                 
době Jana Marešová a Martin Mádl. Z jejich zjištění vyplývá, že jeden z Jahnem uváděných sochařů, jezuitský 

koadjutor Tobiáš Süssmayer (1714 – po 1773), byl pravděpodobně tvůrcem soch osmi blahoslavenství v tamburu 

kupole.  Süssmayerovou prací by mohly být i čtyři kardinální ctnosti na římsách před pendantivy. 

MAREŠOVÁ/MÁDL 2009,  101, pozn. 68. Zde i podrobné informace k Süssmayerovi. 
9 SLAVÍČEK 2014, 344. Schorova účast na vzniku oltáře je archivně doložena. Jahnovu informaci o podílu 

staršího Quitainera na výzdobě oltáře literatura dosud nereflektovala. Václav Vančura (VANČURA 1989, 138) 

vyslovil názor, že na výzdobě oltáře se podílel mladší z Quitainerů, jemuž připsal sochy sv. Jana od Kříže a sv. 

Terezie z Avily. Podrobněji k tomuto tématu srov. KAT. II/78. 
10 SLAVÍČEK 2014, 318, 327. K možnému podílu O. F. Quitainera na výzdobě tehdejšího hlavního oltáře 

katedrály sv. Víta srov. KAT. I/15. 
11 SLAVÍČEK 2014, 318–319, 327. O. J. Blažíček v roce 1940 připsal autorství modelů k alegorickým sochám 

sochařovu synovi J. A. Quitainerovi. Z. Skořepová, jejíž názor posléze v literatuře převážil, se přiklonila 

k autorství I. F. Platzera. Srov. KAT. II/73 
12 PELZEL 1775, 171 
13 Jahn tak jako první zjistil, že starší Quitainer získal malostranská městská práva v roce 1718 a že do Prahy 

přišel z Frýdlantu. Jeho excerpta z městských knih publikoval až P. Bergner. Srov. BERGNER 1915, 123 
14 EHEMANT 1774, 34 
15 EHEMANT 1779, 229. „Unter den Bildhauern thaten sich vor: Johann Georg Pendel, Ernst Heidelberger, 

Stanislaus Goldschneck, Melber, Johann Brokoff mit seinen Söhnen Joseph und Ferdinand, welcher letztere alle 

übertroffen, Guitainer, Vater und Sohn, Math. Braun, und Wenzel Lazar.“ 
16 BESCHREIBUNG 1781, 43 
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opět připomínán jako tvůrce sochařské výzdoby hlavního oltáře katedrály sv. Víta.17 Jaroslav 

Schaller v roce 1789 jako první uvedl do literatury informaci, že Quitainer spolu s Lazarem 

Widemannem vytesal sochy pro libosad morzinského zámku v západočeské Dolní Lukavici.18  

Bohumír Jan Dlabač zveřejnil v roce 1798 pojednání „Abhandlung von den Schicksalen der 

Künste in Böhmen“, v němž parafrázoval Ehemantův přehled nejvýznamnějších českých 

sochařů nové doby. K některým jménům připojil historik i své vlastní poznámky.19 

V Quitainerově případě vyzdvihl sochařovu schopnost realistického uchopení lidské postavy, 

jež podle Dlabače zřejmě vyplývala ze sochařových znalostí anatomie.20   

Shrnutí dosavadních znalostí o životě a díle O. F. Quitainera, obohacené o poznatky získané 

studiem pražských matrik a další informace neznámého původu, přineslo příslušné heslo 

v Dlabačově lexikonu z roku 1815, publikované již v roce 1813 jako ukázka v časopise 

Hesperus.21 Dlabač jako první citoval česky psaný zápis z matriky malostranského kostela sv. 

Václava, vztahující se ke Quitainerově svatbě ze dne 7. listopadu roku 1700. Z matričního 

zápisu vyplynulo, že sochař přišel do Prahy z Frýdlantu.22 Quitainer žil podle Dlabače v Praze 

od roku 1694 a již po roce 1700 se umělecky prosadil díky svým pracím pro hraběte Morzina 

v Dolní Lukavici. Výzdobu zdejšího parku, kterou Quitainerovi připsal Schaller, klade Dlabač 

před rok 1708, kdy umělec svými díly údajně vyzdobil malostranský a hradčanský sloup. 

Dlabač ve shodě s Jahnem uvádí, že v této době se u Quitainera učil sochařskému umění F. M. 

Brokoff.23 Dlabač dále jako první zmiňuje Quitainerovo angažmá při výzdobě Strahovského 

kláštera a jmenovitě mu připisuje sousoší mystického zasnoubení sv. Heřmana Josefa. Datum 

umělcovy smrti nebylo Dlabačovi známo. Autor slovníkového hesla uzavírá svůj příspěvek 

konstatováním, že na Quitainerovi je zvláště hodno obdivu, že nenavštěvoval cizí školy a 

vzdělával se výlučně ve své vlasti.24 

 

                                                 
17 Tamtéž 23 
18 SCHALLER 1789, 134. Blíže k tomuto tématu: KAT. I/14 
19 DLABACŽ 1798, 129 
20 Tamtéž. „War ein treflicher Bildhauer, und exzellirte in der Ausarbeitung seiner Figuren, aus welchen man 

anatomische Kenntnisse, die er besaß, abnehmen kann.“ 
21 DLABACŽ 1813; DLABACŽ 1815/I, col. 517–518 
22 Tuto skutečnost zjistil už J. Q. Jahn, jehož archivní excerpta později publikoval Paul Bergner. Srov. BERGNER 

1915, 123 
23 Dlabač posouvá vznik obou sloupů již do roku 1708, ačkoli už dříve byl v literatuře vznik malostranského 

sloupu datován rokem 1715 (BESCHREIBUNG 1781, 43). Důvodem tohoto časového posunu i vyzdvižení 

Quitainerova významu před rokem 1708 mohla být snaha dodat na věrohodnosti tvrzení o Brokoffově školení 

v Quitainerově dílně. 
24 DLABACŽ 1815/I, col. 518 
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Jan Antonín Quitainer zůstával v dílech historiografů přelomu 18. a 19. století ve stínu svého 

otce. Zemřel přitom až v roce 1765 a svá poslední díla tak vytvořil již za života většiny z výše 

uvedených autorů. Zejména Jahn, narozený v roce 1739, mohl tohoto sochaře v Praze ještě 

potkávat. Ve svých statích přesto mladému Quitainerovi věnuje mnohem méně pozornosti než 

jeho otci. Na závěr zmíněného životopisného medailonku pro Füssliho lexikon připojil Jahn 

lakonický dovětek:  

„Sein Sohn Qvitteiner zu Prag geb. lernete beim Vatern. Hat so wohl in Stein als Holz 

öffentliche und Kirchenarbeiten verfertiget, und war ein geschickter Bildhauer.“25  

 

Některé příklady Quitainerových děl zaznamenal Jahn ve svých poznámkách k topografii 

Prahy. Stojí přitom za pozornost, že tyto práce byly sochaři s odstupem let či spíše století 

skutečně připsány.  První z nich je soubor bočních oltářů ve strahovském kostele Nanebevzetí 

Panny Marie. Dobře informovaný Jahn v této souvislosti dodává, že kamenická složka oltářů 

byla dílem mramoráře Lauermanna.26 Jahn také řadí k dílům mladšího Quitainera „eine gute 

Statue“ sv. Jana Nepomuckého s anděly na Pohořelci.27 Za práci téhož sochaře považuje i 

pískovcové sochy Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého po stranách vstupu do 

staroměstského kostela sv. Františka Serafinského.28  

Jahnovým současníkům Ehemantovi a Dlabačovi nebylo známo ani celé jméno mladšího 

Quitainera; ve svých výčtech znamenitých českých sochařů uvádějí pouze „Guitainer, Vater 

und Sohn“ (Ehemant), popřípadě „Guitainer und sein Sohn“ (Dlabač).29 Překvapivé je to 

zejména v případě strahovského bibliotékáře a ředitele kůru B. J. Dlabače. Ve svém lexikonu 

Dlabač v závěru hesla věnovaného O. F. Quitainerovi zmiňuje, že v matrice narozených 

strahovského farního kostela sv. Rocha je ke dni 12. května 1751 uveden jakýsi „Antonius 

Quitteiner“. Není si však jist, zda se jednalo o bratra nebo syna dotyčného.30   

 

 

                                                 
25 Citováno podle: MAREŠOVÁ 2013, 152. 
26 SLAVÍČEK 2014, 291–292, 325. Jahn neuvádí, zda má na mysli Josefa Lauermanna nebo jeho méně známého 

bratra Františka. Podrobněji k těmto oltářům srov. KAT. II/15 
27 SLAVÍČEK 2014, 295, 325. Srov. podrobně KAT. II/35 
28 SLAVÍČEK 2014, 348. Srov. podrobně KAT. II/41 
29 EHEMANT 1779, 229; DLABACŽ 1798, 129 
30 DLABACŽ 1815/I, col. 518. Tuto informaci později doslovně přejímá Julius Schottky. Srov. SCHOTTKY 1731, 

61. V matričních záznamech z května 1751 se nicméně Quitainerovo jméno nevyskytuje. Dlabač měl patrně na 

mysli jeho účast při křtu Františky Reginy Norberty, dcery Matyáše a Terezy Amaxelových dne 24. 4. 1751. 

AHMP STR N2 
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Tento přehled literatury z přelomu 18. a 19. století vede k překvapivému zjištění, že uvedení 

autoři věnovali mnohem větší pozornost staršímu Quitainerovi, který jim byl generačně 

mnohem více vzdálen než jeho syn, považovaný podle jednoho dobového svědectví ještě v 50. 

letech 18. století za nejlepšího pražského sochaře.31 Tato odlišná recepce obou umělců mohla 

souviset s estetickými preferencemi osvícenských historiků, jimž byl uměřený sochařský projev 

realistické slohové orientace O. F. Quitainera bližší než dekorativní stylizace děl mladšího 

z obou mistrů. Zcela vyloučit však nelze ani možnost, že uvedení autoři zakládali své hodnocení 

Quitainera-otce na znalosti nyní již zaniklých či nezvěstných uměleckých děl, popřípadě na 

orální tradici a nám dnes neznámých písemných svědectvích.  

 

O. F. Quitainer v perspektivě novodobého dějepisu umění (od konce 19. 

století) 

 

Literatura první poloviny 19. století převzala obraz díla staršího Quitainera v podobě, v jaké 

jej vytvořili osvícenští autoři přelomu 18. a 19. století. Julius M. Schottky ve své dvousvazkové 

práci „Prag, wie es war und wie es ist“ z let 1731 až 1732 pouze doplnil, že „Quitainer“ (bez 

uvedení křestního jména) byl údajně tvůrcem soch na průčelí staroměstského kostela sv. 

Františka.32 Dlabačovu zmínku, že Quitainer pracoval také ve Strahovském klášteře, 

parafrázoval a rozvedl Schottky tak, že sochy „na“ (an) pražském premonstrátském kostele jsou 

povětšinou („gröstentheils“) od uvedeného sochaře.33  

Od konce 19. století lze sledovat zvýšení odborného zájmu o dějiny českého barokního 

sochařství. V této souvislosti se objevily i nové poznatky týkající se O. F. Quitainera a jeho 

postavení v kontextu pražského sochařství přelomu 17. a 18. století. V roce 1883 Max Dvořák 

upozornil, že tento tvůrce obohatil souborem pískovcových putti výzdobu hradčanské Lorety.34 

Tomuto umělci bylo také (na rozdíl od jeho syna) věnováno samostatné heslo v Ottově 

slovníku, byť stručné a informačně málo přínosné.35 Bohumil Jaroslav Matějka v hesle o 

sochařské rodině Brokoffů jako první označil za mylné více než sto let tradované tvrzení, že 

                                                 
31 „Assumtus Quitainer, pro hoc tempore optimus in sua arte…“ NA ŘD 1734–1774, f213. Poprvé publikováno 

O. J. Blažíčkem, srov. BLAŽÍČEK 1954a, 76 
32 Schottky 1831, 280–281. Tato informace prostřednictvím Schottkyho díla pronikla i do průvodcovské 

literatury. Srov. např. SCHIMMER 1840, 240. V novější literatuře začíná převažovat názor, že stejně jako postavy 

andělů na římse vytesal i šest soch světců ve výklencích fasády M. V. Jäckel a jeho spolupracovníci. Podrobněji 

srov. KAT. I/29. 
33 SCHOTTKY 1732, 249–250 
34 DVOŘÁK 1883, 79–80. Podrobněji srov. KAT. I/9 
35 Ottův slovník naučný X. Gens – Hedwigia. Praha 1896, 612 (heslo: Guitainer Andreas, autor: J-k.) 
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v Quitainerově dílně se školil F. M. Brokoff. Matějka nicméně ještě připouštěl, že oba umělci 

spolu v letech 1714 až 1715 pracovali na sochách malostranského trojičního sloupu.36 

V materiálově bohaté studii o přestavbě a výzdobě malostranského kostela sv. Tomáše z roku 

1896 Bohumil Matějka na základě nově nalezených archivních pramenů popsal okolnosti 

vzniku čtyř stříbrných soch, vytvořených ve spolupráci O. F. Quitainera a zlatníka Leopolda 

Liechtenschopffa v letech 1721 až 1721 pro hlavní oltář tohoto chrámu.37 Jako jejich modely 

určil Matějka čtyři řezby nacházející se na bočních oltářích sv. Rodiny a sv. Jana 

Nepomuckého. Na tyto Quitainerovy práce pohlížel Matějka na rozdíl od většiny pozdějších 

badatelů s až hyperkritickým odstupem; ve srovnání se soudobou tvorbou F. M. Brokoffa a M. 

B. Brauna se mu jevily jako plné nuceného patosu a prázdných gest. Quitainera označil badatel 

za sochaře tkvícího v zastaralých formách manýrismu.38 

V roce 1901 rozšířila zásluhou Antonína Podlahy seznam Quitainerových archivně 

doložených prací výzdoba březnického portálu poutního místa Svatá Hora u Příbrami. Podlaha 

později publikoval i přepisy smluv s umělci a řemeslníky, kteří se podíleli na výstavbě a 

výzdobě tohoto portálu.39 Vyšlo tak najevo, že s Quitainerem na Svaté Hoře spolupracovali i 

kameníci Johann Ulrich Mannes a Franz Wolfgang Herstorfer. S prvním z nich pojilo sochaře 

celoživotní přátelství a realizace řady společných zakázek.  

V roce 1902 naopak Jan Herain vyvrátil dávné tvrzení týkající se údajného Quitainerova 

podílu na výzdobě malostranského trojičního sloupu, neboť podle nalezených archivních 

pramenů přijali zálohy na tyto práce sochaři Jan Oldřich Mayer a Ferdinand Geiger.40 

V roce 1902 navrhli Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk v rámci Podlahova soupisu památek 

spojit s „Quitainerem“ (bez uvedení křestního jména) řezby sv. Václava, sv. Vojtěcha a andělů 

na oltáři zámecké kaple v Dolní Lukavici.41 V roce 1903 připsal Jan Lier na základě dochované 

signatury „AQ“ dílně Quitainerových sousoší Kalvárie v Dolních Břežanech.42 Na základě 

letopočtu 1760, vytesaného ve vypouklém reliéfu na zadní straně kříže, tento autor zároveň 

usoudil, že tvůrcem sousoší nemohl být O. F. Quitainer, jenž zemřel již v roce 1729. Sochařova 

syna Jana Antonína Lier jako možného tvůrce sousoší nezmínil; vzhledem ke stavu tehdejšího 

                                                 
36 Ottův slovník naučný IV. Bianchi-Giovini – Bžunda. Praha 1891, 745–746 (heslo: Brokoff, autor: Mja.) 
37 MATĚJKA 1896 
38 MATĚJKA 1896, col. 126. Podrobněji ke stříbrným sochám a jejich modelům srov. KAT. I/5. 
39 PODLAHA 1922–1923a, 265–267 
40 HERAIN 1902, 181–183. K historii tohoto monumentu nejnověji srov. ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 54–62. 

Zde i podrobné zhodnocení archivních pramenů a starší literatury.  
41 HOSTAŠ/VANĚK 1902, 31. Tato atribuce vycházela ze starší Schallerovy zprávy, že Quitainer spolu 

s Widemannem vyzdobil sochami zámecký park (SCHALLER 1789, 134). V katalogu děl O. F. Quitainera ji řadím 

mezi mylná připsání. Srov. KAT. I/23 
42 LIER 1903, 395 
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poznání jej pravděpodobně ani neznal. V roce 1907 a opětovně v roce 1908 Antonín Podlaha 

na základě uvedené signatury a nápisu „fecit“, který četl jako 1717, přesto určil O. F. Quitainera 

jako autora tohoto díla.43 Letopočet 1760 považoval Podlaha za datum opravy.44  

V roce 1907 navrhli již zmínění regionální badatelé Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk připsat 

„Quitainerovi“ (bez uvedení křestního jména) sochy biskupů na oltáři v kapli Panny Marie 

Pomocné v Chlumčanech nedaleko Dolní Lukavice v západních Čechách.45  

V roce 1909 shrnul Paul Bergner základní fakta o životě a díle O. F. Quitainera ve své stati 

o německojazyčných umělcích působících v 18. století v českých zemích.46 Jako první se 

zaměřil také na Quitainerův severočeský původ a publikoval zkrácenou citaci matričního 

záznamu o sochařově křtu. Poprvé tak bylo zveřejněno datum sochařova narození v roce 

1679.47 Bergnerův výčet Quitainerových děl je kompilačního rázu a vychází především z 

Dlabače. Jeho součástí však jsou také některá připsání (sousoší sv. Jana Nepomuckého v Praze 

na Pohořelci, výzdoba malostranských kostelů sv. Mikuláše či Panny Marie Vítězné), která 

v minulosti ve svých nepublikovaných poznámkách spojil s dílnou Quitainerových Jan Quirin 

Jahn. Bergner jako jeden z prvních pracoval s rukopisy z Jahnovy pozůstalosti a později 

zveřejnil Jahnovy výpisky z pražských knih městských práv. Z tohoto materiálu vyplynulo, že 

Quitainer získal malostranské měšťanství v roce 1718.48 Bergnerův článek z roku 1709 

povzbudil také regionální bádání o starším z Quitainerů a jeho severočeských kořenech.49  

Oskar Pollak, autor první vědecké monografie o F. M. Brokoffovi, obrátil v roce 1910 znovu 

pozornost k tradované zprávě o Brokoffově školení v Quitainerově dílně.50 V té době již byly 

známy Herainovy archivní výzkumy týkající se malostranského trojičního sloupu a vědělo se, 

že základy k hradčanskému monumentu byly položeny až v roce 1726, kdy byl Brokoff již 

dávno vyučeným a etablovaným sochařem. S ohledem na tyto skutečnosti Pollak podobně jako 

dříve Matějka hypotézu o Brokoffově školení v Quitainerově dílně rezolutně odmítl. Na rozdíl 

od Matějky neuvažoval ani o jiné formě spolupráce obou sochařů. 

                                                 
43 PODLAHA 1907, 221–222; PODLAHA 1908, 11 
44 Tento názor v literatuře na dlouhou dobu převážil. Vyvrátili jej až německá badatelka Haide Gundelachová 

(GUNDELACH 1945, nepag.) a český historik umění Miloš Suchomel (SUCHOMEL 1975, 144–146, 160; 

SUCHOMEL 1980, 589; 593–594). Podrobněji k tomuto tématu srov. KAT. II/14. 
45 HOSTAŠ/VANĚK 1907, 14. Obě díla připisuji mladšímu Quitainerovi, srov. Kat. II/32. 
46 BERGNER 1909 
47 Do otázky data jeho narození vnesl nejasnosti chybný údaj v knize úmrtí malostranské farnosti u sv. 

Tomáše, kde se uvádí, že sochař zemřel 2. 7. 1729 ve věku 45 let. Znamenalo by to, že se narodil až v roce 

v roce 1683, nebo 1684. Srov. AHMP TO Z1 
48 BERGNER 1915, 123 
49 Již v roce svého vydání byl v plném znění a s komentářem neznámého autora přetištěn v časopisu Friedländer 

Zeitung. Srov. EIN FRIEDLÄNDER KÜNSTLER 1909 
50 POLLAK 1910, 13–14 
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Neocenitelným zdrojem biografických informací dodnes zůstávají výpisy z matričních 

záznamů, které již před první světovou válkou začal uveřejňovat Antonín Podlaha v sérii článků 

„Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách“. Hesla týkající se přímo 

O. F. Quitainera byla publikována v letech 1915, 1918 a 1920–1921.51  

Informace o sochařových předcích ve Frýdlantu doplnil ve svém článku z roku 1932 

regionální historik Anton Ressel. Zásluhou tohoto autora vyšlo najevo, že sochařstvím se 

zabýval již Quitainerův otec Johann Valentin a že děd pražského sochaře, Valentin Quitainer, 

přišel do Frýdlantu ve 40. letech 17. století z „Müglitz“.52   

V roce 1933 upozornil benediktinský historik Beda Menzel, že sochař „Quitteiner“ (bez 

uvedení křestního jména) vyřezal dva velké svícny umístěné před hlavním oltářem břevnovské 

baziliky sv. Markéty.53  

Aktuální stav poznání života a díla O. F. Quitainera odráží encyklopedické heslo, které pro 

dvacátý sedmý svazek Thieme–Beckerova lexikonu z roku 1934 zpracoval opavský historik 

umění Werner Kudlich.54 Autor na úvod seznamu Quitainerových prací upozornil, že vzhledem 

k nejasným a protiřečícím si údajům v literatuře nelze jednoznačně oddělit práce staršího a 

mladšího Quitainera.55 Díky Kudlichovu příspěvku poprvé pronikla do širšího povědomí 

zpráva, že O. F. Quitainer v letech 1708 až 1714 působil pod vedením architekta J. F. Netteho 

v jihoněmeckém Ludwigsburgu.56  

Několik odstavců věnoval staršímu Quitainerovi ve své knize „Sochaři pražského baroku“ 

z roku 1935 Václav Vilém Štech.57 Badatel připomněl Quitainerova archivně doložená díla 

(sochy na portálu Březnické brány na Svaté Hoře, řezby na dvou bočních oltářích v kostele sv. 

Tomáše na Malé Straně a putti v předdvoří pražské Lorety) a dodal, že literatura připisuje 

Quitainerovi kamenné plastiky na fasádách kostelů sv. Františka a sv. Voršily v Praze. S první 

z těchto atribucí se badatel ztotožnil. Štech dále naznačil, že dílem staršího Quitainera by mohly 

                                                 
51 PODLAHA 1915, 179–180; PODLAHA 1918, 202; PODLAHA 1920–1921, 284–285 
52 RESSEL 1932. „Müglitz“ byla patrně míněna severomoravská Mohelnice. Tomuto tématu se věnuji v kapitole o 

životních osudech příslušníků rodiny Quitainerových.  
53 MENZEL 1933, 23, 27 (pozn. 19). M. Vilímková později archivně doložila, že tvůrcem obou svícnů byl 

sochařův syn Jan Antonín (PREISS/VILÍMKOVÁ 1989, 100, 209). Podrobněji k tomuto tématu srov. KAT. II/10c. 
54 Thieme–Becker Künstlerlexikon XXVII, Leipzig 1933, 529–530 (heslo: Quitteiner Andreas Philipp, autor: W. 

Kudlich) 
55 Tato skutečnost se projevuje i v Kudlichově textu. Staršímu Quitainerovi je zde připisováno strahovské 

sousoší se sv. Heřmanem Josefem (KAT. II/34), sousoší kalvárie z Dolních Břežan (KAT. II/14), sochy dvou 

biskupů z oltáře kaple v Chlumčanech (KAT. II/32) a dřevěné kandelábry z Břevnovského kláštera (KAT. II/10c). 

Ve všech těchto případech se jedná o archivně doložená nebo připsaná díla J. A. Quitainera. Kudlich připisuje 

staršímu Quitainerovi i zimostrázovou sošku na námět zasnoubení sv. Heřmana Josefa, která je součástí sbírek 

Muzea hlavního města Prahy. Toto dílo připsal O. J. Blažíček v roce 1946 I. F. Platzerovi. Jeho názor později 

podpořil M. Horyna. Srov. BLAŽÍČEK 1946, 84 (pozn. 24); HORYNA 1973, 30. 
56 Kudlich se odvolává na práci K. Weisse „Schloss Ludwigsburg (Diss. Techn. Hohsch. Stutgart)“ z roku 1914. 
57 ŠTECH 1935, 18–19 
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být štukové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Maří Magdaleny v interiéru staroměstského 

kostela sv. Františka Serafinského.58 Toto (s otazníkem formulované) připsání pozdější 

literatura neakceptovala.59 V pasážích věnovaných sochařovu synovi Janu Antonínovi vyjmul 

Štech z díla staršího Quitainera strahovské sousoší Heřmana Josefa.60 

Odhlédneme-li od několika stručných glos z pera J. Q. Jahna či B. J. Matějky, je Štechův 

příspěvek prvním pokusem o vystižení Quitainerova uměleckého naturelu. Tento sochař podle 

Štecha dobře rozuměl práci s kamenem a měl cit pro prostorový rozvin kompozice; sochu vázal 

ze všech stran s podstavcem za pomoci šikmých linií. Quitainerovo realistické cítění se podle 

Štecha projevuje v plastické pevnosti postav, v pojetí vlasů, přirozeně vyrůstajících z hlavy, a 

ve zřetelné kresbě hluboko zasazených očí. Vytažené hrany drapérií, obalujících plné objemy 

končetin, jsou podle Štechova názoru zároveň dokladem Quitainerových řezbářských 

východisek. V rámci souboru čtyř Quitainerových modelů pro stříbrné sochy hlavního oltáře u 

sv. Tomáše vyzdvihl Štech příznaky nových slohových tendencí, projevující se 

v individualizovaném pojetí sv. Víta a sv. Václava.61 Spanilý obličej sv. Víta, jehož výraz je 

„stupňován až v jisté unylé zanícení“, mohl podle badatele souviset s možným autorským 

podílem mladšího tovaryše. Štech navrhuje, že tímto zručným pomocníkem pokročilé slohové 

orientace mohl být Michal Brüderle, doložený jako autor nástavcové výzdoby obou bočních 

oltářů, na něž byly umístěny Quitainerovy dřevěné modely.62  

Štech hodnotí Quitainera velmi příznivě a dospívá k závěru, že umělecké kvality tohoto 

sochaře dodávají na věrohodnosti tradovanému názoru, že Ondřej Filip byl učitelem F. M. 

Brokoffa.63 

Podobným způsobem, ale na základě širšího faktografického záběru, Štech nastínil 

Quitainerův profil ve své nedokončené práci „Malířství a sochařství nové doby v Čechách a na 

Moravě“ z let 1938 až 1939.64 Mezi díly staršího Quitainera uvádí Štech Kalvárii z Dolních 

Břežan a datuje ji v souladu s Podlahou rokem 1717. Připomíná také sochařovo působení 

v Ludwigsburgu, aniž je spojuje s konkrétními díly. Do roku 1721 klade Quitainerovo působení 

v Černínském paláci, kam sochař podle Štechovy informace dodal dřevěné obložení stěn 

parádního pokoje, ozdobené „maskami“ a putti ve vysokém reliéfu. Štech dále jmenuje sochy, 

                                                 
58 „Neznáme jinak autorů [výklenkových soch], možná, že jest mezi nimi starší Quitainer“. ŠTECH 1935, 22 
59 Nejnověji srov. TISCHEROVÁ 2013, 198–202 
60 Tamtéž 25 
61 Podle Štecha jsou na rozdíl konvenčněji pojatých postav sv. Vojtěcha a sv. Augustina tito světci „už pojati 

individuálně živě a malířsky měkce“. ŠTĚCH 1935, 19 
62 MATĚJKA 1896, col. 131–132 
63 ŠTECH 1935, 19 
64 ŠTECH 1938–1939, 168–172. Srov. také německé a angl. vydání: ŠTECH 1959, 53–56; ŠTECH s. d.  
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které starší Quitainer dodal na průčelí strahovského klášterního chrámu. Gorkumského 

mučedníka sv. Adriana přitom mylně označuje za sv. Jana Nepomuckého a opomíjí 

ikonograficky důležitého Beránka. Ve srovnání se svou prací z roku 1935 se Štech staví 

odmítavě k názoru, že Quitainer by mohl být tvůrcem soch světců ve výklencích na průčelí 

pražského křižovnického kostela. Jako dílo staršího Quitainera Štech mylně označuje dva 

vyřezávané kandelábry z Břevnovského kláštera, které byly později doloženy sochařovu 

synovi. Dále badatel připomíná Quitainerovo působení v Dolní Lukavici, kde podle 

nedoložených svědectví starší literatury vytvořil sochařskou výzdobu zámeckého parku „a kde 

zbyly nyní jen sochy sv. Vojtěcha a Václava v kapli“. Štech navrhl zařadil do seznamu 

Quitainerova díla řezby světců na oltářích Všech svatých (především sv. Šebestiána) a sv. 

Tomáše z Villanovy v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.65 Výraz těchto světců 

(„jakási horoucnost“) a povrchová úprava soch, imitující ušlechtilý bílý mramor, souzní podle 

jeho názoru s Quitainerovými řezbami na oltářích sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého. 

Všechny sochy na průčelí strahovského klášterního kostela připisuje Štech staršímu z obou 

Quitainerů. Zároveň však upozorňuje, že některé jejich formální znaky („žlábkování a varhánky 

rochet a tunik“) již předznamenávají rokokové formy. Výzdobu průčelí kostela sv. Voršily 

v Praze na Národní Třídě Štech z Quitainerova díla již jednoznačně vyřazuje.  

Spíše znejasnění Quitainerova uměleckého profilu přinesl katalog výstavy Pražské baroko 

z roku 1938. Staršímu Quitainerovi je zde připsáno celkem jedenáct položek, které zahrnují i 

tři sochy (sv. Vít, sv. Augustin, sv. Norbert) z hlavního oltáře v klášterním kostele 

v Doksanech.66 Tyto práce jsou – jak je dnes již všeobecně uznáváno – dílem Františka Preisse. 

Z děl prezentovaných na výstavě souvisí s Quitainerem pouze řezba sv. Víta z malostranského 

kostela sv. Tomáše a výzdoba Březnické brány na Svaté Hoře u Příbrami.  

V roce 1945 vyšla výpravná monografie Johanna Josepha Morpera o pražské Černínském 

paláci. Tato práce prostřednictvím citací archivních pramenů, z nichž některé jsou v podobě 

přepisů zařazeny do dokumentačních příloh, zprostředkovala bohaté informace o účasti 

Quitainerovy dílny na vnitřní výzdobě paláce v letech 1718 až 1723.67  

                                                 
65 Sochy sv. Norberta a sv. Mikuláše Tolentinského stejně jako další sochařskou výzdobu tohoto oltáře připsal již 

předtím Bohumil Matějka F. I. Weissovi. K tomuto názoru se přiklonil i O. J. Blažíček, jehož názor v literatuře 

převážil. Nejnověji k tomuto tématu srov. TISCHEROVÁ 2007, 96–98. Vzhledem pádným argumentům, které již 

byly v literatuře vysloveny ve prospěch připsání F. I. Weissovi, nezařazuji tyto práce do katalogu Quitainerova 

díla. 
66 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 284–293); PRAŽSKÉ BAROKO 1938/II, 51 (kat. č. 106–107) 
67 MORPER 1940, 77, 121, 167, 168. V poválečném období přispěly k poznání stavebního vývoje paláce a jeho 

umělecké výzdoby společná monografie Karla Třísky a Viléma Lorence a zvláště monografie Mojmíra Horyny, 

Pavla Preisse a Pavla Zahradníka. Srov. LORENC/TŘÍSKA 1980, 122; HORYNA 2001, 160; ZAHRADNÍK 2001, 39 
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V roce 1943 bylo zásluhou místního konzervátora památek Jana Hejtmánka restaurováno 

monumentální sousoší Kalvárie z Bohušova u Blovic, pocházející dle letopočtu vytesaného na 

kříži z roku 1727. V této souvislosti došlo také k novému uměleckohistorickému zhodnocení 

tohoto díla. Tohoto úkolu se ujal Emanuel Poche, jenž sousoší zasadil do kontextu pražského 

sochařství a poukázal na jeho možnou souvislost s tvorbou O. F. Quitainera a na jeho podobnost 

se sousoším z Dolních Břežan u Prahy, připisovaným v této době rovněž staršímu 

Quitainerovi.68 

Koncem dubna 1945 byla na Pražské německé univerzitě předložena k obhajobě disertační 

práce Haide Gundelachové, kterou lze považovat za první pokus o monografické zpracování 

díla otce a syna Quitainerových.69 V případě staršího Quitainera se autorka soustředila 

především na archivně doložené práce a sama se ve složitých podmínkách válečné doby 

pokusila rozšířit dosud známou pramennou základnu k dílu obou Quitainerů. Na základě 

srovnání otisku pečeti v Tereziánském katastru a erbu vytesaného na sousoší ztotožnila 

Gundelachová objednavatele Kalvárie z Dolních Břežan s Johannem Schwandtlem. Tento 

nobilitovaný měšťan působil ve službách pražského arcibiskupství jako hejtman velkostatku 

Dolní Břežany až od 40. let 18. století. Autorka tak doložila, že tvůrcem sousoší nemohl být O. 

F. Quitainer, jenž zemřel již v roce 1729.  

Gundelachová na základě informace černínského archiváře Karla Tříska rovněž jako první 

upozornila na skutečnost, že starší Quitainer vytvořil model pro votivní stříbrnou sochu 

Františka Josefa Černína v dětském věku, kterou pro oltář sv. Jakuba v bazilice v Maria Zell 

objednal Heřman Jakub Černín. 

Uvedená zjištění Haide Gundelachové nebyla publikována a poválečná literatura je dosud 

nevzala v potaz. Další osud této badatelky není znám a její stopy se ztrácejí v roce 1945.70 

V roce 1957 vyšla práce Wernera Fleischhauera „Barock im Herzogtum Württemberg“, 

která na základě bohatých archivních pramenů poprvé v plném rozsahu představila 

Quitainerovo umělecké působení v Ludwigsburgu.71 Fleischhauer nicméně věnoval jen letmou 

pozornost stylovému posouzení Quitainerových prací a svými zkratkovitými komentáři o jejich 

výtvarné kvalitě („plump und derb geschnittene Verzierung“, „längst unmoderne Forme“, 

                                                 
68 HEJTMÁNEK 1947 
69 GUNDELACH 1945, nepag. (Monografická část disertace není stránkována; ručně psanými římskými číslicemi 

jsou označeny jen některé přílohy.) 
70 K materiálům týkajícím se disertace je přiložen i autorčin životopis. Badatelka nepocházela z Prahy a patrně 

odtud uprchla v květnu 1945. Není známo, zda přežila válku a zda se později věnovala práci v oboru. Jedním ze 

školitelů její disertační práce byl známý historik umění Karl Swoboda. 
71 FLEISCHHAUER 1958b, 149–150. Autor představuje Quitainerovo dílo v Ludwigsburgu ve zhuštěném přehledu 

na necelých dvou stranách. Shrnuje především archivní zjištění a k některým dílů připojuje níže uvedené 

komentáře.  
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„mehr muskulöse als Kraftsvolle Atlante“, „phantasielose Ornamente“ apod.) nepříliš šťastně 

ovlivnil pozdější recepci Quitainerova zdejšího díla. Vzhledem ke geopolitické situaci v době 

vydání uvedené práce se Fleischauerovy poznatky nestaly východiskem mezinárodní odborné 

výměny za účasti českých badatelů. Na německé straně se Quitanerovo dílo nestalo předmětem 

soustavného odborného zájmu.72 

Do dnešní doby představuje nejucelenější zpracování Quitainerova díla příslušná pasáž 

v knize Oldřicha Jakuba Blažíčka „Sochařství baroku v Čechách“ z roku 1958.73 Blažíček 

zdůraznil, že na Quitainera měl formativní vliv jeho pracovní pobyt v Ludwigsburgu, kde 

počínaje rokem 1709 strávil „asi celé tři roky“. Podle Blažíčka mohl Quitainera k účasti na 

výzdobě právě budovaného zámku přizvat Giuseppe Donato Frisoni. Tento pražský štukatér 

italského původu přijel do Ludwigsburgu na pozvání Johanna Friedricha Netteho, jejž po jeho 

smrti vystřídal ve funkci hlavního architekta. Blažíček při psaní své práce neměl k dispozici 

Fleischhauerovu monografii. Z Quitainerových prací v Ludwigsburgu zmínil pouze sochařskou 

výzdobu slavnostního schodiště v zámeckém křídle Riesenbau, kterou oprávněně považoval za 

vrcholné dílo Quitainerova působení v jihoněmecké zámecké rezidenci. Blažíček komentuje 

sochařův pobyt v Ludwigsburgu slovy: „začal jistě v drobnějších výzdobných úkolech po boku 

starších rutinérů a podle architektova rozvrhu“.74 

Rozvinutí Quitainerových schopností, k němuž mělo dojít v Ludwigsburgu, ukazuje 

Blažíček na příkladu Kalvárie z Dolních Břežan, již v souladu se starší literaturou považuje za 

práci O. F. Quitainera z roku 1717. Tomuto sochaři přisuzuje Blažíček v návaznosti na názor 

Pocheho atribuci také Kalvárii z Bohušova u Blovic.  

Blažíček s Quitainerovým jménem spojil – v té době již archivně doloženou – výzdobu 

hlavního oltáře kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi, který sem byl přenesen z kostela bosých 

augustiniánů v Praze na Zderaze. Z jeho díla naopak vyloučil řezby sv. Václava a sv. Vojtěcha 

z oltáře zámecké kaple v Dolní Lukavici. Odmítl také názor, že Quitainer byl autorem šestice 

soch zemských patronů z pilířů v lodi kolegiátního kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi. 

Ve své syntéze z roku 1958, stejně jako dříve v prvním vydání své monografie o F. M. 

Brokoffovi, se Blažíček vyjádřil k tradovanému názoru, že Brokoff podstoupil školení 

                                                 
72 V poslední době se sochařskou výzdobou zámku Ludwigsburg zabýval německý badatel SCHULZ 2010. 

Badatel vychází z Fleischhauera a doplňuje některá nová připsání a odkazy na archivní prameny. Jeho práce pro 

mne byla cenná zvláště proto, že obsahuje údaje o aktuálním stavu fondu barokního sochařství v zámecké 

rezidenci. D. Schulz mi laskavě poskytl informace o umístění Quitainerových soch v rámci zámeckého areálu. 

V rámci svého výzkumu týkajícího se architekta J. F. Netteho se tématem uměleckého působení pražských 

umělců v Ludwigsburgu zabývá prof. Ulrike Seegerová, se kterou jsem konzultoval některé aspekty své práce. 

Na tyto ústní a písemné konzultace odkazuji v dalších částech práce. 
73 BLAŽÍČEK 1958, 118–121 
74 Tamtéž 118 
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v Quitainerově dílně. Toto tvrzení v této době odmítal s odůvodněním, že Quitainer byl v letech 

Brokoffova uměleckého zrání před rokem 1710 v Ludwigsburgu.75 Po detailnějším 

seznámením se s časovým rámcem Quitainerova zahraničního pobytu Blažíček od tohoto 

argumentu odstoupil. Hypotézu o Brokoffově školení v Brokoffově dílně poté vyvracel se 

zdůvodněním, že žádná ze sochařských dílen působících v Praze kolem roku 1700 nemohla 

mimořádně talentovanému Brokoffovi nabídnout dostatek inspiračních podnětů. Podle 

Blažíčkova názoru mohl být naopak Quitainer v pozdějších letech ovlivněn tvorbou F. M. 

Brokoffa.76 

Erich Bachmann charakterizoval v rámci kolektivní monografie Barock in Böhmen z roku 

1964 přednosti Quitainerova sochařství v podobném duchu jako jeho čeští kolegové:  

„Empfindsame Aufblicke verbinden sich mit genau beobachteten realistischen Details, die 

oft mit bemerkenswerter Sensibilität modelliert.“77 

 

Quitainerovu stylovou polohu označil tento badatel za blízkou Matěji Václavu Jäckelovi a 

švábskému sochaři Michaeli Zürnovi mladšímu (1654–1698), aniž však toto tvrzení doprovodil 

srovnávací analýzou či příklady slohově příbuzných děl. Za umělecky významnější osobnost, 

než byl O. F. Quitainer, považoval Bachmann jeho syna Jana Antonína. 

V 70. a 80. letech 20. století Miloš Suchomel nejprve zpochybnil a poté odmítl názor, že 

starší Quitainer byl tvůrcem Kalvárie v Dolních Břežanech.78 Toto dílo připsal badatel na 

základě nové interpretace signatury AQ a stylové analýzy Quitainerovu synovi Janu Antonínovi 

jako jeho práci z roku 1760. Podnětná zjištění Haide Gundelachové, týkající se objednavatele 

sousoší, nebyla v té době známa. 

Další poznatky přinesly stavebně historické průzkumy a archivní rešerše prováděné v rámci 

restaurátorských akcí. Archivní bádání Milady Vilímkové a Jiřího Kaše přineslo řadu nových 

informací o historii vzniku kamenických prvků a sochařské výzdoby balustrády před 

                                                 
75 BLAŽÍČEK 1958, 122–123 
76 BLAŽÍČEK 1986, 32. Věra Nejedlá ve své studii z roku 1968 navrhla, že svědectví o Brokoffově školení mohlo 

mít reálný základ, avšak v rámci ústní tradice došlo k jeho zkreslení. Autorka se domnívá, že Quitainerovým 

vyučencem mohl být ve skutečnosti starší ze synů Jana Brokoffa, Michal Jan Josef. (NEJEDLÁ 1968, 446). 

V nedávné době Kateřina Adamcová v souvislosti se sochařskou výzdobou hradčanského mariánského sloupu 

navrhla, že reálný základ ústně tradované zprávy spočíval v tom, že na výzdobě uvedeného monumentu se jako 

Brokoffův tovaryš mohl podílet Quitainerův syn Jan Antonín. Srov. ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 178–179. 
77 BACHMANN 1964, 148 
78 SUCHOMEL 1975, 144–146, 160; SUCHOMEL 1980, 589; 593–594 
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hradčanskou Loretou.79 Ve svém článku z roku 1986 publikoval J. Kaše překlad návrhu 

ikonografického programu sochařské výzdoby předdvoří.80 

Další archivní výzkum Milady Vilímkové, realizovaný v souvislosti se stavebně historickým 

průzkumem Strahovského kláštera, pomohl na konci 80. let 20. století přesněji rozlišit autorský 

podíl staršího a mladšího Quitainera na vzniku pískovcových soch na průčelí strahovského 

kostela Nanebevzetí Panny Marie.81 

V katalogu výstavy „Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu“ spojil Mojmír 

Horyna Quitainerovo stylové východisko s raně barokním realismem pražské plastiky sklonku 

17. století.82 Horyna v tomto katalogu podpořil starší Blažíčkův názor týkající se připsání řezby 

sv. Jana Nepomuckého ze sbírek Národní galerie (P 6530) O. F. Quitainerovi.83  

V příslušném svazku akademických dějin českého výtvarného umění z 1989 byl publikován 

poslední souhrnný text O. J. Blažíčka týkající se O. F. Quitainera.84 Autor v něm shrnul své 

starší názory, včetně připsání kalvárie z Dolních Břežan tomuto sochaři. V tomto textu byla 

publikována zmínka o pískovcové soše sv. Augustina, která byla do roku 2006 součástí sbírek 

Národní galerie (P 3815) a mohla by souviset se sochou téhož světce na průčelí strahovské 

baziliky.  

V roce 1989 vyšla studie Václava Vančury o sochařském díle Ondřeje Filipa a Jana Antonína 

Quitainerových.85 V části věnované O. F. Quitainerovi vyřadil Vančura ze sochařova díla 

postavy morových patronů na oltáři Všech svatých v malostranském kostele sv. Tomáše a 

připsal je Janu Jiřímu Bendlovi. Vančura dále zhodnotil pět řezeb ze sbírek Národní galerie, 

které jsou připisovány staršímu Quitainerovi, a všechny – včetně výše uvedené sochy sv. Jana 

Nepomuckého (P 6530) – je z jeho díla vyloučil. Jako nové připsání naopak Vančura navrhl 

kamennou plastiku sv. Ignáce z východního průčelí Klementina. Badatel uzavřel příslušnou 

část své studie konstatováním, že starší Quitainer „je tvůrce poněkud nižších kvalit, než se 

doposud obecně soudilo“.86 

Po roce 1989 obohatila soubor Quitainerových archivně doložených prací nedochovaná 

výzdoba kazatelny zámeckého kostela v Duchcově (1720) a dochovaná výzdoba kazatelny, 

                                                 
79 VILÍMKOVÁ 1974a; KAŠE 1984 
80 Srov. KAŠE 1986. V poslední době se sochařskou výzdobou Lorety zabýval Petr Bašta. V katalogu výstavy z 

roku 2017, věnované závěrečné fázi výstavby Lorety pod vedením K. I. Dientzenhofera, prezentoval všechny 

dnes známé originály Quitainerových putti z uvedené balustrády. Srov. BAŠTA 2017 
81 VILÍMKOVÁ 1986 
82 HORYNA 1989a, 138, kat. č. 131 
83 Tamtéž 137 
84 BLAŽÍČEK 1989b, 716 
85 VANČURA 1989 
86 Tamtéž 135.Později Vančura znovu shrnul známé údaje o životě a díle staršího Quitainera ve své rozsáhlé 

práci Barokní plastika Prahy z roku 2002. Srov. VANČURA 2002/II, 186–188  
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křtitelnice, a části hlavního oltáře v zámeckém kostele v Nižboru (1725–1726). Spojitost těchto 

řezbářských prací s quitainerovskou dílnou vyplynula ze studie o Ferdinandu Maxmiliánu 

Kaňkovi z roku 1994, jejíž autoři (Petr Macek, Pavel Vlček a Pavel Zahradník) tyto práce 

připsali mladšímu Quitainerovi.87 Jejich názor ve své diplomové práci věnované J. A. 

Quitainerovi v roce 2008 korigovala Eva Petříková.88 Na základě životopisných souvislostí 

určila diplomantka jako tvůrce uvedených děl staršího Quitainera. Vzhledem k tematickému 

vymezení své práce se diplomantka těmito atribucemi dále nezabývala.  

Další nová atribuce se objevila v diplomové práci Jana Pipka z roku 2003.89 Tento diplomant 

připsal staršímu Quitainerovi sochařskou výzdobu oltářů Panny Marie Utěšitelky a sv. Moniky 

v kostele sv. Augustina ve Vrchlabí. Názor o spojitosti uvedené oltářní dílny s dílnou 

Quitainerových považuji za správný, atribuci však v dalších částech disertační práce měním ve 

prospěch J. A. Quitainera.90 

 

Odbornou reflexi díla O. F. Quitainera ovlivnilo již na začátku 20. století vyřazení 

malostranského trojičního a hradčanského mariánského sloupu ze souboru jeho prací a dále 

odmítnutí tvrzení, že v dílně staršího Quitainera se školil F. M. Brokoff. Tyto dvě atribuce byly 

v minulosti spolu s údajnou vazbou na brokoffovskou dílnou hlavní oporou vysokého 

hodnocení Quitainerových uměleckých kvalit. Ondřeji Filipovi byly již na konci 19. století 

připsány čtyři řezby z bočních oltářů v kostele sv. Tomáše – bývalé modely k později 

roztaveným sochám na hlavním oltáři. Těmto dílům se v pracích předních odborníků, jako byl 

V. V. Štech a O. J. Blažíček, dostalo příznivého hodnocení. Uvedené řezby se však v kontextu 

Quitainerova známého díla jevily jako solitérní výkony bez jasné návaznosti na ostatní 

sochařovu tvorbu, která zůstávala z velké části neznámá. Další vyvrácená připsání – v poslední 

době zejména monumentálních sousoší z Dolních Břežan a z Bohušova u Blovic – posílila 

obraz O. F. Quitainera jako významného sochaře, ale téměř bez díla, nebo jako průměrného 

sochaře, který byl v minulosti přeceňován. Tato nejednoznačná hodnocení se nabízejí jako 

východisko dalšího bádání, které by mělo vést k důkladnějšímu zmapování Quitainerova díla a 

zpřesnění znalostí o jeho uměleckém profilu. Již od vydání monografie W. Fleischhauera z roku 

1958 se jako badatelská výzva jeví zhodnocení díla O. F. Quitainera v Ludwigsburgu. 

                                                 
87 Ke kostelu v Duchcově srov.: MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 190–192, 216 (pozn. 84); Ke kostelu 

v Nižboru srov. tamtéž 200–201, 219–220 (pozn. 154) 
88 PETŘÍKOVÁ 2008, 162–163,  
89 PIPEK 2003, 27–34. Diplomovou práci mi laskavě poskytli k nahlédnutí pracovníci Krkonošského muzea ve 

Vrchlabí. Podle jejich informací nebyla předložena k obhajobě. Z toho usuzuji, že práce nemusí být archivována 

na příslušné univerzitě (Univerzita Palackého v Olomouci). 
90 Blíže k tomuto tématu srov. zvláště katalogovou část věnovanou J. A. Quitainerovi (KAT. II/ 22, 23). 
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Počátky kritického zkoumání díla J. A. Quitainera (do konce druhé 

světové války) 

 

Počátky vědeckého zájmu o tvorbu mladšího Quitainera, založeného na studiu primárních 

archivních pramenů, lze spojit se studií Bohumila Jaroslava Matějky o obnově a výzdobě 

malostranského chrámu sv. Tomáše z roku 1896. Matějka v této své práci publikoval údaje z 

Quitainerových smluv na výzdobu hlavního oltáře a kazatelny.91 Jako první se také pokusil 

vystihnout charakteristické rysy sochařova výtvarného projevu. V souvislosti s řezbami na 

oltáři konstatoval, že „umělec patrně nemůže se zbaviti zastaralého směru otcova, ačkoli oběma 

hlavním figurám sv. biskupů upříti se nedá dekorativní působivost“.92 Výzdobou kazatelny se 

mladý Quitainer podle Matějky rovněž prezentoval jako zručný dekoratér.  

První podrobnější biografické údaje o našem sochaři publikoval v roce 1902 Jan Herain. 

Badatel poprvé uvedl jeho plné jméno „Jan Antonín Quitainer“, zmínil jeho svatbu v roce 1738 

i smrt manželky Ludmily v roce 1742.93 Herain jako první publikoval základní biografická fakta 

o J. A. Quitainerovi jako datum a místo úmrtí nebo místo posledního odpočinku.94 Dále Herain 

upozornil, že mladší Quitainer byl pravděpodobně tvůrcem sochařské výzdoby (sochy sv. 

Norberta a dvou dvojic putti s atributy) hlavní brány Strahovského kláštera. Herain pod dojmem 

sochy sv. Norberta usoudil, že Quitainer byl sochařem „velmi dovedným“. Jeho umění hodnotil 

výše než tvorbu jeho otce. Srovnání obou sochařů se nicméně jak na jedné, tak na druhé straně 

opíralo o mylná připsání. Herain považoval za dílo mladšího Quitainera novoměstské sousoší 

sv. Jana Nepomuckého s anděly (od kostela sv. Voršily), zatímco jeho otci přisuzoval v souladu 

se starší tradicí výklenkové sochy světců z průčelí kostela sv. Františka v Praze na Starém 

Městě. Svatojánské sousoší zařadil v roce 1917 František Xaver Jiřík na základě nově 

nalezených archivních pramenů k dílům Ignáce Františka Platzera.95 Sochy z průčelí 

křižovnického kostela považuje novější bádání za práci Matěje Václava Jäckela.96 

                                                 
91 MATĚJKA 1896, col. 130–131  
92 Tamtéž col. 131 
93 Srov. druhé vydání Herainovy práce: HERAIN 1904, 216 
94 J. A. Quitainer zemřel 7. dubna 1765 v domě U bílé řepy v tehdejší Ostruhové, dnešní Nerudově ulici a byl 

pochován na hřbitově při kostele sv. Jana v Oboře. 
95 JIŘÍK 1917 
96 Vzhledem nejistotě panující ohledně tvůrce či tvůrců těchto soch a plodné odborné debatě zařazuji tyto práce 

do katalogu (mylná připsání). Srov. JIŘÍK 1917. 
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Další životopisné údaje publikoval Antonín Podlaha ve svých „Materiáliích“ z let 1915 a 

1920–1921.97 V biografickém hesle o starším Quitainerovi bylo poprvé uvedeno přesné datum 

křtu J. A. Quitainera (13. 8 1709).98  

Podlaha dále jako první upozornil na Quitainerův podíl na výzdobě stříbrného oltáře v 

poutním kostele Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. V Soupisu památek politického okresu 

Příbramského v roce 1901 publikoval Quitainerem signovanou kresbu, kterou identifikoval 

jako návrh nového řešení tohoto oltáře.99 Tato kresba je jediným známým příkladem 

Quitainerova návrhu oltáře či vyššího kompozičního celku. Podlaha se k danému tématu vrátil 

na počátku 20. let 20. století, kdy publikoval mimo jiné přepis smlouvy s Kašparem 

Gschwandtnerem, jenž odlil doplňky oltáře.100 Malostranský zlatník se v kontraktu z 16. května 

1758 zavázal při tvorbě odlitků postupovat podle kresby a modelu sochaře Quitainera.  

V roce 1917 byla v soupisu uměleckých památek Bavorska poprvé publikována zpráva o 

třech návrhových kresbách slavnostních saní ze zámku Kleinheubach v Dolních Francích.101 

Příspěvek neobsahuje reprodukce těchto návrhů. Jeho součástí je však jejich stručný popis, 

doplněný citací signatury „Johann Antoni Quitteiner 1741“. Podle autora příspěvku není 

známo, zda byly saně podle některého z těchto návrhů skutečně vytvořeny. 

V roce 1929 Josef Vojáček na základě análů bývalého kláštera bosých augustiniánů v Lysé 

nad Labem doložil, že Quitainerova dílna v roce 1755 vytvořila výzdobu kazatelny zdejšího 

klášterního kostela, který byl na začátku 19. století zbořen.102 Tuto kazatelnu ztotožnil badatel 

s kazatelnou nacházející se v současné době v děkanském kostele v Mladé Boleslavi.  

V roce 1933 spojil František Sádlo s J. A. Quitainerem kazatelnu v pražském křižovnickém 

kostele sv. Františka.103 Toto připsání vycházelo ze zápisu z farní pamětní knihy, podle které 

byla kazatelna zakoupena ze zrušeného kostela Jana Nepomuckého a tvůrcem její sochařské 

výzdoby byl mladší Quitainer. Pamětní kniha je nyní nezvěstná. Její důvěryhodnost coby 

historického pramene snižuje skutečnost, že není známo, s jakým odstupem od vzniku 

kazatelny byl pořízen zmíněný zápis. Novější literatura toto připsání s ohledem na stylový 

rozbor sochařské výzdoby nepřijímá.104 

                                                 
97 PODLAHA 1915, 179; PODLAHA 1920–1921, 284 
98 PODLAHA 1915, 179 
99 PODLAHA 1901a, obr. 142 
100 PODLAHA 1922–1923a, 268–269 
101 DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 182 
102 VOJÁČEK 1930, 15, 77 
103 SÁDLO 1933, 229–230 
104 Podrobněji se touto otázkou zabývám v katalogu. Srov. KAT. II/63  
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Heslo věnované J. A. Quitainerovi ve dvacátém sedmém svazku Thieme-Beckerova 

lexikonu z roku 1933 zpracoval stejně jako v případě staršího Quitainera opavský historik 

Werner Kudlich.105 Mezi sochařova díla zařadil hlavní oltář a kazatelnu v malostranském 

kostele sv. Tomáše, návrhy saní z Kleinheubachu a návrh úpravy stříbrného oltáře v bazilice na 

Svaté Hoře u Příbrami. Kudlich si rovněž povšiml skutečnosti, že Quitainerovy práce bývaly 

často zaměňovány za díla I. F. Platzera. 

Ve své práci „Sochaři pražského baroku“ z roku 1935 připsal V. V. Štech Quitainerovi 

strahovské sousoší sv. Heřmana Josefa, považované od vydání Dlabačova slovníku za dílo 

sochařova otce.106 Štech dále označil za práci J. A. Quitainera sochy sv. Jana Nepomuckého a 

Immaculaty od pražského křižovnického kostela sv. Františka.107  

Nad rámec těchto jednotlivých připsání se tento badatel na malé ploše několika odstavců 

pokusil formulovat ucelenou charakteristiku Quitainerova uměleckého projevu. Sochař podle 

jeho názoru navazoval na odkaz svého otce.108 Štech upozorňuje, že Quitainerovou oblíbenou 

technikou při opracování povrchu kamene bylo škrábání, a spojuje tento postup s dobovým 

zájmem o vystižení struktury a lesku látky a obecně s malířským přístupem k sochařské tvorbě. 

Štech dále upozorňuje na reliéfnost Quitainerových soch, které jsou často určeny jen pro jeden 

pohled. V této souvislosti uvádí jako příklad již zmíněné sousoší sv. Heřmana Josefa. Vnitřní 

naladění Quitainerových soch se podle Štecha projevuje úsměvy a „prchavou hrou víček“, 

„unylým rozplynutím osobnosti“ v melancholickém citu, roztomilostí a hravostí.109 

V katalogu výstavy Pražské baroko z roku 1938 je u sochařova jména uvedeno pět položek. 

Pouze dvě z nich – anděl na stříbrném oltáři z poutního kostela na Svaté Hoře u Příbrami, 

sousoší se sv. Heřmanem Josefem – lze dle dnešního stavu poznání považovat za oprávněná 

připsání.110 

V květnu 1945 obhájila výše zmíněnou disertaci o otci a synovi Quitainerových Haide 

Gundelachová.111 Její práce je limitována stavem poznání sochařova oeuvre před druhou 

světovou válkou a opomíjí tak některá klíčová díla, jako je výzdoba protějškových oltářů sv. 

Floriana a Panny Marie Bolestné ve staroměstském kostele sv. Jiljí nebo výzdoba oltářů ve 

                                                 
105 Thieme–Becker Künstlerlexikon XXVII. Leipzig 1933, 530 
106 ŠTECH 1935, 25 
107 Tamtéž 26 
108 „Ve směru staršího Quitainera vyvinul se i jeho syn Jan Antonín. Provádí vlastně v mnohém program 

otcův…“ Tamtéž 25 
109 Tamtéž. Štechova rozsáhlejší práce o českém barokním sochařství z let 1938–1939 zůstala bohužel 

nedokončena. Výklad končí v období před zahájením samostatné tvůrčí činnosti J. A. Quitainera. 
110 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 100. Za Quitainerovu práci jsou zde také označeny sochy sv. Václava a sv. 

Vojtěcha ze zámecké kaple v Dolní Lukavici a socha sv. Šebestiána z kostela sv. Jiljí ve Vlašimi. K těmto 

připsáním srov. katalogovou část disertační práce (KAT. I/23 , KAT. II/60). 
111 GUNDELACH 1945, nepag 
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strahovském klášterním kostele. Německá badatelka však formuluje několik zajímavých 

postřehů, jako je možný vliv Matyáše Bernarda Brauna a zprostředkované působení Balthasara 

Permosera na Quitainerovu tvorbu. O zjištěních týkajících se objednavatele sousoší Kalvárie 

z Dolních Břežan se zmiňuji již v souvislosti s odbornou reflexí tvorby staršího Quitainera. Za 

oprávněné považuji autorčino připsání soch sv. Augustina (?) a sv. Mikuláše z oltáře v kapli 

Panny Marie Pomocné v Chlumčanech J. A. Quitainerovi.112 

 

V období první poloviny 20. století docházelo k postupnému zvětšování rozsahu 

Quitainerova známého díla. Tento „kvantitativní“ nárůst však nebyl s výjimkou Štechova 

stručného náčrtu spojen se snahou o koncepční uchopení sochařova díla. Tohoto úkolu se chopil 

až O. J. Blažíček, jehož práce ze 40. a 50. let 20. století představují mezník v bádání o J. A. 

Quitainerovi. 

 

J. A. Quitainer a Blažíčkova koncepce pražského raného rokoka   

 

Počátky badatelského zájmu O. J. Blažíčka o dílo mladšího Quitainera lze sledovat již od 

období druhé světové války, kdy badatel ve své drobné práci o náhrobku sv. Jana Nepomuckého 

připsal tomuto sochaři návrhy čtyř stříbrných soch světcových ctností z mramorové balustrády 

kolem náhrobku.113 Zásadní impulsy pro další rozvoj bádání však přinesly až Blažíčkovy 

poválečné práce „Pražská plastika raného rokoka“ (1946), „Rokoko a konec baroka v Čechách“ 

(1948) a „Sochařství baroku v Čechách“ (1958).114 V těchto dílech Blažíček navrhl řadu nových 

atribucí a vymezil základní obrysy Quitainerova díla, které s korekturami v jednotlivých 

autorských připsáních zůstávají v podstatě platné dodnes. Ještě významnější je ale jejich 

teoretický přínos. 

Blažíček zasadil Quitainerova díla do kontextu slohové vrstvy, kterou nazval pražských 

raným rokokem a datoval ji obdobím druhé čtvrtiny 18. století. Nástup této nové vývojové fáze 

pražské plastiky nespojil s formálními atributy, jako je rokajová ornamentika, ale s celkovou 

proměnou estetických preferencí doby. Tuto změnu „paradigmatu“ provází podle jeho názoru 

oslabení dramatického náboje uměleckých děl a tíhnutí k hravému odlehčení, stejně jako snaha 

o zjemnění a zušlechtění formy.  

                                                 
112 Srov. podrobněji Kat. II/32. 
113 BLAŽÍČEK 1940b. Dále srov. KAT. II/74. 
114 BLAŽÍČEK 1940; BLAŽÍČEK 1948, BLAŽÍČEK 1958 
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J. A. Quitainera zařadil Blažíček po boku tvůrců, jako byl František Ignác Weiss, Matyáš 

Schönherr, Richard Jiří Prachner, Karel Josef Hiernle nebo Antonín Braun, mezi hlavní nositele 

tohoto nového výtvarného názoru. Sochařova díla pro něho byla ideálním materiálem, s jehož 

pomocí mohl ilustrovat hlavní nosné prvky své koncepce. Zaměřil se přitom především na 

Quitainerova vrcholná díla z přelomu 40. a 50. let 18. století. Vynikající řezby prvomučedníků 

sv. Štěpána a sv. Vavřince ze staroměstského kostela sv. Jiljí, které Quitainerovi nově připsal, 

popisuje Blažíček ve své práci z roku 1946 takto: „Dva nejvýš půvabní efébové tu stojí jakoby 

nadlehčení levitací, gestikulující tlumeně a něžně s aristokratickou vybraností, která jde až do 

konečků dlouhých prstů.“115 Immaculata nad hlavním vchodem do strahovského klášterního 

kostela je pro Blažíčka „pravým vtělením všech slohových formálních tendencí, které ovládají 

pražskou plastiku od třicátých let“. Toto dílo zosobňuje „pozdní iluzionismus“, jehož hlavním 

rysem je „zjemnělý realismus formy všestranně nadlehčené, vybroušené a zušlechtěné 

s extrémním nadsazením výšky pružných postav nepevných postojů a plavných gest.“116  

 

Blažíčkova koncepce vyniká vzácným propojením teoretického uvažování a badatelského 

přístupu, který je zakotven ve studiu primárních archivních pramenů. Z hlediska zkoumání 

českého pozdně barokního umění otevřel Blažíček několik velmi zajímavých témat, jako je 

zejména stylový synkretismus této slohově polyfonní epochy a její zvýšený zájem o otázky 

stylu a stylizace formy. Blažíčkova snaha o vystižení „metaroviny“ uměleckého směřování 

doby překračuje oborové hranice dějin umění a dotýká se stále aktuálního výzkumu dějin 

mentalit. Předmětem polemiky se již ve své době stal zastřešující pojem „rané rokoko“, jenž 

navozuje srovnání s vyspělými projevy jihoněmeckého či francouzského rokokového umění a 

vede k pochybnostem o souměřitelnosti těchto fenoménů.117 

Ve vztahu k J. A. Quitainerovi nutno podotknout, že Blažíček v rámci zdůvodňování své 

koncepce pracuje s poměrně úzkým vzorkem jeho děl z krátkého časového období. Blažíčkova 

sugestivní charakteristika sochařova uměleckého profilu tak málo zohledňuje aspekt vývoje. 

Z hlediska dalšího bádání se naskýtá otázka, zda, popřípadě jak byl Quitainer „raně rokokový“ 

(ve smyslu Blažíčkovy definice) ve 30., 40. či 50. letech 18. století a jak navazoval na předchozí 

                                                 
115 BLAŽÍČEK 1946, 22 
116 Tamtéž 83–84. Blažíček spojuje tuto slohovou tendenci se severoitalskými vlivy. Jako příklad možných 

inspiračních vzorů Quitainerovy Immaculaty uvádí perokresbu P. Marie Immaculaty od Francesca Guardiho. 
117 Srov. recenzi Z. Skořepové na Blažíčkovu syntézu z roku 1958: SKOŘEPOVÁ 1959. A dále Blažíčkovu 

odpověď: BLAŽÍČEK 1960. 
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generaci sochařů včetně svého otce, v jehož dílně si podle Blažíčka mladý Quitainer osvojil 

pouze řemeslné základy své profese.118 

 

Další vývoj bádání o J. A. Quitainerovi po druhé světové válce 

 

Aktuální stav poznání rozsahu Quitainerova díla shrnulo příslušné heslo v Tomanově 

slovníku z roku 1950.119 Mladšímu Quitainerovi je zde v souladu s poznatky O. J. Blažíčka 

přisouzena výzdoba oltáře sv. Tomáše Akvinského ve staroměstském kostele sv. Jiljí (nikoli 

však protějškových oltářů sv. Floriana a Panny Marie Bolestné) a výzdoba průčelí strahovského 

klášterního kostela. Za sochařovo dílo je ve slovníku označeno také sousoší sv. Jana 

Nepomuckého v Praze na Pohořelci a dále modely k alegoriím ctností na balustrádě kolem 

náhrobku sv. Jana Nepomuckého.120 

V 60. a 70. letech 20. století byla vybraná Quitainerova díla prezentována v rámci několika 

výstavních a publikačních projektů, jež přesáhly hranice tehdejšího Československa. V roce 

1961 uspořádal Adalbert-Stifter-Verein v Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Norimberku výstavu 

„Barockmaler in Böhmen“, na které byly představeny tři Quitainerovy návrhové kresby 

ozdobných saní z Kleinheubachu.121 Katalog výstavy neobsahoval reprodukce těchto děl, byly 

zde však doslovně citovány nápisy na kresbách. Jeden z těchto nápisů naznačuje, že varianta 

saní s motivem sluhy Scapina byla realizována. O výstavě i Quitainerových kresbách referoval 

v časopise Umění Pavel Preiss.122 

V monografii „Barock in Böhmen“ z roku 1964 označil Erich Bachmann mladšího 

Quitainera za významnějšího sochaře než jeho otce Ondřeje Filipa.123 Bachmann se ve svém 

výkladu zastavil zejména u sochy Immaculaty z pražského premonstrátského kostela a označil 

ji za variaci na bavorské vzory. Autor v souvislosti s Quitainerem zmiňuje možné vlivy 

z okruhu Egida Quirina Asama, nedokládá je však příklady srovnatelných uměleckých děl. 

Bachmann dále rozvíjí svoji tezi o vlivu Johanna Baptisty Strauba a jeho pojetí klasicistně 

redukovaného skladebného systému drapérie na české pozdně barokní sochařství. Ve vztahu 

                                                 
118 „Vzdělání v dílně otcově poskytlo však mladému Quitainerovi hlavně základnu technicko-řemeslnou, aniž ho 

vázalo slohově.“ BLAŽÍČEK, 1946, 81. 
119 Prokop TOMAN: Nový slovník československých umělců II, L–Ž. Praha 1950, 336 
120 Tato díla Quitainerovi v roce 1940 připsal O. J. Blažíček (BLAŽÍČEK 1940b). Z Skořepová je označila za 

práce I. F. Platzera (SKOŘEPOVÁ 1957, 55–57). Tento názor v literatuře převážil. Podrobněji srov. Kat. II/74. 
121 BAROCKMALER IN BÖHMEN 1961, 31–32 (č. katalogu 110/a/b/c) 
122 PREISS 1962, 407 
123 BACHMANN 1964, 159 
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k dynamické povrchové struktuře strahovské Immaculaty však toto srovnání vyznívá 

nepřesvědčivě. 

Československou odpovědí na výstavu německého spolku Adalbert-Stifter-Verein byla série 

krátkodobých expozic českého barokního umění, uspořádaných Národní galerií v různých 

evropských metropolích. Téma sochařství zpracoval v příslušných výstavních katalozích O. J. 

Blažíček. Quitainerova díla byla v rámci tohoto výstavního cyklu v roce 1969 prezentována 

v Londýně a Birminghamu (modelletto Panny Marie Immaculaty), v roce 1974 v Leningradu 

(dvojice andílků z Národní galerie) a v roce 1977 v Essenu (modelletto Panny Marie Imaculaty, 

jedna z dvojic andílků z chórových lavic ve Strahovském klášteře).124 

V roce 1969 byla na zámku Karlova koruna otevřena stálá expozice českého barokního 

umění, jejíž koncepci vypracoval O. J. Blažíček. V rámci expozice byla prostřednictvím 

fotografií prezentována putti z chórových lavic strahovského klášterního kostela. Podle 

příslušného katalogového hesla, zpracovaného Blažíčkem, byl mladý Quitainer v těchto putti 

„nejvíce rokokový“.125 

V 70. a 80. letech 20. století došlo na základě nových atribucí k rozšíření známého díla J. A. 

Quitainera. V roce 1973 připsal Mojmír Horyna tomuto sochaři drobnou sošku Immaculaty 

z Muzea hlavního města Prahy.126 Miloš Suchomel se opakovaně zabýval sousoším Kalvárie 

z Dolních Břežan; monument připsal J. A. Quitainerovi jako jeho práci z roku 1760.127 

V roce 1987 navrhl Ivo Kořán spojit s Quitainerovou dílnou řezby sv. Apolonie a sv. 

Vavřince z pražského kostela sv. Jindřicha.128 Kořán rovněž uvažoval o Quitainerovi jako tvůrci 

sochařské výzdoby oltářů sv. Dominika a sv. Kříže v kostele sv. Jiljí.129 Tato atribuce však 

nebyla pozdější literaturou akceptována.130 

Mojmír Horyna pojednal dílo obou Quitainerů v katalogu výstavy K. I. Dientzenhofera a 

umělců jeho okruhu z roku 1989. 131 V rámci příslušné statě a katalogových hesel Horyna 

konkretizoval starší názory O. J. Blažíčka o možném podílu Quitainerovy dílny na výzdobě 

novoměstského kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Jako práci mladšího Quitainera 

přitom určil řezby sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty z oltáře Nejsvětějšího srdce Páně.  

                                                 
124 BAROQUE IN BOHEMIA 1969, nepag., kat. č. 39; ISKUSSTVO ČEŠSKOGO BAROKKO 1974, nepag., kat. č. 113–

114; BLAŽÍČEK 1977, 64, kat. č. 45,46 
125 BLAŽÍČEK 1973, 115. 
126 HORYNA 1973b, 35 (kat. č. 52) 
127 SUCHOMEL 1975, 144–146, 160; SUCHOMEL 1980, 589; 593–594. Podrobněji k tomuto tématu: KAT. II/14. 
128 KOŘÁN 1988, 511 
129 KOŘÁN 1988, 510 
130 Podrobněji k tomuto tématu: KAT. II/ 67, 68 
131 HORYNA 1989a, 101; HORYNA 1989b, 139–140 (kat. č. 132, 133) 
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Milada Vilímková a Pavel Preiss ve své práci „Ve znamení Břevna a růží“ (1989), věnované 

kulturním dějinám Břevnovského kláštera, specifikovali Quitainerovy práce pro břevnovské 

benediktiny.132 Za dílo mladšího Quitainera označili dva mohutné vyřezávané svícny, 

považované v minulosti – počínaje Bedou Menzelem – za práci O. F. Quitainera.133 

Řadu problematických připsání obsahují práce Václava Vančury, zvláště pak jeho studie o 

otci a synovi Quitainerových z roku 1989.134 Vančura akceptoval rozsah Quitainerova díla 

v hranicích vymezených O. J. Blažíčkem a soustředil se na hledání nových možností připsání. 

Jen v malostranském kostele Panny Marie Vítězné spojil s Quitainerem výzdobu čtyř bočních 

oltářů a soch sv. Jana od Kříže a sv. Terezie z Avily z hlavního oltáře. Vznik mnoha z těchto 

nově připsaných děl situoval Vančura do prvního desetiletí sochařovy samostatné činnosti ve 

30. let 18. století. Badatel těmito neuváženými atribucemi, založenými často na povšechných 

analogiích a podceňujícími primární archivní výzkum, bohužel znejasnil sochařům profil 

v raném období jeho tvorby. Na svých připsáních Vančura trval i v rámci své syntézy Barokní 

plastika Prahy, vydané na digitálním nosiči v roce 2002.135 

Od druhé světové války byly na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájeny již tři 

diplomové práce věnované dílu J. A. Quitainera. Zásluhou Alexandry Kubínové vznikl v roce 

1970 první nástin katalogu tohoto sochaře, jenž ale bohužel trpí přílišnou stručností 

jednotlivých hesel a nedostatečným vytěžením archivních pramenů.136 Diplomová práce autora 

této disertační práce, obhájená v roce 2008, se zaměřila na Quitainerovo dílo ve Strahovském 

klášteře.137 Důraz byl kladen na kulturně historické pozadí Quitainerových vztahů s jeho 

nejvýznamnějším objednavatelem. Některé z nově získaných poznatků autor později 

publikoval.138 Doposud nejkomplexnějším zpracování Quitainerova díla se stala diplomová 

práce Evy Petříkové, obhájená rovněž v roce 2008.139 Autorka vyčerpávajícím způsobem 

shromáždila informace o Quitainerových archivně doložených a připsaných dílech a utřídila je 

ve formě přehledného katalogu, který v nemalé míře čerpá také z archivních pramenů. Zásluhou 

autorky byly uvážlivě zhodnoceny a mnohdy přehodnoceny atribuce vyslovené Václavem 

Vančurou.  

 

                                                 
132 PREISS/VILÍMKOVÁ 1989, 100, 209 
133 Podrobněji k tomuto tématu: KAT. II/10c 
134 VANČURA 1989 
135 VANČURA 2002 
136 KUBÍNOVÁ 1973  
137 HOŘÁK 2008 
138 HOŘÁK 2012 
139 PETŘÍKOVÁ 2008 
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Vývoj poválečného bádání potvrdil již dříve tušenou zkušenost, že J. A. Quitainer byl 

nejenom sochařem velkého tvůrčího potenciálu, ale také velmi plodným umělcem. Poznání 

skutečného rozsahu jeho díla tak zřejmě stále není uzavřeno. „Raně rokový“, synkretický 

charakter jeho díla, které bylo otevřeno různým inspiračním vlivům, zvláště naléhavě 

zdůrazňuje nutnost založit nové atribuce na kombinaci stylové analýzy a studia primárních 

pramenů. Studie Václava Vančury nepřímo poukázaly na skutečnost, že rané dílo J. A. 

Quitainera od začátku 30. let 18. století zhruba do poloviny let 40. zůstává nejméně 

prozkoumanou etapou sochařovy umělecké činnosti. Po nutné revizi Vančurových připsání se 

tato část stávajícího katalogu Quitainerových prací jeví na pozadí pozdějších etap jeho tvorby 

jako mezerovitá. 
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Životní osudy rodiny Quitainerových ve světle známých 

archivních pramenů 

 

Původ rodiny Quitainerových 

 

Neobvykle znějící jméno „Quitainer“ – ve své autentické dobové podobě psáno „Quitteiner“ 

– vyvolávalo v minulosti otázky týkající se původu pražské sochařské rodiny.140 Například 

autor studie o dějinách konventu bosých augustiniánů v Lysé nad Labem Josef Vojáček si kladl 

otázku, zda řezbář a sochař J. A. Quitainer neměl francouzské kořeny.141 Nejblíže pravdě se zdá 

být Václav Vilém Štech, jenž v roce 1959 uvedl, že Ondřej Filip Quitainer, rodák z Frýdlantu 

v Čechách, byl „jistě moravského původu“.142 V jedné ze svých starších prací tento badatel 

rovněž poznamenal, že Quitainer byl „patrně člen staré sochařské rodiny“.143 

Štech neuvádí zdroj svých informací, zdá se však, že jimi mohly být výsledky archivního 

výzkumu regionálního historika Antona Ressela, publikované v roce 1932.144 Podle zjištění 

tohoto německého badatele získal dne 5. září 1646 ve Frýdlantu městská práva sochařův děd 

Valentin Quitainer, narozený v „Müglitz“.  

Lokalit tohoto názvu bychom na tehdejších mapách nalezli několik. Mohlo by se jednat o 

dnes již zaniklou vesnici na Teplicku.145 V úvahu připadá také stejnojmenná městská část 

Altenbergu na saské straně Krušných hor, je však málo pravděpodobné, že by do města pod 

vládou katolických Gallasů přišel Valentin Quitainer z protestantských krajů. Ve Frýdlantu již 

ve 40. letech 17. století začínala rekatolizace a v jejím důsledku nekatolíci opouštěli své 

majetky a směřovali právě do Saska či Lužice. Míněno tak zřejmě bylo severomoravské město 

                                                 
140 Variantu „Quitteiner“ používal ve smlouvách, kvitancích, specifikacích děl a dalších úředních dokumentech 

jak Ondřej Filip (Andreas Philipp), tak Jan Antonín (Johann Antoni/n) Quitainer. Zvláště v matričních 

záznamech se objevují zkomoleniny typu „Gwytagner“ či „Quittainer“. V osvícenské historiografii, například 

v Dlabačově slovníku, se objevuje i varianta Guitainer. K různým způsobům psaní tohoto jména srov. RESSEL 

1932. Jeden z prvních příkladů použití verze „Quitainer“ lze zaznamenat v práci J. M. Schottkyho o 

pamětihodnostech Prahy z roku 1831. Srov. Schottky 1831, 280–281. Tento způsob psaní se posléze ujal v rámci 

českých dějin umění, zatímco v německojazyčném kontextu je užívána původní verze „Quitteiner“. V zájmu 

kontinuity s předchozím bádáním používám v této práce variantu „Quitainer“ a křestní jména uvádím v jejich 

českém překladu. 
141 VOJÁČEK 1929, 15. Autor snad mohl vycházet z podobnosti jména s francouzským slovem quitter – opustit, 

zanechat. 
142 ŠTECH 1959, 53–54 
143 ŠTECH 1935, 18 
144 RESSEL 1932 
145 Ortslexikon der böhmischen Länder 1910–1965, 2. durchgesehene Auflage. München 1995, 592–30b [pozn. 

M. H.: v případě slovníků a encyklopedií, které nejsou zařazeny do seznamu literatury, uvádím v celé práci 

nezkrácenou citaci.] 
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Mohelnice (Müglitz), rodiště osmého pražského arcibiskupa Jana Brusa z Mohelnice. Přestože 

se mi v rámci archivního výzkumu prováděného v souvislosti s touto disertační prací 

nepodařilo spojit Valentina Quitainera s žádným záznamem v dochovaných matrikách města 

Mohelnice a přilehlých obcí, historické a topografické okolnosti hypotézu o moravském 

původu rodiny Quitainerových podporují. Morava byla od jarních měsíců roku 1642 okupována 

a pleněna švédskými oddíly generála Lennarta Torstenssona. V červnu tohoto roku přitáhli 

Švédové i k Mohelnici a vypálili ji. Znovu pak město vydrancovali v den konání 

svatomikulášské pouti.146 Nabízí se tedy myšlenka, že Quitainer své rodiště opustil v důsledku 

těchto událostí a jeho příchod do Frýdlantu vyplýval z kontextu vnitřních migrací v posledních 

letech třicetileté války a drastického úbytku obyvatelstva Moravy v průběhu její osmileté 

okupace Švédy.147 

K Valentinu Quitainerovi se kromě zmíněného záznamu o udělení měšťanství v roce 1646 

vztahují již jen tři známé archivní prameny. Prvním z nich je smlouva z 5. července 1652 

týkající se domu se zahradou, který Valentin Quitainer na jejím základě koupil za cenu 100 

zlatých a zavázal se jej splácet až do roku 1659.148 Nemovitost je ve smlouvě označena jako 

„Haus und Brewhaus“ a zdá se tedy, že se mohlo jednat o dům s pivovarem („Bräuhaus“).149 

Dům byl situován vedle místa označeného jako „Kirchhoff“, jak byl nazýván starý hřbitov u 

kostela Nalezení sv. Kříže. Dobové poměry ve Frýdlantu dokresluje poznámka, že předmět 

koupě byl původně majetkem „odtud zmizelých“ (von hier entwichen) obchodníků Melchiora 

Kirschnera a Christoffa Seeligera. Původní majitelé tak byli protestanté, kteří odmítli 

konvertovat a byli nuceni odebrat se do exilu. Valentin Quitainer zemřel 6. listopadu 1689 a 

podle příslušného matričního zápisu byl v té době osmdesát let stár.150 Již o sedm let dříve 

prodal výše uvedené nemovitosti včetně zahrady svému synovi Johannu Valentinovi 

Quitainerovi a uchýlil se na výminek.151 Příslušná smlouva byla uzavřena 11. února 1682. 

                                                 
146 K historii Mohelnice v době třicetileté války (včetně citace autentického svědectví o švédském vpádu) srov. 

Teichmann 1942, 165–167. K širším souvislostem švédské okupace Moravy v poslední době nejpodrobněji: 

MATĚJEK 1992. Zde také podrobná bibliografie 
147 Dějiny Frýdlantu po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1634 byly nicméně také velmi pohnuté. Město 

nejprve několikrát vyrabovaly uherské oddíly. V letech 1639 až 1640 a poté krátce v roce 1643 drželi Frýdlant 

Švédové. Jejich nový vpád v září 1645 znamenal počátek čtyřleté okupace a s ní související devastace města a 

okolí. Nejpodrobněji k tomuto tématu: RESSEL 1902, 211–216. Quitainerův příchod do Frýdlantu lze 

s přihlédnutím k těmto souvislostem předpokládat mezi léty 1643 až 1645. 
148 SOKA LIBEREC, SMLOUVA 1652. Za transliteraci tohoto archivního pramene děkuji PhDr. Ondřeji Bastlovi.  
149 V této souvislosti se naskýtá spojitost s pravnukem kupujícího, Janem Antonínem Quitainerem, jenž za 

sochařskou výzdobu hlavního oltáře a kazatelny v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně obdržel v letech 

1730 až 1732 značnou část honoráře v pivu, což vedlo již Bohumila Matějku v roce 1896 k úvaze, že sochař 

mohl s tímto nápojem obchodovat. Této hypotéze však žádné další archivní prameny nenasvědčují. Srov. 

MATĚJKA 1896, col. 130–131 
150 SOA LITOMĚŘICE NOZ 1677–1709, 429 
151 SOKA LIBEREC, SMLOUVA 1652. Za transliteraci tohoto archivního pramene děkuji PhDr. Ondřeji Bastlovi. 
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Z hlediska tématu této práce je třeba upozornit, že kupující je v dokumentu označen jako 

sochař. 

Zprávy o Johannu Valentinovi Quitainerovi jsou stejně kusé jako písemná svědectví o jeho 

otci. Podle Antona Ressela získal ve Frýdlantu městská práva až 14. března 1680, přestože už 

v závěru předchozího roku zde slavil narození syna Ondřeje Filipa. Další zprávou o jeho životě 

je již pouze záznam o jeho úmrtí dne 8. dubna 1683. Quitainer je zde označen jako sochař a 

„kunstreicher Herr“.152 Johann Valentin tak zemřel ještě před svým otcem a necelé čtyři roky 

po narození syna Ondřeje Filipa, jemuž v důsledku toho nemohl poskytnout umělecké školení 

a předat mu svoji sochařskou dílnu.  

 

Život Ondřeje Filipa Quitainera 

 

Budoucí pražský sochař Ondřej Filip Quitainer byl pokřtěn dne 30. listopadu 1679 v kostele 

Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu.153 Jeho matkou byla Anna Rosina Quitainerová, rozená 

Effenbergerová.154 Na základě Quitainerova zachovacího listu z roku 1713 lze dovodit, že 

matka mohla pocházet z rodiny soukeníků, neboť sochařův řádný původ za účelem vystavení 

tohoto dokumentu potvrdil i frýdlantský měšťan a soukeník („Tuchmacher“) Johann 

Effenberger.155 Svědky Quitainerova křtu byli Jeremias Leubner, Christian Herschner a 

Magdalena Königová.156 Měšťan jménem Jeremias Leubner později vystupoval jako druhý 

svědek při vystavení Quitainerova zachovacího listu, v němž je také označen jako soukeník.157 

O prvním dvacetiletí života Ondřeje Filipa se nedochovaly téměř žádné zprávy. Lze se pouze 

domýšlet, že působením mezigenerační paměti dosud ovlivňovaly atmosféru ve městě 

vzpomínky na drastické události konce třicetileté války, změnu vrchnosti a radikální proměnu 

demografické mapy města po vynuceném odchodu nekatolíků. Ještě živější byla jistě 

vzpomínka na poddanskou vzpouru, vypuknuvší na Frýdlantsku krátce před Quitainerovým 

narozením.158 

Za jediný konkrétnější údaj o sochařově životě ve Frýdlantu lze považovat svědectví o jeho 

uměleckém školení, zaznamenané ve zmíněném zachovacím listu: 

 

                                                 
152 SOA LITOMĚŘICE NOZ 1677–1709, 405. 
153 RESSEL 1932 
154 Příjmení matky za svobodna je uvedeno v Quitainerově zachovacím listu. Srov. AHMP 1713 
155 Tamtéž.  
156 RESSEL 1932 
157 AHMP 1713 
158 Podrobněji k tématu selské rebélie na Frýdlantsku zejména: ČECHURA 2001. Zde i odkazy na starší literaturu. 
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„…auch sich, nebens seinen lieben Eltern, allweg in deßen Standt, Handel- undt Wandell 

gegen Jeder Männiglich auffrichtig Ehrlich ruhmlich- undt Wohlverhalten, undt die Bildhauer 

Kunst erlehrnet…“159 

 

Formulace „nebens seinen Eltern“ naznačuje, že Quitainer zřejmě absolvoval alespoň část 

svého sochařského školení v rodném Frýdlantu. Pravdivost citovaného tvrzení místopřísežně 

odpřisáhli dva výše uvedení měšťané na základě vlastních vzpomínek.160 Bližší podrobnosti o 

sochařově odborné průpravě dosud známé archivní prameny neskýtají. K této otázce se znovu 

vrátím v kontextu sochařova uměleckého vývoje; v příslušné kapitole přitom vyslovuji názor, 

že určujícím pro formování Quitainera uměleckého názoru se stalo až jeho školení či 

„doškolení“ v Praze. Z této perspektivy se jeví jako pravděpodobné, že do Prahy přišel již před 

rokem 1700, kdy je zde poprvé doložen. V tomto roce dosáhl jednadvaceti let a byl 

pravděpodobně již vyučen – v příslušném dokladu je označen jako řezbář.161 Dlabačova 

informace o jeho příchodu do Prahy v roce 1694 není nepravděpodobná, postrádá nicméně 

oporu v archivních pramenech.162 

Na sochařovu pražskou kariéru lze pohlížet rovněž jako na příklad úspěšné sociální adaptace 

v umělecko-řemeslném prostředí Malé Strany přelomu 17. a 18. století. Na počátku tohoto 

postupného vrůstání do nového prostředí bylo pravděpodobně již zmíněné školení v dílně 

některého ze zavedených pražských sochařů, jehož jméno není archivně doloženo. K upevnění 

Quitainerova sociálního statutu dále přispěl jeho první sňatek, uzavřený v malostranském 

kostele sv. Václava dne 7. listopadu 1700, kdy se jeho manželkou stala Sabina Brigita Teczová, 

dcera Michala Tecze.163 Tento malostranský zlatník byl v letech 1673 až 1693 postupně starším 

a puncovním mistrem malostranského cechu. Jeho stopa se v archivních pramenech ztrácí již 

kolem roku 1700.164 Quitainerova rodina nicméně nadále udržovala kontakty s jeho synem 

Jakubem Teczem.165 Celkem čtyři dcery Michala Tecze se provdaly v rámci malostranských 

                                                 
159 AHMP 1713 […také se, vedle svých milých rodičů, zcela dle jejich stavu ve svém činění a snažení bez 

výhrady řádně, čestně, chvályhodně a dobře choval a sochařskému umění vyučil…] 
160 Tamtéž. Rituál přísahy je v zachovacím listu popsán takto: „…glaubens unversprochene Manrer, haben nach 

genungsam Errinnerung, mit Ihren außgestreckten armen, auffgerichten leiblicher Zweyer Finger, bloßes Haubts 

Vor unß stehenden zu Gott dem Allmächtigen, Mariae de gebedeyten, - und von aller Erbsündt Unbefleckhten 

Mutter Gottes Einhellig an Aydes stadtbekandt- und außgesaget“. […muži nezpochybnitelné víry dle dostatečné 

vzpomínky s napřaženýma rukama a dvěma vztyčenými prsty, s odkrytou hlavou a stojíce, svorně místopřísežně 

přísahali a vyznali k Bohu Všemohoucímu a Marii… Matce Boží, neposkvrněné nikterými pozemskými hříchy.] 
161 PODLAHA 1920–1921, 285 
162 Srov. DLABACŽ 1815/I, col. 517 
163 PODLAHA 1920–1921, 285 
164 Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003, 105 (heslo: 

Dötsch/Dietz/Dehocz/Teczú/Techey/Tötsch Michal) 
165 Tamtéž, heslo: Dötsch/Tecz/Dietz/Dehetcz Jacobus/Jakub 
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uměleckých kruhů. Svým sňatkem se Sabinou Brigitou se Quitainer stal švagrem sochaře 

zlatníka Jana Jiřího Luxe, jenž se v roce 1695 oženil s Teczovou dcerou Markétou (Markytou) 

Kristinou.166 Jeho druhým švagrem byl sochař Jan Oldřich Mayer, od roku 1696 manžel 

Teczovy dcery Kateřiny.167 V roce 1707 se posléze Quitainerovým švagrem stal další 

významný malostranský zlatník, Jan Jiří Kogler, který si vzal za ženu Annu Josefu Teczovou.168 

Matriční záznamy z doby Quitainerova prvního manželství dokládají sochařovo zakotvení 

v prostředí malostranských zlatníků. K blízkým rodinným přátelům patřil zejména zmíněný Jan 

Jiří Lux a dále zlatnický mistr Dominik Sartorius, který se zúčastnil křtu čtyř ze šesti dětí 

manželů Quitainerových.169 Ze sochařů je mezi svědky křtů Quitainerových dětí doložen 

Ferdinand Geiger, spolupracovník Jana Oldřicha Mayera. Jak Mayer, tak Geiger se také stýkali 

s Quitainerovými dobrými přáteli Luxem a Sartoriem. Mayerovým prostřednictvím se 

Quitainerovi otevírala cesta k architektu Giovanni Battistu Alliprandimu a umělcům jeho 

okruhu, jako byl např. štukatér Tomasso Soldati.170 Na základě matričních záznamů nelze 

prokázat Quitainerovy kontakty s rodinou Brokoffových, s níž jeho dílnu spojila osvícenská 

literatura.171 

O. F. Quitainerovi se z jeho prvního manželství narodilo šest dětí a díky jejich křtům je 

v Praze doložen v letech 1700 (syn Ambrož Jan), 1704 (syn Jakub Jan, zemřel roku 1706), 1707 

(dcera Marie Emerentiana), 1709 (syn Jan Antonín, budoucí sochař), 1713 (dcera Markyta, 

zemřela roku 1716) a 1717 (syn Jan Jiří).172 Jeho manželka Sabina zemřela na následky porodu 

posledního z nich v roce 1717 a byla pohřbena na malostranském hřbitově při kostele sv. Jana 

v Oboře.  

Sochař se opětovně oženil 24. ledna 1723 s Terezou Woglovou. O rodinném zázemí jeho 

druhé manželky je známo pouze to, že byla dcerou zesnulého malostranského měšťana Josefa 

Wogla. Ondřeji Filipovi se s ní ve zbývajících šesti letech jeho života narodily tři děti, křtěné 

v letech 1724 (dcera Anna Christina), 1726 (syn Dominik Mikuláš Ignác) a 1728 (syn Filip 

                                                 
166 PODLAHA 1915, 174. K umělecké činnosti J. J. Luxe srov. nejpodrobněji: Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie 

českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003, 289–290 (heslo: Lux/Lukš/Luka Johann/Jan 

Georg/Jiří) 
167 AHMP MIK O5, fol. 71. Informaci o příbuzenském vztahu O. F. Quitainera J. O. Mayera publikoval Václav 

Vančura. Srov. VANČURA 2002/II, 186 
168 Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003, 235 (heslo: 

Kogler/Kugler/Kokler Johann/Jan Georg/Jiří I). Zde i shrnutí Koglerovy umělecké činnosti. 
169 PODLAHA 1915, 179–180; PODLAHA 1920–1921, 285 
170 PODLAHA 1920–1921, 274. Dne 9. 1. 1700 se Alliprandi a Soldati zúčastnili křtu Mayerova syna Jana 

Martina. 14. 5. byl Soldati přítomen křtu Mayerovy dcery Markyty. 18. 5. 1706 pokřtil Mayer dceru Annu 

Barboru za účasti Barbory Cecílie Alliprandiové.  
171 K tomuto tématu viz kapitolu věnovanou reflexi díla O. F. Quitainera v literatuře. 
172 PODLAHA 1915, 179–180; PODLAHA 1920–1921, 285 
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Vilém Mikuláš).173 Ze záznamů o křtech opět vystupuje do popředí několik okruhů rodinných 

známých a přátel. 

Jako velmi živé se jeví sochařovy vztahy s jeho častým spolupracovníkem Johannem 

Ulrichem Mannesem. Tohoto novoměstského kameníka nacházíme jako svědka u křtů všech 

Quitainerových dětí z druhého manželství.174 Ondřej Filip se na oplátku v roce 1722 zúčastnil 

svatby Mannesovy dcery Kateřiny s kameníkem Janem Petrem Baumgartnerem a 

v následujících šesti letech byl přizván k svátosti křtu tří dětí manželů Baumgartnerových.175 

Na křtu kameníkova syna Jana Nepomuka Šimona se dne 22. října 1722 Quitainer setkal 

s Matějem Václavem Jäckelem.176 Při křtech Quitainerových dětí je opakovaně doložena 

Christina Krackerová, manželka malostranského truhláře Joba Krackera.177 Jako svědek křtu 

Quitainerova syna Dominika Mikuláše vystupoval v roce 1726 zlatník Leopold 

Liechtenschopff, s nímž sochař kolem roku 1717 spolupracoval na vytvoření stříbrné votivní 

sošky Františka Josefa Černína a poté na výzdobě hlavního oltáře v malostranském kostele sv. 

Tomáše.178 

Z matričních záznamů vyplývá, že Quitainer se i v době svého druhého manželství stýkal 

převážně s lidmi ze své sociální a profesní vrstvy – mezi kmotry jeho dětí nenacházíme zástupce 

vysoké aristokracie z řad jeho objednavatelů. Z ustáleného rámce jeho společenských styků se 

vymykaly pouze přátelské vztahy s doktorem obojího práva, pozdějším rektorem Karlo-

Ferdinandovy univerzity (1751) a trojnásobným děkanem její právnické fakulty, Mikulášem 

Ignácem Königsmannem (1688–1752).179 Tyto kontakty byly založeny na příbuzenských a 

sousedských vztazích, neboť Königsmann byl zetěm malostranského zlatníka a Quitainerova 

švagra Jana Jiřího Luxe.180 Není bez zajímavosti, že Königsmann po svém ovdovění v roce 

1739 uzavřel svůj druhý sňatek s vdovou po Matyáši Bernardu Braunovi.181 K tomu však došlo 

                                                 
173 PODLAHA 1918, 202. V případě dcery Anny Christiny se dochovaly dva záznamy o křtu: z 28. 12. 1724 a 7. 5. 

1725. 
174 K pracovním vztahům Quitainera a Mannese srov. Kat. I/ 1, 2, 9. V celé práci respektuji obvyklý úzus české 

uměleckohistorické literatury při psaní křestních jmen umělců: tato jména jsou většinou psána česky. V případě 

kameníka Mannese používám v souladu s encyklopedii architektů a kameníků německou variantu jeho křestních 

jmen. Srov. Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004, 

397–398. 
175 PODLAHA 1920–1921, 118. 
176 Tamtéž 
177 Ke křtům Quitainerových dětí z druhého manželství srov. PODLAHA 1918, 202. K osobě Joba Krackera srov. 

PODLAHA 1918, 171.  
178 K těmto zakázkám srov. KAT. I/3 a KAT. I/5. K Liechtenschopffově účasti na křtu Quitainerova syna srov. 

PODLAHA 1918, 202 
179 BERÁNEK 1996, 158 
180 HRÁSKÝ 1987, 143. V roce 1723 převedl Lux na svého zetě svůj dům Nad černou branou v Ostruhové ulici. 
181 POCHE 1986, 294 
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deset let po smrti Ondřeje Filipa Quitainera. Königsmannovy kontakty s Quitainerovými 

potomky nejsou doloženy.182 

 

Ondřej Filip Quitainer byl úzce spjat s prostředím Malé Strany; hovoří-li se o něm jako o 

pražském sochaři, je třeba dodat, že byl především sochařem malostranským, neboť v rámci 

pražských měst pracoval téměř výlučně na Malé Straně a na území přilehlých Hradčan.183 

Zachovací list, jehož předložení bylo podmínkou pro přijetí do svazku měšťanů, mu byl v 

rodném Frýdlantu vystaven 27. dubna 1713.184 Do knihy malostranských městských práv byl 

Quitainer zapsán až 6. října 1718.185 Toto dlouhé otálení s podáním žádosti o udělení městských 

práv nebylo mezi pražskými barokními sochaři neobvyklé. Ottavio Mosto se například 

měšťanem v pražských městech nikdy nestal. Quitainerův švagr Jan Oldřich Mayer přijal 

malostranská práva až v roce 1712 – šestnáct let po své svatbě a několik let po vytvoření svých 

tří monumentů pro Karlův most.186 Důvodem těchto odkladů nemusela být sociální nejistota 

vyplývající z nedostatku zakázek, přijetí městských práv šlo totiž ruku v ruce se vstupem do 

cechu a podrobení se cechovním povinnostem. Quitainer se mohl tomuto kroku vyhýbat 

záměrně. Před obvinění ze „štolířství“ jej mohlo chránit, že pracoval pro objednavatele z řad 

aristokracie. V letech 1709 až 1712 a poté s přestávkami v letech 1713 a 1714 v důsledku svého 

uměleckého působení v Ludwigsburgu nadto v Praze vůbec nepobýval.187 

Quitainerovy majetkové poměry nebyly na takové úrovni, aby si jako jeho úspěšní 

současníci M. B. Braun či F. M. Brokoff, popřípadě jako jeho švagr J. J. Lux, mohl dovolit 

koupi vlastního domu. Třikrát je doložen v tehdejší Ostruhové ulici. V roce 1707 v domě U 

Zeleného jelínka, v roce 1716 v domě doktora Cossiniho a v roce 1717 v Renthaus. Ve 20. 

letech 18. století se rodina přesunula do okolí kostela sv. Tomáše, v němž Ondřej Filip pokřtil 

všechny své děti z druhého manželství. V roce 1724 žil v domě u malíře Christelmachera (U 

Zlatého slunce) v Letenské ulici a nejpozději od srpna 1726 až do své smrti obýval dům U 

                                                 
182 J. A. Quitainer v roce 1754 opravoval dnes nezvěstné svatojánské sousoší z břevnovské zahrady Závorka, 

které nechal dle podle nápisu na podstavci údajně vztyčit M. I. Königsmann. Práce však objednal Břevnovský 

klášter, na jehož pozemcích se dílo nacházelo. Srov. Kat. II/17. 
183 Výjimku představuje jeho výzdoba hlavního oltáře kostela sv. Václava na Zderaze (srov. Kat. I/8). V rámci 

katalogu mu připisuji také sochu sv. Ignáce ve štítu východního průčelí Klementina (srov. Kat. I./13) 
184 AHMP 1713 
185 Opis dokumentu publikovala jako první Haide Gundelachová. Srov. GUNDELACH 1945, nepag. (příloha IX). 

Datum (s poznámkou „praes.) je uvedeno také na rubu zachovací listiny z roku 1713. Srov. AHMP 1713. Jako 

„měšťan a řezbář“ Menšího města Pražského je Quitainer poprvé uveden již v matričním záznamu své dcerky 

z 26. 11. 1716. Zápis cituje A. Podlaha: PODLAHA 1915, 179. 
186 BERGNER 1915, 123 

187 Quitainerovu působení v Ludwigsburgu se podrobně věnuji v kapitole „Přehled a analýza díla Ondřeje Filipa 

Quitainera v dobových souvislostech“. 



  

37 

 

Modrého klíče v Letenské ulici.188 Tento dům (č.p. 32) byl jedním z šestnácti domů spadajících 

pod patrimoniální právo kláštera augustiniánů poustevníků při kostele sv. Tomáše.189 Z tohoto 

důvodu nebyl dům zahrnut do vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1726 a 

nemáme tak ani přibližnou představu, jaký byl sochařův roční příjem či kolik zaměstnával 

tovaryšů.190 

Quitainerův blízký vztah k malostranským augustiniánům (pro něž na začátku 20. let 18. 

století vytvořil svá nejvíce oceňovaná díla) nejlépe dokládá, že po své smrti dne 2. července 

1729 byl pohřben v ambitu jejich kláštera.191 

 

 

Život Jana Antonína Quitainera 

 

Po svém dědovi Johannu Valentinovi a otci Ondřeji Filipovi byl Jan Antonín Quitainer 

příslušníkem třetí sochařské generace ve své rodině. Jeho výchozí životní situace se výrazně 

lišila od poměrů provázejících dětství a dospívání těchto jeho předků. Změnila se především 

atmosféra doby, pro kterou byly po více než půl století míru dramata třicetileté války vzdálenou 

vzpomínkou. Další rozdíl spočíval v tom, že mladý Quitainer nevyrůstal na periferii země, ale 

v jednom z nejvýznamnějších uměleckých center střední Evropy, jímž Praha tehdy byla. Otec 

jej nadto mohl v prvních dvaceti letech jeho života systematicky připravovat na budoucí 

povolání. 

J. A. Quitainer se narodil jako čtvrté dítě Ondřeje Filipa a Sabiny Quitainerových. Pokřtěn 

byl 18. srpna 1709 v malostranském kostele sv. Mikuláše.192 Za kmotra rodiče vybrali zlatníka 

Jana Jiřího Luxe – svého švagra a chlapcova strýce. Svědkem křtu byl rodinný přítel, zlatník 

Dominik Sartorius. V roce chlapcova narození odjel Ondřej Filip Quitainer za prací do 

Ludwigsburgu, kde je poprvé doložen v prosinci 1709.193 Vzhledem k tomu, že až do září 1712 

působil v Luwigsburgu jako hlavní sochař, a jak vidno, pobýval zde i mimo stavební sezónu, 

                                                 
188 K místům Quitainerova pobytu v Praze srov. PODLAHA 1918, 202; RESSEL 1932. 
189 K rozsahu postranních práv srov. nejpodrobněji: SVOBODOVÁ-LADOVÁ 1983 
190 Srov. MATĚJKA 1897. Již tento badatel zaznamenal, že Quitainer není v archivním prameni uveden. Analýze 

vizitačního protokolu Malé Strany se v nedávné době věnovala Pavlína Fúrová. V rámci své bakalářské práce 

zpracovala i databázi záznamů o jednotlivých měšťanských domech, jejich majitelích a nájemnících. Srov. 

FÚROVÁ 2016 
191 PODLAHA 1918, 202. Jako důvod sochařova úmrtí je matričním záznamu uvedená „hektika“; sochař tak 

zemřel na kamenickou silikózu. Jeho pohřeb se konal 5. 7. 1729. Přesné místo sochařova hrobu se mi v rámci 

výzkumu nepodařilo lokalizovat. Ke Quitainerově uměleckému působení v kostele sv. Tomáše srov. KAT. I/5. 
192 PODLAHA 1915, 179 
193 HSTA STUTTGART 1709–1710 
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nelze vyloučit, že se do právě budované rezidence württemberského vévody vydal i s rodinou. 

Začátek sochařského školení malého Jana Antonína můžeme předpokládat kolem osmého roku 

jeho života, tedy kolem roku 1717. Tato doba se přibližně kryje s termínem, kdy Ondřej Filip 

Quitainer nabyl malostranských městských práv (1718). Lze opět spekulovat, zda si otec 

neuspořádal své poměry právě proto, aby mohl jako řádný cechovní mistr přijmout syna do 

učení.  

 

Jan Antonín byl stejně jako jeho otec dvakrát ženat. Ženil se ve vyšším věku než jeho otec, 

téměř ve třiceti letech, kdy již několik let vedl sochařskou dílnu a byl samostatně umělecky 

činný. Není známo, z jakých sociálních poměrů pocházely jeho dvě manželky. První z nich byla 

Ludmila Staygerwaltová, s níž se oženil 22. září 1738.194 Z manželství se narodily dvě dcery, 

jejichž křty můžeme považovat za doklad sochařovy přítomnosti v Praze: Anna Barbara (1739) 

a Susana Sophia (1741).195 Již rok po narození druhé z nich Quitainer ovdověl. Jeho manželka 

zemřela 22. června 1742, v době, kdy Prahu okupovali Bavoři, Sasové a Francouzi. Znovu se 

oženil po čtyřech letech, kdy si vzal Dorotheu Puntschochovou.196  S druhou manželkou se mu 

narodily děti: Joanna Susana Maria Anna (1747), Sebastian Joseph Wenceslaus (1749), 

Vincentius Ferrerius (1751), Joseph Johann (1754),  

Ze záznamů o křtech těchto šesti dětí z obou manželství vyplývá, že Jan Antonín podobně 

jako jeho otec udržoval dobré vztahy s členy zlatnického cechu a jejich rodinami, především 

pak s Františkem Nisslem a jeho ženou Annou Marií, dcerou zlatníka Leopolda 

Liechtenschopffa, na jehož pracovní i mimopracovní vztahy s Quitainerem starším upozorňuji 

výše. Křtu Quitainerova nejmladšího syna se pak v roce 1754 zúčastnil nejvýznamnější pražský 

zlatník té doby, Kašpar Gschwandtner, s nímž Jan Antonín o tři roky později spolupracoval na 

vytvoření nového oltáře v poutním kostele na Svaté Hoře. Matriky konečně ukazují, že 

k blízkým přátelům rodiny patřil Quitainerův vrstevník František Diebl, dědic známé konvářské 

dílny. V roce 1746 se Quitainer účastnil křtu syna malíře Jana Petra Molitora, s nímž v polovině 

40. pracoval u bosých augustiniánů v Praze na Zderaze.197 Blízký vztah měl Jan Antonín k 

malíři Janu Jiřímu Schmidtovi, s nímž spolupracoval od své první doložené zakázky v kostele 

sv. Tomáše (1730) až do 60. let 18. století.  

                                                 
194 PODLAHA 1915, 179 
195 PODLAHA 1920–1921, 284 
196 Tamtéž 
197 PODLAHA 1917, 86 
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J. A. Quitainer zemřel dne 7. dubna 1765 v domě U bílé řepy v Ostruhové ulici. Pohřben byl 

stejně jako řada jiných významných barokních umělců na malostranském hřbitově při kostele 

sv. Jana Křtitele v Oboře, kde byla pochována také jeho matka Sabina, jeho první manželka 

Ludmila, mnoho jeho sourozenců a dalších členů rodiny. 
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Přehled a analýza díla Ondřeje Filipa Quitainera v dobových 

souvislostech 

 

Mládí ve Frýdlantu a otázka uměleckého školení 

 

Frýdlantský sochař Johann Valentin Quitainer zemřel v roce 1683, necelé čtyři roky po 

narození svého syna Ondřeje Filipa, jemuž tak nemohl poskytnout sochařské školení a připravit 

jej na roli svého pokračovatele v čele rodinné dílny.198 V době jeho smrti žil ještě jeho otec 

Valentin, jehož povolání však neznáme. Tento děd Ondřeje Filipa byl nadto v roce vnukova 

narození již sedmdesát let stár a v roce 1680, devět let před svou smrtí, prodal synovi Johannu 

Valentinovi svůj dům a odebral se na odpočinek. Příbuzní matky Ondřeje Filipa se profesně 

zabývali plátenictvím. Můžeme pouze spekulovat, zda dílna pokračovala po smrti Johanna 

Valentina v činnosti pod vedením jiného mistra. Je však doloženo, že v roce 1713 dva svědkové 

za účelem vystavení zachovacího listu O. F. Quitainera odpřisáhli, že dotyčný se sochařskému 

umění vyučil „vedle svých milých rodičů“ (nebens seinen lieben Eltern) ve Frýdlantu.199 

S otcem Ondřeje Filipa Quitainera nelze na základě aktuálního stavu bádání spojit žádné 

konkrétní sochařské dílo. Zároveň není jmenovitě znám žádný sochař či kameník, jenž působil 

ve Frýdlantu v posledních dvou desetiletích 17. století, kdy se Ondřej Filip v rodném městě 

zdržoval. Lze se pouze dohadovat, jaké umělecké podněty mohly v této době na budoucího 

sochaře působit.  

Za vlády předchozí vrchnosti, protestantských Redernů (1558–1621), bylo město v oborech 

architektury a sochařství závislé na uměleckých importech ze Saska, Lužice a Slezska. 

Ponecháme-li stranou frýdlantský zámek, jenž byl kulturně vzdálen měšťanskému a 

uměleckořemeslnému prostředí Quitainerovy rodiny, byl druhým uměleckým centrem města 

kostel Nalezení sv. Kříže, v němž byl O. F. Quitainer pokřtěn, v jehož sousedství vlastnila jeho 

rodina dům a kde se bezpochyby účastnil bohoslužeb a jiných církevních obřadů. 

Nejvýznamnějších sochařským dílem tohoto chrámu dodnes zůstává mauzoleum posledních 

Redernů, nacházející se ve čtvercové kapli při severní straně presbytáře, kterou zbudoval 

                                                 
198 Dále uvedené biografické údaje týkající se života rodiny Quitainerových ve Frýdlantu jsou na tomto místě 

připomenuty v rámci kontextualizace. Podrobně a včetně odkazů na literaturu a archivní prameny je toto téma 

zpracováno v úvodu kapitoly „Životní osudy rodiny Quitainerových ve světle známých archivních pramenů“. 
199 AHMP 1713 
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redernovský dvorní stavitel Marcus Spazio z Lanza.200 Rodinnou hrobku s monumentálním 

náhrobkem nechala zřídit Kateřina z Redernu po smrti svého chotě, polního maršála a 

vícenásobného vítěze nad Turky Melchiora z Redernu. Tvůrcem náhrobku z let 1605 až 1610 

byl nizozemský sochař Gerhard Heinrich (Hendricks), toho času působící ve Vratislavi, jenž 

považoval toto své dílo za natolik významné, že pořídil jeho popis. V nedávné době se 

mauzoleum stalo námětem několika odborných studií, které se zaměřily na inspirační vazby 

jeho sochařské výzdoby i na komplexní ikonografickou a ikonologickou analýzu 

monumentu.201 Budoucí sochař Ondřej Filip Quitainer stěží mohl rozpoznat vlivy benátského 

sochařství na Heinrichovu tvorbu a jistě mu unikala i složitá spleť významů, v níž se prolínala 

oslava vojenských úspěchů Melchiora z Redernu s vyjádřením světské moci tří hlavních postav 

na náhrobku a jejich vzájemných rodinných vztahů. Na mladého Quitainera však mohla 

zapůsobit barevná souhra tří druhů použitého mramoru, bronzových soch a reliéfů, stejně jako 

vznosná trojosá kompozice náhrobku s trojicí hladkých sloupů po obou stranách centrálně 

situované niky, předjímající architektonická řešení vrcholně barokních edikulových oltářů. 

Především však Quitainer mohl vnímat kvality samotné sochařské výzdoby, která kombinuje 

statické pojetí zvěčnělých Redernů v dolní části náhrobku s hybnější nástavcovou skupinou, 

v jejímž středu se tyčí Vítězný Kristus, obklopený starozákonními postavami, včetně 

jezdeckých soch krále Davida a Judy Makabejského. Živou plasticitou se vyznačují reliéfy 

porobených Turků na podstavcích postranních soch Kateřiny z Redernu a jejího syna Kryštofa.  

V době svého dětství přicházel O. F. Quitainer v kostele Nalezení sv. Kříže do kontaktu i 

s dalšími vynikajícími kamenosochařskými díly z doby Redernů. Kromě kazatelny se sochou 

Mojžíše s deskami Úmluvy na podstavci a čtyřmi evangelisty v nikách pětibokého řečniště to 

byla nádherná křtitelnice, z níž byl Quitainer pravděpodobně pokřtěn. Původní renesanční část 

křtitelnice, doplněná v 18. století nejprve cínovým víkem a posléze dřevěným krytem, sestává 

z nohy složené z osmi rozvilin s anděly a andílčími hlavičkami, dříku a válcového korpusu 

ozdobeného sochami evangelistů, andílčími hlavičkami a reliéfními výjevy ze Starého a 

Nového zákona.  

V kostele se dále nachází početný soubor renesanční funerální plastiky, jenž zahrnuje trojosé 

pískovcové mauzoleum prvních Redernů a skupinu náhrobníků příslušníků rodu Redernů a 

                                                 
200 K historii vzniku náhrobku v kontextu redernovské vlády a historie města Frýdluntu srov. z poslední doby 

zejm. kolektivní monografii sestavenou týmem regionálních historiků: ANDĚL/KARPAŠ 2002 
201 K uměleckohistorické interpretaci náhrobku srov. nejnověji: OSZCZANOWSKI 2001. Zde také odkazy na starší 

literaturu. Kulturněhistorickým souvislostem vzniku náhrobku a jeho ikonologické interpretaci se v poslední 

době zevrubně věnoval historik Milan Svoboda. Nejpodrobněji ve své nedávné monografii. Srov. SVOBODA 

2011 
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jejich předchůdců Biberštejnů. Další náhrobníky jsou umístěny na vnější straně obvodové zdi 

kostela a na ohradní zdi. Tyto náhrobníky pocházejí ze starého hřbitova, jenž kostel původně 

obklopoval a v 18. století byl zrušen. Podle nápisů uvedených v soupisové práci Karla 

Friedricha Kühna lze jejich vznik řadit do období od 70. let 17. století do 50. let 18. století.202 

Existence těchto náhrobníků odkazuje na staletou tradici kamenického řemesla ve Frýdlantu. 

Tato tradice se ve městě rozvíjela i v době Quitainerova dětství, mohla ovlivnit sochařovy 

profesní počátky a být východiskem jeho dalšího uměleckého růstu.  

 

Tak jako není známo, v kterém roce přišel Quitainer do Prahy, nevíme ani, zda sem dorazil 

přímo ze svého rodného města, nebo se předtím vyučil sochařství v jiném místě, případně zda 

před příchodem do Prahy podnikl tovaryšskou cestu. Geografický kontext jeho rodiště, které se 

nacházelo v periferní poloze vůči českému vnitrozemí, ale leželo na obchodní stezce do Lužice, 

vede k úvaze, zda cesta budoucího sochaře za odborným vzděláním nevedla severním směrem.  

Do Lužice zasahovala již od poloviny 80. let 17. století činnost drážďanského sochaře Jana 

Jiřího Heermanna, jenž kolem roku 1686 vytvořil dnes nedochovanou výzdobu varhan kostela 

sv. Petra a Pavla ve Zhořelci.203 Po velké požáru v roce 1691 se Heermann do Zhořelce vrátil a 

v letech 1692 až 1695 vypracoval a realizoval návrh nového hlavního oltáře uvedeného 

chrámu.204 Spolu se svou dílnou, v níž působil i jeho synovec Pavel, osadil oltář sochami čtyř 

evangelistů, tří kardinálních ctností, dvou efébských andělů a hlaviček cherubů. Římské školení 

poskytlo Heermannovi především impulsy berniniovské slohové orientace, lze však u něho 

vysledovat i vliv vnitřně usebraného a formálně uměřeného sochařství Alessandra Algardiho, 

které bylo Quitainerovi také blízké. Také erotičnost Heermannových ženských postav (Caritas 

na oltáři ve Zhořelci nebo i sochy antických bohyň z letohrádku v Grosser Garten, popřípadě 

ze schodiště v Troji) nachází v Quitainerově díle dílčí analogie (bakchantky ze zahrad 

Ludwigsburgu, Pallas Athéna v zámeckém křídle Riesenbau). Heermannovi zhořelečtí 

štíhlonozí andělé, odění v živě podané drapérie a s údivem sledující výjev Nanebevstoupení 

Krista na oltářním plátně zhořeleckého oltáře však podobnost s Quitainerovým sochařským 

projevem nevykazují. Za výraznější náznak shody lze považovat pouze pojetí obličeje 

evangelisty Matouše na levé straně oltářního nástavce, jenž svýma hluboko posazenýma očima 

                                                 
202 Nejstarší náhrobky na zdi hřbitova jsou datovány lety 1670 a 1679. Srov. KÜHN/UHLÍKOVÁ 2013, 184. Tento 

hřbitov je nestarší ze třech frýdlantských hřbitovů. Náhrobníky tedy nemohly být původně součástí jiných 

hřbitovních areálů ve městě. 
203 ASCHE 1961, 194. V českém kontextu se v nedávné době sochařskou rodinou Heermannů (a Süssnerů), včetně 

jejího působení v Braniborsku a Lužici, zabýval ve své diplomové práci Jiří Sehnal. Srov. SEHNAL 2009; zde i 

odkazy na další literaturu. 
204 ASCHE 1961, 160 
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pod vysokým čelem a pojetím dlouhého vlajícího vousu připomíná Quitainerova sv. Jáchyma 

ze Svaté Hory u Příbrami (KAT. I/1). Tato podobnost je však příliš obecného charakteru. Štíhlý 

tělesný korpus všech čtyř evangelistů je opět vzdálen Quitainerovým objemově plným 

postavám. Tím spíše se pak Quitainerovu projevu svým velkým gestem vrcholného římského 

baroka vymyká Heermannovo nejzásadnější dílo, jímž je výzdoba zahradního schodiště zámku 

v Praze Troji.205 

V Lužice se Quitainer z časových důvodů nemohl setkat ani s Matějem Václavem Jäckelem, 

rodákem z Wittichenau (Kulowa) nedaleko Budyšína. Jäckel je totiž již v roce 1684 doložen 

v Praze, přičemž není vyloučeno, že se zde zdržoval již dříve.206 Stejně tak nemáme dostatek 

záchytných bodů, které by umožňovaly postulovat Quitainerovy vazby na lokální centra 

sochařské tvorby na sever od českých hranic, jako byla dílna rodiny Böhmů v krušnohorském 

Schneebergu, jíž prošel Jäckelův předpokládaný učitel Melchior Barthel i Heermannové a která 

prostřednictvím Heinricha Böhma ovlivnila i Konráda Maxe Süssnera.207 Jako 

nejpravděpodobnější se tak jeví názor, že Quitainerův sochařský projev zformovalo až školení 

v některém z pražských ateliérů. Tomuto tématu se budeme věnovat v nadcházející 

podkapitole. 

 

Rané dílo v kontextu pražského sochařství přelomu 17. a 18. století 

 

Počátky Quitainerova působení v Praze jsou nejméně zmapovaným úsekem profesní dráhy 

tohoto sochaře. Pouze nepřímé náznaky svědčí o tom, že se po roce 1700 mohl pohybovat 

v okruhu Giovanni Battisty Alliprandiho. Jak uvádím v úvodním biografickém shrnutí, s tímto 

architektem udržoval již od počátku 18. století živé osobní vztahy Quitainerův švagr J. O. 

Mayer. Nedávné výzkumy německé badatelky Ulrike Seegerové ukazují, že s Alliprandim byl 

v kontaktu také württemberský architekt a stavební ředitel Johann Friedrich Nette, jenž od roku 

1707 vedl stavbu zámku v Ludwigsburgu.208 Nejvýznamnější z pražských umělců, které Nette 

                                                 
205 Hypotéza, že Quitainer mohl přijít do Prahy s Heermanny v souvislosti se sochařskou výzdobou zámku Troja, 

nemá oporu v dosud známých skutečnostech. Quitainerovým vazbám na rod Šternberků nic nenasvědčuje. 

Quitainerův dlouholetý přítel a spolupracovník je ve Šternberském paláci na Hradčanech (při stavbě 

kamenických vodovodů) doložen až v roce 1707 (Pavel VLČEK /ed./: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků 

a kameníků v Čechách. Praha 2004, 397). Z tohoto důvodu nevěnuji výzdobě schodiště detailnější pozornost. 

Z velmi bohaté literatury o historii Trojského zámku srov. nejnověji KRUMMHOLZ 2017 
206 TISCHEROVÁ 2013, 19 
207 Nejucelenějším zpracováním tvorby jednotlivých členů rodiny Böhme ze Schneebergu dosud zůstává starší 

práce S. Ascheho (srov. ASCHE 1961). 
208 Quitainerovu působení v Ludwigsburgu se detailně věnuji v jedné z následujících podkapitol. Architekt J. F. 

Nette je dosud poměrně málo probádanou osobností. O jeho kontaktech s Alliprandim hovořila s odvoláním na 

nově nalezené archivní prameny prof. Ulrike Seegerová z Universität Stuttgart během své přednášky v Ústavu 
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v roce 1708 spolu s Quitainerem přizval ke spolupráci (Tomasso Soldati, Giuseppe Donato 

Frisoni, Jakub Stevens ze Steinfelsu), jsou doloženi na stavbách pražských paláců, jejichž 

projekty jsou spojovány s Alliprandim.209 Ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech je 

v roce 1707 doložen i Johann Ulrich Mannes, jenž v témže roce s Quitainerem spolupracoval 

na Svaté Hoře u Příbrami a byl jeho celoživotním přítelem a spolupracovníkem.210 Mannes 

později dodával kámen také do Ludwigsburgu.211 Z matričních záznamů je dále zřejmé, že 

s Alliprandim udržoval přátelské kontakty sochař Jan Oldřich Mayer, jenž byl Quitainerovým 

švagrem.212 O. F. Quitainera však za současného stavu poznání nelze s žádným z uvedených 

paláců spojit na základě dosud známých archivních pramenů ani na základě slohového 

charakteru jejich sochařské výzdoby.213 

V Ludwigsburgu vystřídal Quitainer místního sochaře Sebastiana Zimmermanna, jenž 

zastával postavení dvorního sochaře a několik let před svým propuštěním byl württemberským 

vévodou vyslán na studijní cestu do Itálie.214 Měl-li jej Quitainer nahradit, zdá se 

pravděpodobné, že musel být již kolem roku 1708 schopen vykázat se dílem, které Netteho 

přesvědčilo, že zvládne náročné úkoly, jež na něho v Ludwigsburgu čekaly. Také Dlabač uvádí, 

že Quitainer si získal renomé už před rokem 1708.215 Váhu jeho tvrzení ale snižuje fakt, že je 

Dlabač dokládá pouze jednou zakázkou, jíž měla být výzdoba libosadu před morzinským 

                                                 
dějin umění AV ČR (Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und die Folgen für Schloss Ludwigsburg; 26. 

4. 2017). Výsledky výzkumu U. Seegerové nebyly v době dokončení této disertační práce zatím publikovány. 
209 Stavbu nicméně prováděl Kryštof Dientzenhofer. Allipravdi neměl svou stavební firmu a najímal stavitele, 

který pak již spolupracoval s oblíbenými umělci a řemeslníky. 
210 K Mannesovým pracím ve Šternberském paláci srov. nejnověji: Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, 

stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004, 397 
211 HSTA STUTTGART 17. 1. 1714 
212 Srov. kapitolu „Životní osudy rodiny Quitainerových…“. 
213 Z dochované sochařské výzdoby těchto paláců vynikají alegorie čtyř živlů (a vázy) na attice Kaiserštejnského 

paláce, které však již byly v minulosti věrohodně připsány O. Mostovi (nejnověji k tomuto tématu a v kontextu 

k tématu architektonické plastiky: ADAMCOVÁ 2015). Hybné postavy těchto alegorií jsou Quitainerovým 

statickým kompozicím vzdáleny. Autorství zatím nebylo určeno v případě čtyř mohutných postav z attiky paláce 

Přehořovských z Kvasejovic (dnes Lobkovický palác), které jsou dnes umístěny v horní části zahrady 

německého velvyslanectví. Dle rytiny B. Wernera ze 40. let 18. století byly tyto sochy na attice ještě před 

pozdně barokní úpravou paláce. Mohutné alegorické postavy, vztahující se zřejmě k tématu tureckých válek 

(vyniká postava tureckého návštěvníka) nejsou vzdáleny Quitainerově důrazu na plasticitu. Jejich poměrně hrubé 

zpracování a hypertrofované tvary však neumožňují připsání na základě stylové analýzy. Archivní materiály ke 

stavbě tohoto paláce se vzhledem k pozdější kridě, uvalené na rod majitelů paláce, dochovaly torzovitě a 

Quitainerovo jméno v nich není uvedeno. K tomuto tématu srov. zejména historickou část stavebně historického 

průzkumu paláce: HOLANOVÁ 1968. Rozbor archivních a ikonografických pramenů týkajících se těchto soch 

obsahují restaurátorské zprávy: KAŠE 1985; KAŠE 1988. K vázám na attice: FUČÍK/HLADÍK 1991. Archivní 

výzkum týkající se hradčanského Šternberského paláce limituje skutečnost, že příslušný fond v archivu 

Národního muzea je dosud nezpracován. Dílčí poznatky k umělcům a řemeslníkům podílejícím se na jeho stavbě 

publikovala A. Birnbaumová: BIRNBAUMOVÁ 1924–1925.  
214 FLEISCHHAUER 1958b, 148 
215 DLABACŽ 1815/I, col. 517 
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zámkem v Dolní Lukavici na Plzeňsku (KAT. I/14).216 Tento zámek, navržený architektem 

Jakubem Augustonem mladším, se však začal stavět právě až v roce 1708, tedy krátce před 

Quitainerovým odjezdem.217 Čtyři torza ozdobných kamenných váz, které se dochovala 

z údajně nádherné barokní zahrady, neskýtají dostatek argumentů pro potvrzení Quitainerova 

autorství. I v případě, že by se jeho podíl na výzdobě zahrady podařilo doložit, jevilo by se 

pravděpodobnější, že se zapojil až do druhé fáze budování zámku v letech 1724 až 1727. 

Jediným známým Quitainerovým dílem z doby před jeho odjezdem do jihovýchodního 

Německa tak zůstávají archivně doložené sochy Panny Marie Svatohorské, sv. Jáchyma a sv. 

Anny z portálu Březnické brány na Svaté Hoře u Příbrami. K této trojici soch je třeba na základě 

stylových kritérií přiřadit také šest byst příbuzných a blízkých osob Panny Marie a Ježíše Krista 

z atiky téže brány, jež jsou z neznámého důvodu zahrnuty do specifikace prací kameníka 

Johanna Ulricha Mannese (KAT. I/1). Není však vyloučeno, že se jednalo nikoli o jejich 

vysekání, ale o práce spojené s jejich osazením.  

Quitainer se těmito díly prezentoval jako tvůrce, jehož kamenosochařský projev vycházel 

z realistického výtvarného názoru, který je jedním z hlavních proudů evropského baroka a 

prolíná se celými jeho dějinami. Z hlediska sochařova uměleckého profilu stojí za pozornost 

snaha o individualizaci a prohloubení výrazu vrásčitých tváří rodičů Panny Marie. Jeho smysl 

pro naturalistický detail prozrazuje ratolest v ruce sv. Jáchyma či mašle na hrudi sv. Anny. 

Kamenické zpracování těchto prvků zároveň ukazuje na řemeslnou zručnost a „fortelnost“, 

která byla zřejmě Quitainerovi vlastní již od začátku je umělecké dráhy. 

 

Tato skupina soch je prozatím jediným hmotným pramenem poznání Quitainerova raného 

díla a zároveň možným východiskem úvah o jeho postavení v kontextu pražského sochařství 

přelomu 17. a 18. století. V době jejich vzniku již po více než dvě desetiletí pronikaly do Prahy 

impulsy římského vrcholně barokního sochařství. Jedním z jejich prvních zprostředkovatelů 

byl výše zmíněný drážďanský sochař Jan Jiří Heermann, kterého jako tvůrce znalého římských 

předloh při výzdobě zahrady a poté i venkovního schodiště svého zámku v Praze Troji 

angažoval Václav Vojtěch ze Šternberka kolem roku 1683.218 Heermanna, jenž později v Troji 

                                                 
216 Odkazy umístěné přímo v textu se váží ke katalogové části práce. Zkratka „Kat.“ je v tomto případě vždy 

psána kapitálami. Římská číslice I značí katalog děl O. F. Quitainera, číslice II se vztahuje ke katalogu děl J. A. 

Quitainera. V monografické části se snažím vyhýbat dublování podrobného poznámkového aparátu katalogové 

části. V pasážích odvolávajících se na katalog (shrnující pasáže k jednotlivým uměleckým dílům) používám 

pouze redukovaný poznámkový aparát.  
217 Auguston je v Dolní Lukavici doložen při úpravách kostela sv. Petra a Pavla v letech 1721 až 1727. Ke 

stavební historii zámku nejnověji srov.: HOLEČEK 2015, 378. 
218 Z velmi bohaté literatury o historii Trojského zámku srov. nejnověji KRUMMHOLZ 2017 
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spolupracoval se svým synovcem Pavlem, lze díky jeho dlouhodobým pobytům v Praze 

považovat téměř za pražského sochaře, přestože se v Praze nikdy trvale neusadil a jeho snaha 

prosadit se i v okruhu objednavatelů z řad pražského měšťanstva skončila známým sporem o 

kvalitu jím dodaného vyřezávaného rámu oltářního obrazu Nejsvětější Trojice z kostela sv. 

Václava.219  

Charakter uměleckého importu měla naproti tomu šestice štukových soch drážďanských 

sochařů Jeremiáše (sochy sv. Barbora, sv. Jáchym, sv. Anna, sv. Martin) a Konráda Maxe 

Süssnerových (sochy sv. Jiří a sv. Kateřiny) do výklenků v interiéru staroměstského kostela sv. 

Františka Serafinského.220 Tyto práce z let 1689–1690 přinášely podněty jak dynamizujícího, 

berniniovského, tak klasicizujícího proudu římského baroka, obohacené o nizozemské vlivy, 

které Konrádu Maxu Süssnerovi pravděpodobně zprostředkovalo školení u Johanna Heinricha 

Böhmeho.221 Zcela zásadní pak bylo Jeremiáše Süssnera poznání děl Francoise Duqusnoya. 

S výjimkou francouzských sochařů se nikdo jiný tolik nepřiblížil antikizujícímu typu barokního 

klasicismu tohoto sochaře jako právě Jeremias Süssner. 

Krátce nato je v Praze poprvé doložen Ottavio Mosto.222 Své poučení berninismem prokázal 

tento padovský sochař již svým vysokým reliéfem na námět glorifikace sv. Jakuba Většího, 

vytvořeným v roce 1695 ve štuku na průčelí staroměstského kostela sv. Jakuba. Toto dílo, 

inspirované andělským chórem v nástavci Cathedra Petri, je v kontextu pražského barokního 

sochařství jednou z nejzdařilejších tvůrčích variací na témata formulovaná G. L. Berninim. 

Atmosféru neustálého pohybu a vzruchu, jež ovládá nejen jevovou stránku světa, ale vibruje i 

v nitru zobrazených postav, dokázal Mosto tlumočit i při práci s méně poddajným materiálem. 

Jak ukazuje jeho pískovcové sousoší sv. Václava s anděly pro Karlův most (1699/1700), efektní 

forma rozevlátých pohybů a tence vybroušených cípů drapérie přitom nebyla na úkor citové 

hloubky, zračící se v široce otevřených očích sv. Václava.  

Quitainer se od počátku svého působení v Praze mohl setkávat také s početnou a kvalitativně 

různorodou tvorbou M. V. Jäckela.223 Ta tlumočila principy berninismu svou projasněnou 

lehkostí a variabilitou kompozičních řešení, která se projevovala zvláště v Jäckelově řezbářství. 

Právě kolem roku 1700 – v řezbách na dvou rámových oltářích a na hlavním oltáři kostela sv. 

                                                 
219 BLAŽÍČEK 1958, 93–94 
220 Nejzávažnějším příspěvkem k tomuto tématu dosud zůstává raná práce O. J. Blažíčka z roku 1939. Srov. 

BLAŽÍČEK 1939. Z novější literatury srov. KOŘÁN 1988, 458. Naposledy k tomuto tématu: SEHNAL 2009, 31–32. 

Zde i odkazy na novější literaturu. 
221 K osobnosti J. H. Böhmeho srov. Neue Deutsche Biographie 2, München 1955, 379 (heslo: Böhm, Johann 

Heinrich der Ältere; autor hesla: Sigfried Asche) a dále ASCHE 1961, 104. 
222 K Mostovi zatím nepodrobněji srov. VANČURA 1995b. 
223 TISCHEROVÁ 2013 
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Františka Serafinského, ale také ve svých mosteckých sousoších, v nichž se rovněž uplytňují 

reflexe přístupů přicházejících z Říma – dospěl Jäckel k jednomu ze svých uměleckých 

vrcholů.224 O jeho postavení nejvýznamnějšího pražského sochaře před nástupem Ferdinanda 

Maxmiliána Brokoffa a Matyáše Brauna svědčí tři jeho mostecká sousoší, realizovaná 

v rychlém sledu mezi léty 1707 až 1709. 

 

Navzdory skutečnosti, že slohové proudy čerpající z římského vrcholného baroka a odkazu 

G. L. Berniniho měly již kolem roku 1700 v Praze silnou pozici, v Quitainerově tvorbě 

nacházely ohlas pouze náznakově – v chvějivosti povrchového reliéfu, v napětí mezi uzavřenou 

fomou a vnitřní naléhavostí – a nikdy se nerozvinuly v tak vyhraněné podobě, jakou 

představovalo dílo M. B. Brauna a předtím dílo O. Mosta či F. Preisse.  

 

Quitainerova tvorba je zakotvena v pražské tradici a její kořeny lze hledat v širším okruhu 

následovníků Jana Jiřího Bendla.225 K tomuto následnictví odkazují sevřené formy soch sv. 

Jáchyma a sv. Anny stejně jako starozákonně vážné tváře obou rodičů Panny Marie i byst na 

atice Březnické brány. Také náznak kaskádovitého uspořádání drapérie sv. Jáchyma navazuje 

na raně barokní pražské řezbářství Bendlova směru, i když prvky jako třepotající okraje záhybů 

nebo „mokré“ přilnutí drapérie sv. Anny prozrazují i návaznost na tvůrce jiné slohové orientace 

(K. M. Süssner). Z Bendlova odkazu Quitainer čerpá pouze výběrově. Blízká je mu poloha 

Bendlových statičtěji pojatých světců, například zamyšleného sv. Zikmunda z Muzea Hlavního 

města Prahy nebo některých jednodušeji formulovaných postav (sv. Jakub) z řezbářského 

souboru na zpovědnicích v pražském jezuitském kostele sv. Salvátora. Naopak pro plavnou 

souhru energických pohybů Bendlova archanděla Rafaela z pražského městského muzea u 

Quitainera analogie nenacházíme. Quitainer také v celé své tvorbě nikdy nedospěl k tak 

náročným, prostorově rozvinutým a pohybově provázaným sousoším, jaká vytvořil Bendl ve 

skupinách andělů zápasících s ďábly na nárožích podstavce staroměstského mariánského 

sloupu. Je však také třeba dodat, že před úkol tohoto typu nebyl v průběhu své tvůrčí dráhy 

nikdy postaven. 

Ze soudobých pražských ateliérů, navazujících na Bendlův odkaz, byla Quitainerovu 

projevu nejblíže dílna Jeronýma Kohla.226 Tento sochař sice v roce 1702 dosáhl již sedmdesáti 

                                                 
224 Tamtéž 187–193 
225 Z hlediska poznání Bendlova díla zůstávají dosud nepřekonány starší Blažíčkovy práce. Srov. BLAŽÍČEK 

1965, BLAŽÍČEK 1982 
226 Zatím nejpodrobněji: VANČURA 1991b. 
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let, zdá se však, že zůstal umělecky činný až do své smrti v roce 1709, byť podobu jeho 

posledních děl (Tritonů v Kuksu a dvou augustiniánských světců na Karlově mostě), již patrně 

významně určoval jeho nevlastní syn Jan Bedřich Kohl-Severa. V Kohlově díle nacházelo 

uplatnění i manýristické dědictví Arnošta Heidelbergra, projevující se například v dekorativně 

„děleném“ svalstvu Atlantů Leopoldovy kašny na nádvoří Pražského hradu (1686). Souběžně 

však svými nejlepšími kamenosochařskými díly – postavami sv. Tomáše a sv. Augustina 

z kostela malostranských augustiniánů (1684–1686) – dokázal vytvořit sochy monumentálního 

účinku v duchu vrcholného baroka. 

Dva nejlepší Kohlovi vyučenci, již zmíněný Jan Bedřich Kohl-Severa a František Preiss, 

osobitým způsobem přehodnocovali tradici objemově plných, realisticky formulovaných 

postav bendlovské tradice, v níž byl zakotven Jeroným Kohl. Kohl-Severa, jenž byl jen o dva 

roky mladší než Quitainer, ve svých reliéfně pojatých architektonických sousoších na průčelí 

špitálního kostela v Kuksu (Zvěstování Panny Marie) a na průčelí hradčanské Lorety (Mystické 

zasnoubení Felixe z Cantalice s Pannou Marií) oslabuje hmotný účinek soch zeštíhlením jejich 

tělesného kánonu, ztenčením látek a rozčeřením drapérie tenkými záhyby.227 

„Rozpohybovaní“, usměvaví andělé z nedávno restaurovaného lobkovického erbu nad 

portálem hradčanské Lorety dokládají, že na Kohl-Severovu tvorbu v pozdějších letech silně 

zapůsobilo dílo M. B. Brauna.  

František Preiss se vydal cestou posílení exprese, vyhrocení emocionálního poselství a 

naturalistického detailu.228 Jeho osm zemských patronů z pilířů křížení katedrály sv. Víta 

(původně v chóru) je pojato ještě poměrně staticky a estetický účinek těchto rozložitých postav 

je nesen jejich majestátními drapériemi a ostře řezanými rysy charismatických tváří. Již socha 

sv. Voršily z průčelí pražského novoměstského kostela zasvěceného této světici je oživena 

měkkým zvlněním tělesné osy. Ve svých vrcholných řezbách z kostela sv. Mikuláše v Lounech, 

kostela sv. Voršily v Praze a klášterního kostela v Doksanech stupňuje Preiss pohybové 

momenty až k výrazu vrcholné náboženské exaltace. Sochy z hlavního oltáře v Doksanech 

nadto charakterizuje zeštíhlení a protažení tělesného korpusu. 

                                                 
227 Nejnověji k J. B. Kohlovi: BAŠTA 2011, 9–10; BAŠTA 2017, 82–86 
228 Tomuto sochaři se v poslední době nejsoustavněji věnuje Kateřina Mazačová. Srov. její diplomovou práci o 

F. Preissovi: MAZAČOVÁ 2007. Autorka shledává některé podobné znaky mezí díly Preissova ateliéru (sv. Petr 

na zpovědnici v klášterním kostele v Doksanech) a Quitainerovými pracemi (sv. Jáchym na Březnické bráně na 

Svaté Hoře u Příbrami). Srov. MAZAČOVÁ 2007, 46. Obě sochy spojuje podobný způsob nakročení pravou 

nohou, avšak socha z Doksan působí energičtěji ve svém postoji. Vytažení záhybů drapérie do vysokých šítů je 

Quitainerovu „oblému“ pojetí vzdáleno. Autorkou naznačená možnost, že Quitainer působil v Preissově dílně se 

tak nemůže opřít o dostatečně zdůvodněné analogie. 
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V roce 1692 se Praze trvale usadil Jan Brokoff.229 Již dříve se zde však dobře uvedl svým 

modelem mostecké statojánské statue. Tato výchozí situace spolu s jeho schopností adaptovat 

se v pražském prostředí jak umělecky, tak z hlediska vztahů se zákazníky mu rychle napomohla 

k postavení obchodně nejúspěšnějšího pražského sochaře přelomu 17. a 18. století. Jeho první 

z dlouhé řady sousoší pro Karlův most, Pieta z let 1695 až 1696, jej prezentuje jako sochaře 

tíhnoucímu k lineárnímu řezbářskému přístupu. Toto dílo zároveň ukazuje, jak důležitou roli 

hrála v jeho tvorbě formální stylizace, projevující se mimo jiné zrcadlově obráceným 

zalomením těl klečících andělů a zavíjenými úseky lemů drapérií. Tklivý výraz obou andělů a 

krásná tvář Krista, nepoznamená smrtí, dokládají, že citlivá modelace obličejových typů byla 

součástí výrazového rejstříku dílny ještě před uměleckým nástupem O. F. Quitainera, který 

podle některých autorů mohl po roce 1700 právě typikou obličejů obohatil výtvarný projev 

Brokoffovy dílny.230 V široce diskutované otázce vztahů Brokoffovy a Quitainerovy dílny lze 

stěží doplnit starší literaturu, neznáme-li s jedinou výjimkou Quitainerovo rané dílo a 

nemůžeme tak posoudit, čím mohl sochař, jenž v roce 1700 dosáhl teprve dvaceti jedna let, 

přispět k uměleckému vývoji Brokoffových synů.231 

Dalším příkladem úspěšné adaptace v pražském prostředí byl sochař Jan Oldřich Mayer, jenž 

přišel do Prahy z Vídně krátce před rokem 1700 a stejně jako později O. F. Quitainer se přiženil 

do rodiny malostranského zlatníka Michala Tecze.232 Z Mayerových tří mosteckých soch či 

sousoší z let 1704 až 1708 (Kristus Salvátor mezi sv. Kosmou a sv. Damiánem, sv. Antonín 

Paduánský, sv. Juda Tadeáš) vyniká vedle překrásného aktu Krista – v Praze takto poprvé 

představený suverénní akt monumentálního a klidného výrazu – zejména sv. Antonín 

Paduánský. Svou kompoziční uměřeností, oblostí tvarů a sentimentem vyjádřeným měkkým 

prohnutí postavy proti piedestalu s dítětem Ježíšem a jemným úsměvem v koutcích úst světce, 

představovala tato práce druh nový dekorativismu, jehož stopy lze rozpoznat i v pozdějším díle 

obou Quitainerů. V pojetí tváří Mayerových soch převažuje usměvavá typika (andělé z Pražské 

brány na Svaté hoře u Příbrami) – pouze v případě podsaditých zemských patronů na trojičním 

                                                 
229 Zatím nejpodrobněji: NEJEDLÁ 1964 
230 V novější se Věra Nejedlá pokusila nově interpretovat tradovanou zprávu o vyučení se F. M. Brokoffa 

v Quitainerově dílně. Podle Nejedlá mohl být Quitainerovým vyučencem ve skutečnosti starší syn Jana 

Brokoffa, Michael Jan Josef. Badatelka svoji hypotézu zdůvodňuje mj. poukazem na afinity mezi 

Quitainerovými portrétními bystami ze Svaté Hory a výzdobou portálu u Hopfenštoků v Praze na Novém Městě, 

jež vznikla v době, kdy výtvarný ráz tvorby ateliéru Jana Brokoffa začali určovat sochařovi synové. K této 

otázce se vyjadřuji v katalogové části, kde se k názoru o stylové příbuznosti obou děl stavím odmítavě. 

Podrobněji: KAT. I/1.  
231 K variantám vzájemného vztahu mezi Quitainerem a Brokoffy, jež formulovala starší literatura, lze doplnit i 

hypotetickou a ničím nepodloženou možnost, že Quitainer začínal Brokoffů začínat jako tovaryš.  
232 K příbuzenskému vztahu mezi Mayerem a Quitainerem srov. kapitolu „Životní osudy rodiny…“. K Mayerovu 

uměleckému dílu v Praze zatím nejpodrobněji: BLAŽÍČEK 1958, 103–105. 
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sloupu na Malostranském náměstí, na jehož výzdobě Mayer pracoval s dosud málo známým 

Ferdinandem Geigerem, je výraz obličejů vážný.233 Také sochy trojičního sloupu jsou 

mimořádným dílem, v němž Mayer usiluje o realistické přiblížení všech postav.  

 

 

O. F. Quitainer v Ludwigsburgu 

 

Zámek Ludwigsburg poblíž Stuttgartu byl budován od roku 1704 nejprve jako lovecký 

zámeček a letní sídlo württemberského vévody Eberharda Ludwiga (1676–1733). Posléze došlo 

k rozšíření tohoto konceptu a v Ludwigsburgu začala vyrůstat reprezentativní vévodská 

rezidence, která měla nahradit již nevyhovující stuttgartský městský zámek. V okolí rezidence 

zároveň začalo vznikat město pravidelného půdorysu, navržené podle zásad barokního 

urbanismu. Mezníkem v realizaci těchto ambiciózních plánů se stal rok 1707, kdy byl na 

doporučení hlavního organizátora stavebních prací, vrchního dvorního maršálka a vévodova 

osobního přítele Georga Friedricha Forstnera dosazen do funkce architekta a vrchního 

stavebního ředitele vojenský inženýr Johann Friedrich Nette (1672–1714).234  

Již v roce 1708 byla pod Netteho vedením dokončena hrubá stavba hlavní zámecké budovy 

– Fürstenbau, nyní zvané Altes Corps de Logis. Pod vedením štukatérů Tomassa Soldatiho a 

Giuseppe Donato Frisoniho, freskaře Jakuba Stevense ze Steinfelsu a malíře a pozlacovače Jana 

Pešiny, kteří na Netteho pozvání přijeli z Prahy, mohla ve stavební sezóně roku 1709 začít 

výzdoba interiérů. V témže roce se zároveň započaly stavební práce na západním křídle, 

Ordensbau, které bylo dokončeno v roce 1711. V létě roku 1712 byly položeny základy 

protilehlého křídla, které bylo v hrubé stavbě dokončeno před koncem roku 1713 a později se 

mu podle Quitainerových atlantů ve vestibulu dostalo názvu Riesenbau. Obě boční křídla, 

přisazená k hlavní budově jako volně stojící pavilony, byla s Fürstenbau v letech 1711 a 1713 

spojena dvoupodlažními arkádami.  

Souběžně se stavbou zámku postupovalo budování okolních zahrad, které se prostíraly jak 

na svažitém terénu před severním průčelím Fürstenbau, tak před hlavním, jižním průčelím 

zámku, kde měla podle Netteho plánů vzniknout velkolepá okrasná a kratochvilná zahrada 

                                                 
233 K malostranskému sloupu nejnověji: ADAMCOVÁ 2015, 620; ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 54–62. 
234 Následující shrnutí stavebního vývoje zámku vychází z monografie Wernera Fleischhauera, která zůstává 

dodnes základní prací na toto téma. Srov. FLEISCHHAUER 1958b, 141–144. V rámci novější literatury se raným 

obdobím stavby zámku do roku 1721 zabýval Klaus Merten, jenž publikoval i bohatý ikonografický materiál 

k vývoji zámku i zahrad. Srov. MERTEN 2004. Archivní prameny, které se týkají Quitainerovy činnosti 

v Ludwigsburgu, cituji podle excerpt, jež mi laskavě poskytla prof. Ulrike Seegerová. 
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s bohatou sochařskou výzdobou. Tato zahrada zanikla již v 18. století v důsledku rozšiřování 

zámeckého areálu jižním směrem a vybudování Neues Corps de Logis. Její plánovanou podobu 

známe z architektova návrhu z roku 1709, vydaného v roce 1712 v rámci souboru rytin Veues 

et parties principales de Louisbourg.235  

Zahradní reál měl sestávat ze dvou parterů, propojených středovou komunikací, která měla 

nepochybně navazovat na střední osu zahradního průčelí zámku, jenž však na mědirytu ještě 

není zobrazen. Do předního parteru, v jehož středu lze vidět oválný bazén, se mělo scházet po 

dvou schodištích z nízké terasy v předpolí budoucího zámku. Plocha parteru se členila na čtyři 

pole s okrasnými dřevinami a sochařskou výzdobou. Tuto část zahrady měly po stranách 

lemovat podlouhlé objekty oranžerií s pavilónovými zakončeními. Na jižním konci měla 

protínat parter nízká balustráda s průchodem uprostřed. Na balustrádě lze napočítat kolem 

dvaceti sochařských děl – figurálních plastik nebo ozdobných kamenných váz. Point de vue 

této části zahrady měla stát jezdecká socha Eberharda Ludwiga, umístěná uprostřed vstupní 

terasy. 

Druhý parter měl být rozlehlejší. Jeho plocha je na vedutě rozdělena radiálními cestami do 

osmi úseků s brodériemi. Na obou koncích příčné osy parteru se měl vypínat polygonální 

pavilon a v rozích se počítalo se čtyřmi bazény nepravidelného půdorysu. Uprostřed parteru 

měl vzniknout oválný bazén s obeliskem ve svém středu. Předpokládalo se, že parter bude od 

okolní krajiny oddělovat ohradní zeď, která měla být na svém jižním úseku hustě posázena 

sochařskými prvky – putti či kamennými vázami. Větší plastiky byly zamýšleny na nárožních 

pilířích a na pylonech po stranách hlavního vchodu. Další sochy měly lemovat cesty vytyčené 

podélnou a příčnou osou. 

Konečná podoba zahrady doznala oproti tomuto plánu bezpochyby ještě změn. V letech 

1709 až 17010 byly například před vstupem do zámku postaveny dvě ruiny antických kolonád, 

které na uvedené vedutě nejsou zobrazeny.236 Svého vzniku se naopak nedočkala zmíněná 

jezdecká socha. Podle dochovaných archivních zpráv, jež svědčí o stavbě obou oranžerií 

v letech 1709 až 1712, o vybudování velkého bazénu v roce 1712, galerie mezi prvním a 

druhým parterem a schodišť vedoucích k terase před zámkem v roce 1713, lze nicméně 

předpokládat, že tyto změny nebyly na úkor velkorysého rozvrhu zahrady a bohatství její 

sochařské výzdoby. Literatura se shoduje, že zahrada byla vybudována v zásadě podle 

původních Netteho plánů.237 Není však jisté, jak rychle postupovaly práce na sochařské 

                                                 
235 Srov. MERTEN 2004, 10, 12 
236 Ke stavebnímu vývoji zahrady srov. FLEISCHHAUER 1958b, 145–146 
237 K tomuto tématu srov. HÖPER/HENNING 2004, 9. Zde i odkazy na starší literaturu. 
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výzdobě a v jaké míře se do nich stihl zapojit O. F. Quitainer. Podle svědectví z podzimu 1712 

stálo v té době v zahradě deset až šestnáct soch a několik putti („einige garcons“).238 V roce 

1713 obohatila prostranství před jižním průčelím Fürstenbau balustráda, která propojovala dvě 

právě dokončená křídla zámku – Ordensbau a Riesenbau – a vymezovala plochu čestného 

dvora. Na balustrádě oválného půdorysu bylo vztyčeno šest figurálních plastik: Múza, Venuše, 

Fáma, Mars, Herkules a Merkur. Dále zde byly instalovány čtyři kamenné vázy. Na pilíře po 

stranách brány byly umístěny „přilby“ – tedy trofeje, jaké zdobí i jiné části zámku.239 Dvě malé 

fontány po stranách balustrády zdobily sochy orlů se štíty.240 

 

Plánovaný rozsah sochařských prací v obou parterech okrasné zahrady a zámeckých 

objektech si žádal zkušeného mistra, jenž by byl schopen na základě poskytnutých grafických 

předloh na odpovídající umělecké úrovni ztvárnit náměty z antické mytologie a nejrůznější 

alegorické postavy.241 Sochy měly stát převážně na balustrádách a nízkých podstavcích 

v zahradních partech, a očekávalo se proto, že obstojí při pohledu z krátké vzdálenosti a 

z různých stran. Vzhledem k rozsahu práce a požadavkům na rychlost provedení, si vytvoření 

této početné glyptotéky zároveň žádalo sochaře zběhlého v kolektivním způsobu práce 

a organizaci sochařské dílny. J. F. Nette zhruba po roce svého působení ve funkci vrchního 

stavebního ředitele dospěl k názoru, že württemberský dvorní sochař Sebastian Zimmermann 

těmto nárokům nedostačuje.242 V září roku 1708 mezi ním a Zimmermannem došlo k roztržce 

kvůli dvěma sochám, které Zimmermann vytesal pro zámeckou zahradu. Nette tyto sochy 

odmítl přijmout a následně sochaře propustit bez nároku na honorář.243 Během své podzimní 

cesty do střední Evropy pak architekt v Praze angažoval Quitainera.  

                                                 
238 Merten 2004, 23 
239 MERTEN 2004, 27. Podle W. Fleischhauera byly uvedené figurální plastiky vytvořeny O. F. Quitainerem. 

Srov. Fleischhauer 1958b, 149. S tímto názorem se ztotožňuji – viz dále, katalog připsaných prací. 
240 Tito orli jsou Quitainerovou doloženou prací. Srov. HSTA STUTTGART 24. 5. 1714. 
241 K ikonografii jednotlivých Quitainerových děl se vyjadřují v příslušných katalogových heslech. Vzhledem 

k torzálnímu stavu dochování sochařského fondu z éry architekta J. F. Netteho lze stěží hovořit o uceleném 

ikonografickém programu – pokud vůbec existoval. Mezi náměty Quitainerových prací se v souladu s prvotním 

účelem zámku vyskytují témata lovu (Meleagros), lásky (Venuše) a bukolických radovánek (Bakchus a 

bakchantky). Další náměty (Hercules, Mars, Pallas Athéna) lze vztáhnout k vojenským a politickým aspiracím 

vévody Eberharda Ludwiga.  
242 Sebastian Zimmermann (1655–1728) pracoval pro württemberský dvůr od roku 1697. V letech 1700 až 1701 

podnikl na vévodovy náklady studijní cestu do Itálie a v roce 1704 byl jmenován dvorním sochařem. 

FLEISCHHAUER 1958b, 148 
243 HStA STUTTGART 5. 9. 1708. Vévoda přenechal tuto záležitost na rozhodnutí dvorního maršálka Georga 

Friedricha Forstnera, jenž byl Netteho nadřízených a ochráncem. Dal tím vlastně architektovi volnou ruku. 

Excerpta archivních materiálů k působení O. F. Quitainera v Ludwigsburgu mi laskavě poskytla prof. Ulrike 

Seegerová, které jsem rovněž vděčný za možnost konzultovat s ní dané téma nejen korespondenčně, ale i osobně, 

během mé návštěvy Ludwigsburgu a u příležitosti přednášky „Nette bei Alliprandi in Prag im Herbst 1708 und 

die Folgen für Schloss Ludwigsburg“, kterou prof. Seegerová přednesla 26. 4. 2017 ÚDU AV, v. v. i. v Praze. 
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Archivní prameny se zdají nasvědčovat, že pražský sochař dorazil do Ludwigsburgu někdy 

v druhé polovině roku 1709. V prosinci 1709 obdržel první splátku honoráře za vytvoření sochy 

Diany, Meleagra a na třetí, blíže neurčené plastiky.244 V té době už musely být vylámány 

pískovcové bloky a připraveny k opracování. Druhá splátka byla Quitainerovi vyplacena 21. 

února 1710 a zbývající obnos dostal 19. dubna téhož roku. V té době už také pracoval na soše 

Bakcha.245  

Z Quitainerových prací pro zámecké zahrady lze v rámci dochovaného souboru plastik 

s jistotou identifikovat Meleagra, jenž je vystaven v zámeckém lapidáriu (KAT. I/2a). Tato 

socha vznikla pouhé dva roky po výzdobě Březnického portálu na Svaté hoře, představuje však 

svého tvůrce v radikálně odlišném světle: jako sochaře schopného zvládnout žánr mužského 

aktu, jenž volně vycházel z antické předlohy Meleagra Belvedérského a byl pravděpodobně 

modifikován dalšími vzory – snad grafickými listy, které dvorní maršál Forstner nechával ve 

velkém pořizovat zvláště ve Francii. Quitainer neprezentuje svého hrdinu v heroické póze, ale 

jako uvolněného a sebejistého přemožitele kalydónského kance. Výše jmenovaný Bakchus by 

mohl být identický se sochou téhož námětu, která je bez uvedení autora uložena ve skladu 

Lapidária (KAT. I/10a). K tomuto bohu vína otylé postavy, jenž zdvihá velký úponek révy nad 

číši ve tvaru mušle, by se mohly vázat dvě bakchantky, jež jsou nyní druhotně umístěny 

v nikách průchodu Neues Corps de Logis (KAT. I/10 b, c). Obě ženské postavy jsou podány 

zběžněji než výše uvedené sochy a potvrzují tak předpoklad, že Quitainer pracoval 

v Ludwigsburgu za asistence dílenských pomocníků. Bakchantka s thyrsem, půvabně prohnutá 

v bocích v důsledku sestupování z vyvýšeného schodu, však nepostrádá dekorativní účinek a 

ilustruje lyrizující tendenci, která je pro Quitainerovy sochy v Ludwigsburgu příznačná. 

S žádnou z doložených zakázek nelze ztotožnit silně poškozenou sochu Herkula s Kerberem 

(KAT. I/10d) ze skladu lapidária a obra Polyféma (KAT. I/10e) z expozice lapidária. Tento 

rozmachující se Kyklop je vůbec nejdynamičtější Quitainerovou sochou. Přestože jeho 

proporce a pohyby nejsou zcela harmonické, vyniká Polyfémos silou výrazu, která vychází 

z jeho hněvem zkřivené tváře.  

 

Quitainer byl v této době zároveň pověřován menšími úkoly řezbářského charakteru. 

Nejvýznamnější z nich byla výzdoba dvou dodnes zachovaných mohutných dubových dveří 

                                                 
Na většinu uvedených archivních pramenů upozornil ve své rozsáhlé syntéze již Werner Fleischhauer (srov. 

FLEISCHHAUER 1958). V tomto příspěvku však odkazuji na primární archivní zdroje. 
244 HSTA STUTTGART 1709–1710 
245 Tamtéž 



  

54 

 

hlavní zámecké budovy (Altes Corps de Logis), které vyzdobil masivními řezbami obličejů 

„divých“ mužů a lvích hlav, vycházejícími pravděpodobně také z dobových francouzských 

předloh (KAT. I/2d).246 V roce 1712 se těžiště jeho práce přesunulo do interiérů. Na přelomu 

května a června 1712 podepsal smlouvu na blíže neurčené práce v Altes Corps de Logis. 

V rámci tohoto objektu mu lze v současné době připsat pouze reliéfní výzdobu portiku, v níž 

odkazy na bohyni Pallas Athénu patrně aludují vojenskou chrabrost objednavatele, a přilehlé 

balustrády, kam dodal dvě ozdobné kamenné vázy s reliéfy na námět Herkulových, 

Apollonových, Artemidiných činů (KAT. I/10a). Vzhledem k událostem, které měly brzy nastat, 

je však možné, že tuto zakázku již nestihl dokončit v původně dohodnutém rozsahu.247  

V létě roku 1712 začal také Quitainer pracovat na alegorických sochách Caritas a Prudentiae, 

které byly určeny pro vestibul západního křídla (Ordensbau).248 Tyto dvě pískovcové sochy se 

jedny z mála dochovaly in situ, a to včetně původních podstavců a zlatohnědé barevné úpravy 

svého povrchu, jenž imituje mosaz či bronz (KAT. I/2 e, f). Obě díla volně vycházejí z Cesara 

Ripy, z jehož Icononologie si ale vybírají jen některé atributy; i v tomto případě lze 

předpokládat, že východiskem byly i jiné předlohy. Kompozice obou alegorií je nesena mírně 

zvlněnou, prostorově formovanou tělesnou osou, která postavám dodává nenucený půvab. 

Tento kompoziční prvek je vlastní téměř všem Quitainerovým sochám v Ludwigsburgu. Vedle 

sušeji podané Prudentiae se zrcadlem a hadem proplétajícím se alegorické postavě mezi prsty, 

vyniká usměvavá a korpulentní Caritas, která se něžně naklání k pulpitu po svém levém boku 

a tiskne si k prsu nahé dítě. Sestava tvořená prohnutou postavou vedle štíhlého pulpitu 

s vyvýšeným a adorovaným dítětem připomene jen o několik let starší sousoší sv. Antonína 

Paduánského z Karlova mostu (1707), které je dílem Quitainerova švagra Jana Oldřicha 

Mayera. Quitainer však ještě více exponoval líbeznou atmosféru výjevu. Díky zdobnosti 

drapérie, vyšívané podušce se střapcem či atributu srdce, vetknutého do čelenky, je Caritas 

jednou z jeho nejdekorativnějších soch. K oběma sochám z Ordensbau se volně řadí archivně 

nedoložená alegorie Dobrodiní, která díky své vážné tváři a bohatě nabíranému rouchu působí 

majestátním dojmem (KAT. I/10g). Socha patrně oslavuje vládu Eberharda Ludwiga jako 

ochránce věd a umění, jak alespoň naznačuje soška bohyně Pallas Athény, již alegorická 

postava drží ve své levé ruce. 

 

                                                 
246 HSTA STUTTGART 25. 10. 1711 
247 HSTA STUTTGART 3. 6. 1712 
248 HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 
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Poté nastal v Quitainerově kariéře nečekaný zvrat. Dne 10. září 1712 bylo Nettemu dvorskou 

stavební deputací nařízeno sochařovo propuštění.249 Quitainer měl podle vydaného dekretu 

dokončit rozpracované objednávky a další práce přenechat dekoratérovi Sebastianu 

Zimmermannovi a italskému sochaři Giogio Ferrettimu, který v Ludwigsburgu začal působit 

od účetního roku 1711/1712 a vnesl do sochařské výzdoby zdejšího zámku boloňské vlivy 

(inspirované ještě dílem Giovanniho da Bologna), jež ve své efektní, ale poněkud epigonské 

virtuozitě kontrastovaly s Quitainerovou seversky laděnou recepcí antiky. Důvody 

Quitainerova propuštění nejsou z dochovaných archivních pramenů patrné. Podnět nevyšel od 

jeho přímého nadřízeného, architekta Netteho, nýbrž ze dvora či přímo od vévody.250 Kromě 

nespokojenosti s kvalitou jeho prací, vznikajících evidentně za součinnosti dílny, či nesouladu 

estetických preferencí objednavatele a stylového charakteru Quitainerovy tvorby nelze při 

hledání příčin náhlého přerušení spolupráce pominout ani vleklé finanční problémy 

württemberského dvora, popřípadě i dvorské intriky proti J. F. Nettemu.251  

Rok 1712 však zdaleka neznamenal konec Quitainerova působení v Ludwigsburgu. Rozdíl 

mezi obdobím od konce roku 1709 do září 1712 a léty 1713 a 1714, kdy je zde také doložen, 

snad spočíval v tom, že zatímco v prvním období pobýval Quitainer v Ludwigsburgu 

kontinuálně a zastával zde postavení hlavního sochaře, později sem přijížděl jen na období 

stavební sezóny a o práci se musel dělit s dalšími sochaři.252 V září 1712 přijal náš sochař ještě 

honorář za čtveřici nedochovaných andělů a v listopadu téhož roku vystavil účet za výzdobu 

dalších, blíže nespecifikovaných dveří.253 Poté svůj pobyt v jihozápadním Německu přerušil.254  

Již v červnu 1713 je Quitainer opět doložen při práci na monumentálních plastikách v areálu 

zámku.255 Jeho nový úkol se týkal vytvoření šesti výše zmíněných figurálních plastik pro 

nedávno zbudovanou dvorní balustrádu a možná také čtyři váz a dvou trofejí, určených 

                                                 
249 HSTA STUTTGART 10. 9. 1712.  
250 FLEISCHHAUER 1958, 149 
251 Nette v roce 1707 zaujal místo předchozího stavitele, Philippa Josepha Jenische, který se na svoji roli 

dlouhodobě připravoval a podobně jako sochař S. Zimmermann navštívil na vévodovy útraty Itálii. Po svém 

odvolání z postu architekta a vrchního stavebního ředitele si Jenisch ponechal funkci zemského stavebního 

ředitele. (Srov. FLEISCHHAUER 1958, 139). Nette mohl být předmětem nevraživosti kvůli způsobu, jakým byl 

instalován do své funkce. Kromě toho si vytvářel nepřátele svým prudkým chováním, které dokládá epizoda 

s propuštěním S. Zimmermanna.  
252 V protokolem stavební deputace se k datum 11. 2. 1715 uvádí, že „Bildhauer Quittainer bittet pro 1715 

wieder um Arbeit“. Z dané formulace lze usuzovat, že Quitainer se – přinejmenším po roce 1712 – hlásil o práci 

pravidelně vždy před začátkem stavební sezóny. Srov. HSTA STUTTGART 7. 3. 1715.  
253 Tato čtyři putti jsou zahrnuta do kvitance sochaře F. Ferettiho s poznámkou, že je vytvořil Quitainer. Srov. 

HSTA STUTTGART 12. 9. 1712. K výzdobě dveří stov. HSTA STUTTGART 14. 11. 1712. 
254 V dubnu 1713 mu byla městskou radou jeho rodného Frýdlantu vystavena zachovací listina. V té době zřejmě 

uvažoval, že se natrvalo usadí v Praze a požádá zde o udělení městských práv. Srov. AHMP 1713.  
255 HSTA STUTTGART 12. 6. 1713 
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tamtéž.256 Pravděpodobně až v roce 1714 vytvořil Quitainer také dva orly se štíty na malých 

kašnách po stranách balustrády.257 Vytvořením podstavců k uvedeným sochám byl pověřen 

Sebastian Zimmermann.258 

Balustráda, jejíž půdorys opisoval výseč zalamovaného oválu, tvořila vstupní zónu čestného 

dvora a její výzdoba byla výrazem vladařské a rodové reprezentace. Sochy Herkula a Marta 

odkazovaly na udatnost vévody Eberharda Ludwiga, Merkur a Múza jej oslavovali jako 

podporovatele věd a umění, Fáma zvěstovala jeho nepomíjivou slávu, Venuše zastupovala 

lásku, považovanou v křesťanské symbolice za nejvyšší ze všech ctností. Vojenské trofeje 

(přilbice) a orli se vztahovali k tehdy používaným württemberským heraldickým atributům. 

Symbolický význam soch podtrhovalo jejich zlacení.259 

Mezi čtyřmi dochovanými sochami (Herkules, Mars, Venuše a Fáma či Múza; KAT I/ b–e), 

jež lze na základě jejich ikonografie a zbytků zlacení na obou ženských postavách ztotožnit se 

sochami na balustrádě, vyniká zejména postava Herkula v kůži nemejského lva (KAT. I/10i). 

Tento částečný mužský akt je modelován méně „oble“ než starší socha bájného lovce Meleagra. 

Štíhlé atletické tělo s pečlivě a zároveň malebně traktovaným svalstvem opět odkazuje na 

antické vzory, zprostředkované jejich pozdější recepcí neznámého původu. Respekt budící 

zachmuřený obličej s naježeným knírem, zakrývajícím ústa, typově připomíná berlínské 

umírající válečníky Andrease Schlütera, do jehož okruhu je řazen J. F. Nette. Znalost těchto 

předloh však mohla být v Quitainerově případě nanejvýš zprostředkovaná. Komplexnost 

Schlüterem vyjádřených emocí přesahovala Quitainerův umělecký horizont.  

 

Svoji nejprestižnější a zároveň poslední zakázku v Ludwigsburgu realizoval Quitainer 

v první polovině roku 1714. Její náplní byla sochařská výzdoba právě dokončeného východního 

křídla zámku (Riesenbau), které bylo původně určeno pro komnaty korunní princezny a 

dvorskou kapli, ale v roce 1713 bylo rozhodnuto, že v jeho prvním patře vznikne velký 

reprezentativní sál.260 Quitainer pro tuto část zámku dodal čtyři Atlanty podpírající slavnostní 

schodiště, sochu Pallas Athény do niky na podestě a dvě dívčí bysty do oválných průzorů v čelní 

stěně schodiště (KAT. I/2j).261 Dvě sfingy s hrajícími si putti na hřbetě, které lemují nástupní 

                                                 
256 Z dokladu nevyplývá, o jaké sochy se jednalo ani kolik jich bylo. Figurální plastiky na balustrádě připsal 

Quitainerovi Fleischhauer. Srov. FLEISCHHAUER 1958, 149.  
257 HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 
258 HSTA STUTTGART 12. 6. 1713. I v této době byl ale Quitainer pověřován drobnějšími řezbářskými úkoly; 

v červenci 1713 vyřezal blíže neurčený rám zrcadla. Srov. HSTA STUTTGART 17. 6. 1713. 
259 MERTEN 2004, 27 
260 Tamtéž 25–26 
261 HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 a HSTA STUTTGART 25. 5. 1714 
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rameno schodiště, dodal Sebastian Zimmermann.262 Za pozornost stojí dochovaný účet z ledna 

1714, který dokládá, že na dodávkách kamene pro Quitainerovy sochy v Ludwigsburgu se 

podílel jeho celoživotní spolupracovník a přítel, pražský kameník Johann Ulrich Mannes.263  

Analýze této sochařské výzdoby a jejího vztahu ke konstrukci schodiště se podrobně věnuji 

v katalogové části práce. Na tomto místě pouze připomínám, že nedostatek monumentality, na 

nějž v souvislosti s Atlanty upozorňuje literatura, vyplýval rovněž z celkové koncepce 

schodiště, které na rozdíl od svých vídeňských vzorů (palác Trautson, zimní palác Evžena 

Savojského) neumožňuje vnímat tyto obry jako strukturální součást architektonického řešení a 

komponentu postupně gradujících prostorových plánů. V Riesenbau vytvořil architekt v okolí 

Atlantů uzavřené intimní zákoutí se zadní stěnou, na jejíž střední ose je umístěna nika s 

Quitainerovou dekorativně vyznívající sochou Pallas Athény. Výtvarný účinek Atlantů, kteří 

prozrazují znalost Guilianiho vídeňských prací, je založen na estetizaci realisticky uchopených 

detailů: malebně vykresleného svalstva, dekorativně propletených rukou, zvlněných vlasů, 

vousů či ochlupení na hrudi.264 Vysloveně lyrizující notu vnášejí do celého prostoru zmíněné 

dívčí bysty, jež by mohly představovat múzy a navazovat tak na výzdobu dvorní balustrády. 

Odlehčující hravost ztělesňují putti na hřbetech Zimmermannových sfing, které díky nim 

pozbývají hieratické vážnosti sfing v paláci Trautson. Tato tendence k líbeznosti a malebnosti 

koresponduje se stylovým charakterem Quitainerových alegorií Caritas a Prudentiae 

v protějším Ordensbau a lze předpokládat, že vycházela z požadavku objednavatele. 

 

Výzdobou Riesenbau se Quitainerovo působení v Ludwigsburgu uzavřelo. Ve stavební 

sezóně 1715 se již pro něho práce nenašla, i když o ni usiloval.265 Odmítavá odpověď, kterou 

dostal na svoji poptávku, odeslanou z Prahy, mohla souviset i s tím, že v prosinci 1714 

nenadále, na zpáteční cestě z Paříže, zemřel J. F. Nette, který si jej pro spolupráci na výzdobě 

zdejšího zámku vybral.266 

 

                                                 
262 FLEISCHHAUER 1958, 149 
263 HSTA STUTTGART 17. 1. 1714. Dle dokladu se jednalo o dodávku různých kusů mramoru z Prahy do 

Ludwigsburgu v ceně 57 zl. 30 kr. 
264 Quitainer mohl znát Guilianiho soudobou tvorbu i z osobní zkušenosti. V roce 1713 strávil v Ludwigsburgu 

pravděpodobně jen období stavební sezóny. Nebylo by nepředstavitelné, kdyby Nette, jenž na přání vévodského 

dvora čerpal inspiraci ve Vídni, v Berlíně, Praze i v Paříži, zprostředkoval sochaři cestu do hlavního města 

habsburské monarchie. V Praze nadto v roce 1713 řádil mor. 
265 HStA Stuttgart 11. 2. 1715 a HStA Stuttgart 7. 3. 1715 
266 Fleischhauer naznačuje, že Nette pravděpodobně nelibě nesl Quitainerovo propuštění v roce 1712 a byl 

skoupý při zadávání zakázek jeho nástupci G. Ferrettimu. Srov. FLEISCHHAUER 1958, 150 
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Vrchol a závěr tvorby po návratu do Prahy 

 

V době Quitainerova definitivního návratu z Ludwigsburgu se situace pražského sochařství 

výrazně lišila od poměrů, které v Praze vládly před jeho odjezdem v roce 1709. V rámci 

pluralitního prostředí, v němž vedle sebe působilo několik sochařských dílen srovnatelných 

kvalit, velmi rychle, v průběhu několika málo let, vystoupily do popředí oslňující umělecké 

osobnosti Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a Matyáše Bernarda Brauna.  

Quitainer ještě před svým odjezdem zažil umělecký nástup F. M. Brokoffa, jehož stopu lze 

zachytit v sousoších dodávaných dílnou Jana Brokoffa na Karlův most od roku 1707 (socha sv. 

Alžběty na sousoší tří světic, předpokládaný autorský podíl na sousoší sv. Norberta). První zcela 

samostatné práce mladého Brokoffa pro Karlův most (sochy sv. Vojtěch a sv. Kajetána) 

pocházejí z doby kolem Quitainerova odjezdu do jihozápadního Německa v roce 1709. Šest 

vrcholných mosteckých sousoší z rukou F. M. Brokoffa vznikalo už v době Quitainerova 

pobytu v zahraničí.267 Obrátíme-li pozornost k M. B. Braunovi, lze připomenout, že jeho sv. 

Luitgarda ozdobila Karlův most ve druhém roce Quitainerova působení v Ludwigsburgu a své 

další mostecké sousoší, skupinu sv. Iva, vytvořil tyrolský sochař v roce 1711. Ještě v době 

Quitainerovy nepřítomnosti, kolem roku 1712, se Braun svými díly ve staroměstském kostele 

Panny Marie na Louži prosadil v Praze i jako řezbář. Své výjimečné nadání pro práci se dřevem 

potvrdil následně svými vrcholnými kreacemi v kostele sv. Klimenta ve staroměstské jezuitské 

koleji. 

V prostředí, jemuž dominovaly tyto dvě výrazné osobnosti, zaujímal Quitainer postavení 

jednoho z „menších mistrů“ v jejich stínu, aniž se stal jejich epigonem. Navzdory svědectvím 

osvícenských historiografů, kteří připomínali jeho kontakty s F. M. Brokoffem, a navzdory 

nepřehlédnutelným spojnicím mezi jeho tvorbou a převažující stylovou linií Brokoffova 

ztišeného a vnitřně opravdového díla nelze na základě dosud známých archivních pramenů 

doložit kontakty mezi oběma sochaři v rovině pracovních ani osobních vztahů.268 S Braunem, 

jehož sochy prudkých gest, vášnivých emocí a otevřené formy se jeví jako pravý opak 

Quitainerova nepatetického přístupu, vstoupil Ondřej Filip do pracovního kontaktu 

v Černínském paláci v Praze a v zámeckém kostele v Duchcově (KAT. I/4, I/6). Spojovacím 

                                                 
267 Sousoší sv. Františka Borgii (1710), sv. Ignáce (1709–1711), sv. Františka Xaverského (1711), skupina sv. 

Vincence a sv. Prokopa (1712), sousoší sv. Víta (1713–1714) a sousoší trinitářů (1714). 
268 Na vzájemné vztahy obou sochařů odkazují pouze nepřímé náznaky. V Pelzlových Abbildungen je za 

Brokoffova mentora označován J. F. Schor (srov. PELZEL 1775, 171). Týž Schor údajně spolupracoval 

s Quitainerem na výzdobě hlavního oltáře v katedrále sv. Víta (KAT. I/15). Quitainerův syn Jan Antonín později 

tak jako F. M. Brokoff pracoval pro rod Morzinů (srov. KAT. II/3, 22, 23, 32) 
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článkem mezi oběma umělci byl František Maxmilián Kaňka, jehož dlouholeté osobní a 

pracovní vztahy s Braunem jsou velmi dobře známy.269 V pražském Černínském paláci, 

v Duchcově a v Nižboru spolupracoval Kaňka v rámci svých černínských a valdštejnských 

zakázek i s Quitainerem (KAT. I/4, I/6, I/7).270 

 

Z let 1715 a 1716 nejsou známa žádná Quitainerova díla. V té době ještě ani nebyl v Praze 

měšťanem. Jeho první doloženou zakázkou po návratu z Ludwigsburgu byl dřevěný model pro 

nyní nezvěstnou stříbrnou votivní sošku klečícího Františka Josefa Černína ve věku šesti let 

z období kolem roku 1707 (KAT. I/3). Měřeno honorářem 20 zlatých, které obdržel z celkem 

vynaložené částky, přesahující 860 zlatých, byl Quitainerův podíl na tomto nákladném podniku 

poměrně skromný. Celkový kontext jeho úkolu však byl nanejvýš prestižní, neboť stříbrné ex 

voto bylo určeno na oltář sv. Jakuba v bazilice v Mariazell. Tento oltář nechal zřídit Heřman 

Jakub Černín po roce 1692 a připojil se tak k fundacím předních rakouských a uherských rodů 

v tomto nejvýznamnějším poutním místě habsburské monarchie. Slib věnovat na oltář 

uvedenou sochu učinil Heřman Jakub při návštěvě v Mariazell v roce 1703. Přesné datum, kdy 

byl Quitainer vypracováním modelu pověřen, není známo. Nevíme také, a zda dílo – 

odpovídající svému předobrazu váhou 36 a ¼ libry – zrcadlilo na základě nedochované 

návrhové kresby či sochařské skici i vnější podobu malého Černína. Když Heřman Jakub v roce 

1710 zemřel, socha ještě nebyla odlita. Quitainerovo jméno se objevuje až v jedné z relací 

z července 1717, jež byla vypracována pro tehdy již plnoletého Františka Josefa Černína. 

K odlití sochy došlo v každém případě po Quitainerově návratu z Ludwigsburgu, protože 

Leopold Liechtenschopff, jenž byl tímto úkonem pověřen, se stal malostranským zlatnickým 

mistrem až v roce 1714.271 Jako památka, určená k uložení v černínské obrazové galerii, byl 

zachován a štafírován i uvedený dřevěný model, na jehož základě pořídil štukatér Palliardi tři 

sádrové odlitky.272 

Ve službách Františka Josefa Černína je Quitainer zachycen také v roce 1718, kdy se pod 

vedením F. M. Kaňky zapojil do dokončování výzdoby hradčanského rodového paláce Černínů 

(Kat. I/4). Jeho dva nedochované reliéfy na námět pastýře Endymióna a „Dianiny oběti“ nad 

krby v „parádních pokojích“ piana nobile Černínského paláce jsou prvním a jediným dokladem 

                                                 
269 Srov. zejména POCHE 1986, 289–290 
270 Kontakt s Kaňkou mohl Quitainerovi zprostředkovat J. U. Mannes, jehož přátelské styky s Kaňkou jsou 

doloženy již od roku 1708. Srov. Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků 

v Čechách. Praha 2004, 397 
271 Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003, 281 (heslo: 

Lichtenschopf/Liechtenschopf/Lychtenschoff Leopold) 
272 V inventáři černínské obrazárny, publikované P. Bergnerem, se tyto práce nenacházejí. Srov. BERGNER 1907 



  

60 

 

jeho práce v mramoru.273 Z hlediska své ikonografie jsou blízké jeho sochařským realizacím 

v Ludwigsburgu, které vycházely převážně z antické mytologie a mohly mu získat kredit pro 

přidělení zakázky tohoto druhu. Zdá se však, že s výjimkou Černínského paláce nedostal 

Quitainer po svém návratu z Německa příležitost zpracovat jiná než sakrální témata, neboť 

Schallerovo tvrzení o jeho účasti na výzdobě zahrady zámku v Dolní Lukavici zůstává 

nepotvrzeno.274 O výtvarném charakteru Quitainerových reliéfů si můžeme učinit částečnou 

představu na základě dvou ozdobných kamenných váz po stranách portiku Altes Corps de Logis 

v Ludwigsburgu (KAT. I/10h). Na vázách jsou reliéfně zobrazeny postavy plných postav a 

vypracovaného svalstva. Stejně robustně působí i Quitainerovy reliéfní řezby na dvojici 

vchodových dveří tohoto zámeckého traktu (KAT. I/2d). 

V letech 1722 a 1723 je Quitainer v Černínském paláci doložen jako řezbář. Jeho 

nejvýznamnější prací byl reliéfní pás s obličeji a hrajícími si putti podél jednoho z pokojů. 

Motiv putti, jímž se později Quitainerova dílna zapsala do širšího povědomí v hradčanské 

Loretě, se v jeho tvorbě poprvé objevuje také v Ludwigsburgu. Příkladem jeho způsobu podání 

tohoto žánrového typu je zavalité nahé dítě, které je součástí sochy Caritas v jednom z křídel 

(Ordensbau) zdejšího zámku (KAT. I/2e). Tělesný typ zavalitého putti hladkých klenutých 

objemů měl tedy v tvorbě dílny tradici sahající nejméně do začátku druhého desetiletí 18. 

století. Později na ni navázal J. A. Quitainer, jenž – jak upozornil Mojmír Horyna – počátkem 

20. let 18. století již pravděpodobně působil v otcově dílně jako učedník.275 V tvorbě mladého 

Quitainera se později motiv putti uplatnil velmi výrazně a například ve výzdobě interiéru 

strahovského klášterního kostela se stal prostředkem k vyjádření odlehčené rokokové estetiky 

téměř bez náboženských konotací.276  

V období mezi začátkem a koncem svého působení v Černínském paláci je Quitainer v roce 

1720 doložen jako spolutvůrce kazatelny v zámeckém kostele Zvěstování Panny Marie 

v Duchcově na panství Jana Josefa z Valdštejna – švagra Františka Josefa Černína (Kat. I/58). 

Také zde pracoval pod vedením F. M. Kaňky, jenž navrhl zařízení kostela, zničené bohužel při 

požáru v roce 1945. Kazatelna stála při pilíři vítězného oblouku na epištolní straně lodi. Na 

jejím vrcholu lze na fotografiích spatřit sochu Jana Křtitele s Beránkem, která je bohužel na 

                                                 
273 V Ludwigsburgu není při práci s mramorem. Kdy a kde si mramorářské techniky osvojil, zůstává jedním 

z bílých míst sochařova životopisu. 
274 SCHALLER 1789, 134 
275 HORYNA 2001, 160; HORYNA 2009, 639. V katalogu zpochybňuji, že J. A. Quitainer jako učedník přebíral od 

černínské správy honoráře. Jeho působení v otcově dílně na počátku 20. let 18. století je však pravděpodobné. 

Dále srov. Kat. II/55 
276 Mezi nejpůvabnější příklady patří dvě dvojice putti z opatských stall ve strahovském klášterním kostele. 

Jedná se o práci J. A. Quitainera z roku 1746. Srov. KAT. II/29 
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dochovaných snímcích z první poloviny 20. století málo zřetelná. Štíhlý tělesný kánon postavy 

s pokrčenou levou nohou odpovídá charakteru řezby téhož světce, kterou Quitainer v roce 1725 

vytvořil pro zámecký kostel v Nižboru na křivoklátském panství Valdštejnů. Tvarově střídmá 

kazatelna s převážně plošnou řezbářskou výzdobou a subtilní sochou na stříšce decentně 

sekundovala monumentálnímu hlavnímu oltáři s pateticky rozmáchlými sochami sv. Václava a 

sv. Jana Nepomuckého z produkce Braunova ateliéru. V míře, v jaké to uvedené snímky 

umožňují, lze zaznamenat, že tělesný sv. Jana Křtitele se jeví štíhlejší a křehčí než Quitainerovy 

předchozí známé práce – Atlanti z Ludwigsburgu (Kat. I/2j).  

Přibližně ve stejné době, na jaře 1720, začal Quitainer pracovat na dřevěných modelech šesti 

stříbrných soch pro hlavní oltář malostranského augustiniánského kostela sv. Tomáše. Z tohoto 

souboru byly nakonec realizovány pouze sochy sv. Augustina, sv. Vojtěcha, sv. Víta a sv. 

Václava (Kat. I/5). Jejich vznik iniciovala ve své závěti v roce 1680 příznivkyně kostela Helena 

Barbora Martinicová. V roce 1694 si augustiniáni objednali návrhové kresby u Jana Jiřího 

Heinsche. Již v této době se tak mohla rýsovat reálná naděje na splnění podmínek testamentu. 

Pokud tomu tak skutečně bylo, naskýtá se domněnka, že augustiniáni by se v této době 

pravděpodobně obrátili na Jeronýma Kohla, jenž je ve službách kláštera doložen již v polovině 

80. let 17. století a pro malostranské augustiniány pracoval až do své smrti v roce 1709.277 Toto 

Quitainerovo hypotetické nástupnictví po Kohlovi by mohlo naznačovat vzájemnou relaci mezi 

oběma sochaři. 

Stejně jako v případě černínského ex vota vytvořil Quitainer tato díla ve spolupráci 

s malostranským zlatníkem Leopoldem Liechtenschopffem, s nímž spolupracoval nejpozději 

od roku 1717 (KAT. I/3). Přátelské vztahy obou mužů jsou doloženy ještě v roce 1726, kdy se 

zlatník účastnil křtu Quitainerova syna.278Bíle štafírované modely byly na postranní oltáře sv. 

Rodiny a sv. Jana Nepomuckého umístěny kolem roku 1725, kdy jsou doloženy platby Michalu 

Brüderlovi za výzdobu nástavců, nebo po roztavení stříbrných odlitků v roce 1729. 

Tato čtyři díla jsou Quitainerovou první dochovanou prací po jeho návratu z Ludwigsburgu 

v roce 1714. Také v tomto případě lze konstatovat, že ve srovnání s mytologickými a 

alegorickými postavami z Ludwigsburgu jsou tyto sochy křehčí tělesné konstituce. Mezi léty 

1714 a 1720, kdy neznáme žádné jeho dochované sochařovo dílo, se tak sochařův výtvarný 

projev vyvinul směrem k méně objemným postavám.  

Základní přístup k lidské figuře však nedoznal změn. Řezby se shodují se sochami z 

Ludwigsburgu svými jasně artikulovanými kontraposty, které je pevně vážou k zemi. Shoda 

                                                 
277 BLAŽÍČEK 1958, 77–78 
278 PODLAHA 1918, 202 
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spočívá také v plynulé modelaci, vyhýbající se ostrým hranám. Společným prvkem jsou 

konečně také esteticky přehodnocené realistické detaily, jako je krajka na lemech rouch obou 

biskupů nebo kožešinový pláštík sv. Víta, i když dekorativnost je zde pouze decentní a 

nestrhává na sebe pozornost tak jako v případě sochy Caristas z Ludwigsburgu (Kat. I/2e). 

Stejně jako práce z Ludwigsburgu se řezby vyhýbají heroickým pózám. Vynikají jímavou 

prostotou meditativně ztišených obličejů, jejichž výraz došel ve srovnání se staršími pracemi 

prohloubení. Souhrnně tak lze konstatovat, že kromě Brokoffova vlivu, na který upozornil 

Blažíček, lze zaznamenat také jednoznačné návaznosti na Quitainerovy starší práce 

z Württemberska. Oslabuje se tím váha starších názorů, podle který se v rámci Quitainerovy 

tvorby jedná o mimořádná díla, jejichž vysoká kvalita snad souvisí s vyšší mírou zapojení 

dílenských pomocníků.279  

Na pojetí Quitainerových soch z bočních oltářů v kostele sv. Tomáše navazuje vynikající 

řezba sv. Jana Nepomuckého z Národní galerie (Kat. I/11). Světec poutá pozornost výrazem 

náboženského zanícení, které se zračí v přivřených očích, pohledu obráceném vzhůru a 

pootevřených ústech. Spirituální tíhnutí vzhůru, akcentované spirálovitým zvlněním tělesné osy 

a hlubokými lineárními záhyby drapérie, přitom nevede k potlačení tělesnosti, vyjádřené 

pevným postojem a jasně artikulovanými objemy. Spolu se sochami z kostela sv. Tomáše se 

jedná o další příklad zjemnění Quitainerova sochařského projevu kolem roku. 

Další Quitainerovy řezbářské práce jsou doloženy v roce 1725 v zámeckém kostele Povýšení 

sv. Kříže v Nižboru na křivoklátském panství Jana Josefa z Valdštejna (KAT. I/7). Sochař zde 

stejně jako v Duchcově pracoval pod vedením valdštejnského stavitele F. M. Kaňky, jenž 

nepochybně navrhl i jednotně koncipovaný mobiliář: hlavní oltář, kazatelnu, mramorovou 

křtitelnici a dva boční edikulové oltáře typu. Estetický účinek těchto prvků se opírá o souhru 

ušlechtilých linií, plošného řezbářského ornamentu a tlumené barevnosti. Jejich tvarová a 

chromatická uměřenost konvenuje se střídmým výrazem sochařské výzdoby.  

Quitainerovou nejvýznamnější prací v tomto sakrálním prostoru je socha sv. Jana Křtitele 

s Beránkem na vrcholu kazatelny (Kat. I/11a). Štíhlá postava se vyznačuje uzavřenou 

obrysovou linií, mírně zvlněnou tělesnou osou a dlouhými končetinami, jejichž svalstvo je 

realisticky propracované, ale zároveň nese změkčující dotyk lyrizující stylizace. Redukovaný 

systém lineárních záhybů drapérie vyjadřuje tendenci k decentnímu dekorativismu. Formální 

                                                 
279 VANČURA 1989, 129. Autor hledal zdůvodnění vysoké kvality soch buď v rukou pomocníků nebo 

v kvalitních předlohách. Na možné zapojení tovaryšů již dříve upozornil Štech. Podle tohoto badatele mohl být 

Quitainerovým pomocníkem Michael Brüderle, jenž později vytvořil výzdobu oltářních nástavců. Srov. ŠTECH 

1938–1939, 168. Typika Brüderlových andílků není Quitainerovi vzdálena. Brüderlova putti jsou však ve 

srovnání s putti Quitainerovými pohybově i výrazově uvolněnější. 
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stylizace nicméně nezastiňuje obsahovou složku. Zasmušile vědoucí výraz obličeje 

kristovského typu je příkladem Quitainerových ztišených světců bohatého vnitřního života. 

Výtvarný charakter řezby navazuje na pojetí sochy sv. Jana Křtitele z duchcovské kazatelny, 

kterou však známe pouze z fotografií. 

V roce 1725 zároveň O. F. Quitainer do uvedeného kostela dodal drobné sousoší Křtu 

Kristova (Kat. I/11b). Pojetím oblých hladkých končetin a usebraných tváří navazují postavy 

Krista a Jana Křtitele na sochu z kazatelny. Schematičtější podání vlasů a nižší kvalita řezby 

obličejů dokládá zapojení dílny. Velké mandlovité oči, zasahující až do spánků, navazují na 

drobné modelletta sv. Kosmy a sv. Damiána z Muzea hlavního města Prahy, připisovaná J. O. 

Mayerovi.280 

Quitainerovou prací z roku 1726 jsou čtyři putti a dvě andílčí hlavičky na dvou bočních 

oltářích (KAT. I/7d). Typika tělnatých andělíčků s realisticky naznačeným svalstvem a záhyby 

kůže opět předznamenává práce mladého Quitainera. Výraz jejich obličejů je však ve srovnání 

s pozdějšími díly J. A. Quitainera vážný až odtažitý.  

Ondřeji Filipovi jsou dále doloženi dva okřídlení andílci na hlavním oltáři nižborského 

kostela, kteří by mohli být totožní s dvojící putti na volutách nástavce (KAT. I/7c). Tato drobná 

putti s vypouklými břichy však nevykazují jednoznačné znaky jeho rukopisu. Mohlo by se tak 

jednat o práci řezbáře, jenž vytvořil většinu sochařské výzdoby hlavního oltáře (sochy sv. 

Václava a sv. Ludmily, stejně jako sv. Trojici v nástavci). Byl jím dosud neznámý sochař 

Martin de Mayo, jenž by na základě podobné typiky oválných hladkých obličejů i celkového 

pojetí svých objemově plných postav mohl být Quitainerovým vyučencem.  

V dubnu 1725 podepsal Quitainer smlouvu na vytvoření výzdoby nového hlavního oltáře 

kostela sv. Václava při klášteře bosých augustiniánů v Praze na Zderaze (KAT. I/8).281 Tato 

zakázka je prvním dokladem kontaktů mezi dílnou Quitainerových a tímto řádem, pro jehož 

různé konventy později pracoval sochařův syn Jan Antonín v Praze, v Lysé nad Labem a patrně 

i v Táboře (KAT. II/ 7, 11, 49). Jedná se o jediné doložené umělecké dílo, jež O. F. Quitainer 

v Praze vytvořil mimo oblast Malé Strany a Hradčan, s níž byl svázán pracovními a 

soukromými vztahy od svého příchodu do Prahy. 

                                                 
280 Důvodem tohoto připsání je jejich návaznost na Mayerovo sousoší na Karlově mostě. Modelletta jsou 

součástí stálé expozice Muzea hl. m. Prahy (inv. č. H 27 663, H 27 664). 
281 Bosými augustiniány jako objednavateli uměleckých děl se v poslední době ve své diplomové a disertační 

práci zabývala Adéla Šmilauerová. V disertační práci autorka na základě údajů z literatury připomíná také 

spolupráci konventů v Praze a v Lysé nad Labem s dílnou Quitainerových. Srov. ŠMILAUEROVÁ 2018, 106.  
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Jak ukázal již Lubomír Machytka, oltář byl původně zasvěcen Panně Marii, což odpovídalo 

rozšířenosti mariánské úcty v prostředí augustiniánů bosáků.282 Po přenesení oltáře do 

kolegiátního kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi, k němuž došlo v roce 1785, bylo toto 

zasvěcení změněno a do středu retáblu byl místo mariánské sochy ze 17. století umístěn obraz 

sv. Václava ve vyřezávaném pozlaceném rámu. V této souvislosti byly zřejmě také nad portály 

branek po stranách oltáře vloženy pozdně barokní ozdobné vázy. Na jejich místě stály původně 

štíty s dvojicemi putti, o nichž se zmiňuje výše uvedená Quitainerova smlouva. Původní situace 

se štíty nesenými putti mohla připomínat řešení Quitainerových soch a sousoší z balustrády 

před hradčanskou Loretou. V případě těchto téměř současných děl (1726) jednotlivá putti či 

dvojice putti podpírají štíty s reliéfy mariánských symbolů. Zderaský oltář tak ve své původní 

podobě mohl předjímat úkol, před nějž byl sochař postaven v Loretě.  

Nejvýznamnější součástí oltářní výzdoby jsou sochy západních církevních otců sv. Ambrože 

a sv. Augustina. Tyto řezby dokládají tendenci k zeštíhlení a protažení postav, kterou lze u 

Quitainera zaznamenat od začátku 20. let 18. století. Ve srovnání s typově podobnými sochami 

na bočních oltářích kostela sv. Tomáše je potlačen moment prostorového rozvinu kompozice 

pomocí zvlněné tělesné osy a zároveň je prostřednictvím dlouhých záhybů drapérie zdůrazněna 

linearita postav. Poněkud suchému vyznění soch se vymykají pouze výrazné obličeje 

s propadlými tvářemi a hluboko zasazenýma očima, jež souzní s pojetím Quitainerových do 

sebe obrácených světců zaníceného výrazu tváře. 

Začátkem prosince roku 1725 podepsal sochař kontakt na svoji poslední archivně doloženou 

zakázku (KAT. I/9). Bylo jí devatenáct dvojic putti a devět jednotlivých andílků se symboly 

Panny Marie a náměty ze života Panny Marie a jejího Syna. Tato díla byla určena na pilíře nově 

zbudované balustrády před hradčanskou Loretou a jejich vznik byl součástí poslední velké 

etapy budování poutního místa, které krátce předtím dostalo nové reprezentativní průčelí.283 Po 

spolupráci s J. F. Nettem a F. M. Kaňkou se jednalo o další příklad Quitainerovy spolupráce 

s výraznou osobností architekta. Dostavba průčelí byla zahájena již za života Krištofa 

Dientzenhofera, Quitainerovo působení však spadá už do období, kdy práce po smrti svého otce 

vedl Kilián Ignác Dientzenhofer.284 Je vysoce pravděpodobné, že tento architekt určil i základní 

parametry putti, jako je výška soch, vzájemné rozestupy, způsob rozmístění na balustrádě. 

Quitainerovy sochy zároveň navazují na kamenické prvky zábradlí, vytesané dílnou jeho přítele 

                                                 
282 MACHYTKA 1990, 215–216 
283 K dostavbě Lorety pod vedením Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových a sochařské výzdobě průčelí 

nejnověji srov. BAŠTA/BAŠTOVÁ 2017. 
284 Nejnověji k architektuře průčelí: MACEK/BACHTÍK 2015, 282–283. S úpravami terénu před Loretou se začalo 

až po smrti K. Dientzenhofera na začátku roku 1723. 
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Johanna Ulricha Mannese. S tímto novoměstským kamenickým mistrem spolupracoval sochař 

již na svém prvním doloženém díle na Svaté Hoře u Příbrami (KAT. I/1).285. Mannes již před 

rokem 1726 opakovaně spolupracoval s K. I. Dientzenhoferem a mohl tak Quitainera staviteli 

doporučit.  

Ikonografický program souboru putti, nadepsaný „Soupis tajemství P. Marie, která mají být 

putti [Kindlein] na loretánské balustrádě předvedena“, doprovází dvacet čtyři ilustračních 

náčrtů, které patrně vznikly Quitainerovou rukou.286 Jedná se o jediný dochovaný příklad jeho 

kreslířského projevu. 

Putti měly být podle Quitainerovy smlouvy vytvořeny z pískovce dovezeného z Nelahozevsi 

(Mühlhausen). Kámen tak zřejmě ze svého lomu dodali lobkovičtí donátoři Lorety.287 Práce 

byly dokončeny zřejmě až v druhé polovině roku 1726.288 

Na balustrádě je dnes osazeno dvacet sedm z původně zamýšlených dvaceti osmi soch či 

sousoší. Ve všech případech se jedná o kopie či volné kopie původních Quitainerových děl, 

vytvořené v různých časových obdobích různými sochaři.289 V rámci disertační práce se 

podařilo dohledat deset dochovaných originálů v různém stádiu poškození.290 Z hlediska typiky 

postav se svalnatými stehny, měkce modelovanými záhyby kůže a obličeji s vysokými čely a 

mandlovitýma očima navazují tato putti na předobrazy z Ludwigsburgu (KAT. I/2e), Nižboru 

(KAT. I/7) či z pražského kostela bosáků (KAT. I/8). Do obrazu Quitainerova díla zapadá i 

vázání prostorových plánů pomocí šikmých linií, dekorativní stylizace skladebného systému 

drapérie a živé zachycení přírodnin (např. květu slunečnice: KAT I/9a). O. J. Blažíček upozornil 

na lyrické změkčení výrazu některých putti, anticipující již následnou stylovou vrstvu pozdního 

baroka.291 Tento lyrismus nebyl v Quitainerově tvorbě zcela nový; jeho projevy lze zaznamenat 

už u jeho prací z Ludwigsburgu, kde jej mohly inspirovat předlohy, jimiž jej zásoboval 

                                                 
285 Mannes je v roce 1714 doložen i jako dodavatel mramoru na zámek Ludwigsburg, kde Quitainer v té době 

působil. Srov. HSTA STUTTGART 17. 1. 1714. V letech 1720 a 1725 vytesal tabernákly pro hlavní oltáře 

v zámeckých kostelích v Duchcově a Nižboru, na jejichž výzdobě se Quitainer také podílel. Srov. Pavel VLČEK 

(ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004, 397–398. Ve 20. letech 18. 

století jsou doloženy také velmi živé osobní vztahy Mannese a Quitainera, projevující se účastí na křtech a 

svatbách. Podrobněji k tomuto tématu srov. kapitolu „Životní osudy rodiny…“ 
286 Překlad dokumentu publikoval Jiří Kaše. Srov. KAŠE 1986, 208. Quitainera jako autora kreseb v nedávné 

době navrhl Petr Bašta. Srov. BAŠTA 2017, 88 
287 Přepis celé smlouvy s Quitainerem jako první publikovala H 
288 Podrobněji k otázce datování srov. katalogové heslo: KAT. I/9. Na mědirytu průčelí, který byl vytvořen u 

příležitosti oslav stého výročí Lorety, konajících se v červnu 1726, je zobrazeno pouze šest dokončených 

sousoší. 
289 K restaurování putti, vzniku tesaných a výduskových kopií a k jejich autorů nejpodrobněji: KAŠE 1984, KAŠE 

1986 
290 Z toho sedm v majetku Provincie kapucínů, jedno ze soukromého vlastnictví a dvě (původně tvořící pár) ze 

sbírek Národního muzea (nyní v Lapidáriu. 
291 BLAŽÍČEK 1958, 120 
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objednavatel. Výrazové uvolnění dosahuje nicméně v případě hradčanských putti vyššího 

stupně. Quitainerova dřívější putti zachovávají zpravidla vážnou tvář.292 Posun k 

bezstarostnému úsměvu, vyjádřenému souhrou měkce modelovaných koutků pootevřených úst 

a zasněných očí, lze ukázat nejlépe na dvojici putti bez kartuší (KAT. I/9a). Tato výrazová 

poloha je blízká sochařovu synovi Janu Antonínovi, jemuž bylo v roce 1726 a právě končil svá 

tovaryšská léta v otcově dílně. 

Činnost Quitainerovy dílny kulminovala kolem poloviny 20. let 18. století. Do tohoto období 

spadá zřejmě socha sv. Ignáce z niky ve štítu východního průčelí pražského Klementina (KAT. 

I/13). Přes svoji povšechnost architektonické plastiky odpovídá tato zjevně dílenská práce 

pojetím drapérie Quitainerově soše sv. Jáchyma z portálu Březnické brány na Svaté hoře. 

Anatomickými detaily, jako jsou hluboko zasazené oči, nízko situované uši nebo kostnaté a 

článkovité prsty na rukou, se k jeho tvorbě rovněž odvolává. 

Již od vydání Dlabačova lexikonu panuje názor, že O. F. Quitainer zanechal rozsáhlé dílo v 

premonstrátské kanonii v Praze na Strahově.293 Přes archivní výzkumy O. J. Blažíčka, Milady 

Vilímkové a dalších badatelů se v areálu kláštera nepodařilo archivně doložit žádné práce 

tohoto sochaře.294  

Připomeňme stručně, že strahovští premonstráti si v roce 1727 připomínali sté výročí 

přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy.295 Přípravy na toto jubileum probíhaly již od dob vlády 

opata Víta Seipela (1690–1711) a vyvrcholily za jeho nástupce Mariana Hermanna (1711–

1741). Tento opat stál v čele strahovské kanonie dlouhá tři desetiletí a jako významný teolog, 

kazatel, kulturní mecenáš, hospodářský odborník a účastník polemik o státoprávním postavení 

českých zemí v rámci Svaté říše římské přesáhl horizont premonstrátského řádu.296 Hermann 

nechal již v roce 1718 zřídit ve strahovském klášterním kostele nový hlavní oltář a dva roky 

poté novou kazatelnou.297 V roce 1726 byly ku cti sv. Martina a sv. Pavla do kostela pořízeny 

                                                 
292 Pouze satyrek (typově podobný „andělskému dítěti“) u nohou jedné z bakchantek v Ludwigsburgu se 

rozverně usmívá. Srov. KAT. I. 10/b).  
293 DLABACŽ 1815/I, col. 517–518 
294 K tomuto tématu srov. úvodní komentář a závěrečný seznam literatury k příslušnému katalogovému heslu: 

Kat. I/12. 
295 Tématem těchto oslav se podrobně zabývám ve své diplomové. Srov. zejména: HOŘÁK 2008, 48–54 
296 Srov. životopisný medailonek zpracovaný na základě strahovských análů: HOŘÁK 2008, 48–49. Podrobné 

údaje o pedagogických a teologických aktivitách strahovských opatů v 18. století shromáždila Hedvika 

Kuchařová: KUCHAŘOVÁ 2011. Nejvýznamnější stavební aktivitou opata Hermanna se vedle úprav Strahovského 

kláštera (prodloužení Teologického sálu, stavba generálního provizorirátu, úprava hlavního průčelí klášterní 

baziliky) stalo vybudování kostela Jména Panny Marie v Sepekově (1730–1733). Na toto téma byly nedávné 

době napsány dvě přínosné studentské práce: srov. MIKEŠ 2004, ŠIKOVÁ 2008/2009. Účastí opata Hermanna na 

dobových historickoprávních polemikách se zatím nejpodrobněji zabýval Valentin Urfus. Srov. zejména: URFUS 

1992 
297 Srov. VILÍMKOVÁ 1986, 46. Již za opata Víta Seipela byly v klášterním kostele v roce 1705 zřízeny dva nové 

oltáře, srov. tamtéž, 43–44 
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dva nové boční oltáře.298 Toto vybavení bylo z kostela odstraněno v souvislosti s pozdně 

barokními úpravami chrámového interiéru v 50. a 60. letech 18. století.299 Tvůrce sochařské 

výzdoby těchto nových oltářů a nové kazatelny není znám.300 

Se starším Quitainerem je spojována sochařská výzdoba západního průčelí strahovské 

baziliky (KAT. I/12). Tato výzdoba vznikla kolem roku 1726 v návaznosti na barokní přestavbu 

průčelí podle návrhu Tomáše Haffeneckera. Sochy byly z velké části zničeny v důsledku 

válečných událostí z roku 1742, z dochovaného popisu průčelí, publikovaného poprvé kolem 

roku 1727, nicméně vyplývá, že fasádu v té době stejně jako dnes zdobily plastiky Panny Marie 

Immaculaty, andělů, sv. Augustina, sv. Norberta, gorkumských mučedníků Adriana a Jakuba a 

Beránka.301 Průčelí je zachyceno na rytině vydané poprvé v premonstrátských análech Charlese 

Hyacintha Huga z roku 1736. Příslušná veduta je ale součástí série pohledů na Strahovský 

klášter, z nichž jeden vychází z dochované kresby Johanna Josepha Dietzlera ze začátku 20. let 

18. století. Není tak zřejmé, zda mědiryt zachycuje stav sochařské výzdoby před či po roce 

1726. Písemné prameny ze 40. let 18. století dosvědčují, že po ostřelování kláštera v roce 1742 

zůstaly na průčelí pouze sochy Beránka, sv. Norberta a Immaculaty. První dvě se do dnešní 

doby dochovaly pouze v kopiích. Poněkud blokovitý sv. Norbert s postavou Tanchelma je 

pravděpodobně prací staršího Quitainera. K jeho pracím dále řadím sochu sv. Jakuba, o níž se 

uvedené archivní prameny nezmiňují. Specifickou badatelskou otázku představuje dynamická 

socha Immaculaty nad portálem. Tuto práci v souladu s většinou předchozích autorů a navzdory 

svědectví pramenů řadím k dílům A. J. Quitainera, jehož podíl na dnešní podobě sochařské 

výzdoby strahovského průčelí se tak jeví významnější než podíl jeho otce.  

                                                 
298 Tamtéž 47 
299 Naskýtá se, že přinejmenším nejhodnotnější kusy mobiliáře zůstaly zachovány a byly převezeny například do 

nějakého venkovského kostela, kde premonstráti vykonávali duchovní správu. 
300 Hermannů předchůdce Vít Seipel objednal v roce 1707 sousoší sv. Norberta v dílně Brokoffů (srov. nejnověji: 

HLADÍK 2007, 191). Z doby vlády M. Hermanna by mohla pocházet socha sv. Norberta z průčelí generálního 

provizoriátu, jenž byl postaven kolem roku 1721. Loutkovitý charakter postavy a její strnulý úsměv jsou však 

vzdáleny pojetí O. F. Quitainera. Srov. také: KAT. II/27 
301 „Utque haec facies nova proportionatam Nomini Sioneo haberet assymbolizationem, supremo Propylaei 

vertici Agnus, supra Montem Sion stans, est superpositus, Agnus Divinus, qui abstulit peccatum Mundi. Portae 

ipsi Mater Immaculata insistit Primiceria omnis Virginalis Creaturae, Agnum immaculatum Virgineum 

comitantis super Montem Sion, assistunt AngeliImmaculatae Virgini Angelicae puritatis Symbolici; Propyleum 

refiduum Sanctissimorum Patrum Augustini & Norberti, Pontificum & Confessorum, tum SS. Adriani & Jacobi 

Martyrum Gorcomiensium ornant Effigies.“ HERMANN 1727b, F3 
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Přehled a analýza díla Jana Antonína Quitainera v dobových 

souvislostech 

 

Umělecké školení v kontextu soudobého pražského sochařství 

 

J. A. Quitainer nepochybně absolvoval většinu svého školení v dílně svého otce. Odpovídalo 

to dobové praxi, svědčí o tom slohové návaznosti i skutečnost, že syn si udržel mnohé ze 

zákazníků svého otce.302 Vycházíme-li z předpokladu, že mladý Quitainer nastoupil k otci do 

učení přibližně ve věku osmi let, dostáváme se do období kolem 1717, tedy do doby krátce 

poté, co se Ondřej Filip vrátil z Ludwigsburgu a natrvalo se usadil v Praze na Malé Straně. Na 

jiném místě vyslovuji domněnku, že starší Quitainer se v této době možná s definitivní platností 

rozhodl přijmout malostranské měšťanství (1718), aby mohl jako řádný cechovní mistr syna 

vyučit ve své dílně.303 Byl to také počátek produktivního období dílny, kdy starší Quitainer ve 

službách Černínů, Valdštejnů, malostranských augustiniánů, hradčanských kapucínů a 

premonstrátů vytvořil svá nejvýznamnější díla. Na jejich vzniku se již mohl mladý Jan Antonín 

spolu s dalšími dílenskými pomocníky podílet. Při té příležitosti poznával i díla jiných 

sochařských ateliérů, navazoval kontakty s pražskými umělci a řemeslníky i s objednavateli.  

S výjimkou nedochovaných mramorářských a řezbářských prací v Černínském paláci byl 

výtvarný charakter těchto děl do značné míry určován jejich náboženským obsahem.304 Ondřej 

Filip jej nejčastěji tlumočil prostřednictvím jímavě vážných tváří světců, jejichž tušený 

náboženský zápal není dáván na odiv dramatickými gesty. Jeho práce z Ludwigsburgu však 

představují i jiné polohy jeho tvorby, které mohl v pozdějších obdobích rozvíjet jen v omezené 

míře. Je to zejména tendence k malebné dekorativnosti, projevující se v jeho zahradních 

plastikách bakchantek (KAT. I/10 b, c), v alegoriích Caritas a Prudentia (KAT. I/2 e–f) ze 

zámeckého křídla Ordensbau i ve výzdobě slavnostního schodiště v protilehlé budově 

Riesenbau (KAT. I/2 e–f). Tyto vlivy mohly k mladému Quitainerovi pronikat prostřednictvím 

návrhových kreseb a sochařských skic, které si jeho otec z Ludwigsburgu přivezl a později je 

                                                 
302 Problematice dílny se věnuji v samostatné kapitole „Sochařská dílna Quitainerových v mezigeneračním 

srovnání“. 
303 K této otázce srov. kapitolu „Životní osudy rodiny Quitainerových…“ 
304 Již v přehledu díla připomínám, že starší Quitainer je v Černínském paláci doložen mj. jako mramorář, aniž je 

známo, kdy a kde si tuto techniku osvojil. V případě mladšího Quitainera nejsou mramorářské práce doloženy. 



  

69 

 

synovi odkázal.305 Úkoly, s nimiž se starší Quitainer setkával v Ludwigsburgu, jej zároveň 

vedly k nutnosti vyrovnávat se s dědictvím antiky, s nímž se seznamoval prostřednictvím 

grafických předloh, poskytovaných mu objednavatelem. Projevem této zprostředkované 

recepce antiky byla snaha o jasnou artikulaci tělesného jádra, které je v případě Quitainerových 

soch budováno zevnitř, „od kostry“, a dále anatomicky věrohodná modelace svalstva. Tato 

polarita mezi realistickým uchopením lidské postavy, spojená se smyslem pro živé vystižení 

naturalistického detailu, a formální stylizací byla i slohovým východiskem uměleckého vývoje 

mladšího Quitainera. 

Z hlediska rodinného zázemí J. A. Quitainera je rovněž třeba připomenout, že nemalá část 

příbuzných a přátel jeho otce pocházela z okruhu malostranských zlatníků a stříbrníků, ať již se 

jednalo o spřízněné rodiny Teczů a Koglerů, rodinného přítele Jana Jiřího Luxe – strýce a 

kmotra J. A. Quitainera – nebo Leopolda Liechtenschopff, s nímž O. F. Quitainer kolem roku 

1717 spolupracoval na vytvoření votivní sošky F. J. Černína a později na stříbrných sochách 

hlavního oltáře kostela sv. Tomáše.306 Lze proto vyslovit domněnku – byť přímé doklady chybí 

–, že pozdější tendence mladého Quitainera rozvíjet dekorativní polohu otcova sochařského 

rukopisu a pojímat sochu téměř až jako vytříbený a vysoce stylizovaný artefakt, jehož 

vycizelovaný povrchový reliéf je vytvářen i za pomoci technik, jako je rytí, tečkování, škrábání 

či vrtání, mohla být v zárodku podnícena také vlivy zlatnických postupů. 

Umělecké zrání J. A. Quitainera v dílně jeho otce spadá do 20. let 18. století, kdy pražskému 

sochařství stále ještě dominovali M. B. Braun a F. M. Brokoff, přestože zvláště prvního z nich 

odváděly pracovní povinnosti stále častěji mimo Prahu. Z Braunovy pražské tvorby je třeba 

zmínit sochařskou výzdobu slavnostního schodiště Černínského paláce z roku 1719, se kterou 

se mohl mladý Quitainer seznámit již v době jejího vzniku, protože dílna jeho otce je 

v Černínském paláci doložena v letech 1718 až 1723 (KAT. I/4). Quitainerova obeznámenost s 

těmito nedochovanými Braunovými mohla být jedním z důvodů, proč mu po poškození 

Černínského paláce v roce 1757 bylo svěřeno jejich restaurování (Kat II/18). Příznaky 

Braunova vlivu na jeho dílo jsou málo nápadné a netýkají se výrazové dramatičnosti, jež 

                                                 
305 Literatura zmiňuje, že würrtemberský vévoda Eberhard Ludwig již od své kavalírské cesty do Holandska, 

Anglie a Francie v letech 1700–1701 jevil živý zájem o umění a architekturu. Srov. MERTEN 2004, 8. Později 

nechával až horečně shromažďovat zejména grafické listy francouzské provenience.  
306 Rodinnému zázemí a sociálnímu zakotvení Quitainerových v prostředí pražských umělců a řemeslníků se 

věnuji v kapitole „Životní osudy rodiny Quitainerových…“. V době svého mládí se Quitainer mohl stýkal se 

svým kmotrem J. J. Luxem (zemřel roku 1724), se svým strýcem Jakubem Teczem (doložen naposledy v roce 

1717), se svým druhým strýcem Janem Jiřím Koglerem (zemřel roku 1720) a jeho syny – Quitainerovými 

vrstevníky – Janem Jiřím (jenž později působil v Augsburgu) a Josefem Matyáše. L. Liechtenschopff dokonce 

Quitainera přežil – zemřel v roce 1774. Bližší údaje o těchto osobnostech srov. Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie 

českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 2003; HRÁSKÝ 1987 
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v Braunově projevu převažuje. Mladému Quitainerovi je nejblíže slohová poloha Braunových 

putti, které měl možnost spatřit již na mosteckém souší sv. Luitgardy, ale právě také 

v Černínském paláci, kde tito andílci plnili roli světlonošů. Z hlediska tělesného typu svých 

robustních putti navazuje J. A. Quitainer na svého otce, v jehož díle lze nahé dítěte andělského 

typu poprvé zaznamenat ve spojení se sochou Caritas z roku 1712 (KAT. I/2e). Jak jsme však 

viděli „andělské děti“ z dílny staršího Quitainera. Inspirační zdroje naivně usměvavého výrazu, 

jímž mladý Quitainer v rámci rodinné dílny obohatil pojetí tohoto ikonografického žánru, lze 

hledat právě u Brauna. Toto výrazové uvolnění a změkčení se poprvé projevuje v putti před 

hradčanskou Loretou, kde se již vliv mladého Quitainera – tehdy sedmnáctiletého – mohl 

uplatnit. 

K Brokoffovu sochařství měl J. A. Quitainer podobně jako jeho otec blíže než k umění 

Braunovu. I v tomto případě však přejímal vlivy svého slavného současníka výběrově. Nejvíce 

jej oslovila ztišená poloha Brokoffova řezbářství 20. let, již reprezentuje například socha sv. 

Jana z Boha z pražského kostela sv. Šimona a Judy nebo plastiky sv. Ludmily a sv. Václava 

z Národní galerie, které připomínají Quitainerovy pozdější práce svými decentními gesty 

rukou, jemně odstíněnými pohyby prstů či cudně sklopenými hlavami na dlouhých šíjích. 

V poslední době byla publikována úvaha o možném podílu mladého J. A. Quitainera na vzniku 

pěti nesignovaných soch v dolní a horní etáži soklové části hradčanského mariánského 

sloupu.307 Jde o zajímavou reinterpretaci staré literární tradice, podle které spolupracoval F. M. 

Brokoff na výzdobě sloupu s O. F. Quitainerem – svým údajným učitelem. Mladému 

Quitainerovi bylo v roce 1726, kdy práce na sloupu začaly, sedmnáct let. Nabízelo by se proto, 

že část svého tovaryšského období mohl strávit v Brokoffově dílně. Pro potvrzení uvedené 

hypotézy se bohužel nedostává dostatek srovnávacího materiálu, neboť první známá kamenná 

plastika J. A. Quitainera pochází až z roku 1741 (KAT. II/5). Jeho řezby z počátku 30. let, 

v nichž se – jak ještě uvidíme – prolínají různé inspirační vlivy, jednoznačné pojítko 

k umělecky vyzrálým sochám hradčanského sloupu nenabízejí. 

Již Blažíček upozornil, že mladý Quitainer navazoval také na M. V. Jäckela.308 Vzájemné 

spojnice lze opět hledat zejména v lyrizujících polohách Jäckelova sochařského projevu, 

s nimiž se setkáváme například v jeho pracích pro Břevnovský klášter. V Quitainerově díle 

nachází ohlas typika Jäckelových hladce oblých ženských tváří, jejichž oduševnělý půvab se 

násobí malebnou stylizací dlouhých zvlněných kadeří. Jako příklad lze uvést sochu sv. Maří 

Magdaleny z oltáře Kříže v břevnovském kostele sv. Markéty, vytvořenou Jäckelem v roce 

                                                 
307 ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 178–179 
308 BLAŽÍČEK 1971, 270 



  

71 

 

1718.309 Také Jäckelovo pojetí řeholních světců ve dlouhých splývavých hábitech, jejichž 

kompozici většinou oživuje zvlněná tělesná osa a kontrast napjaté látky na volné noze a 

protilehlých souběžných lineárních záhybů, je Quitainerovi blízké. Máme-li zůstat u 

břevnovských příkladů, lze v této souvislosti zmínit Jäckelovy sochy sv. Gertrudy a sv. 

Scholastiky na oltáři sv. Václava. 

Ze sochařů starší generace nelze opomenout Jana Oldřicha Mayera. Díly, jako je mostecká 

socha sv. Antonína Paduánského, obohacoval Mayer stylovou paletu pražského sochařství po 

roce 1700 prolínáním formální uměřenosti vídeňské provenience a výrazového 

sentimentalismu. Charakteristický úsměv Mayerových soch – například andělů z Pražské brány 

na Svaté Hoře u Příbrami – mohl přispět k výše zmíněnému odlehčení a „změkčení“, které 

náleželo k nejhlubším vrstvám Quitainerova uměleckého naturelu a promítalo se již v jeho 

nejranějších pracích z počátku 30. let (KAT. II/ 1, 2). Vícekrát již bylo připomínáno, že Mayer, 

jenž zemřel v roce 1721, byl díky svému sňatku s dcerou zlatníka Michala Tecze strýcem J. A. 

Quitainera.310 

J. A. Quitainer je považován za jednoho z protagonistů slohové proměny, kterou – jak jsme 

viděli – O. J. Blažíček charakterizoval jako nástup pražského raného rokoka.311 Blažíček v této 

souvislosti Quitainera postavil po bok sochařů, jako byl František Ignác Weiss, Karel Josef 

Hiernle, Matyáš Schönherr, Richard Jiří Prachner, Antonín Braun či Ignác František Platzer. 

Přestože ve skupině těchto umělců patřil k nejmladším – pouze Platzer byl mladší a Antonín 

Braun byl jeho vrstevníkem –, v Praze se Quitainer díky svému talentu a výhodné výchozí 

pozici dědice zavedené dílny prosadil jako jeden z prvních.312 Posouzení základních časových 

souvislostí přitom ukazuje, že v druhé polovině 20. let 18. století, kdy dokončoval své umělecké 

školení, zatím nemohly mít impulsy přicházející z okruhu uvedených sochařů výraznější vliv 

na formování jeho sochařského rukopisu.313  

                                                 
309 Tímto pojetím vlasů se vyznačuje i Jäcklova štuková socha z pražského křižovnického kostela, vytvořená po 

roce 1703. Je symptomatické, že V. V. Štech tuto práci navrhl připsat Quitainerovu otci (Štech 1935, 22). Tento 

sochař byl v dané době považován za tvůrce Kalvárie z Dolních Břežan, jehož součástí je také nádherná socha 

Maří Magdaleny s kadeřemi splývajícími v dlouhých „loknách“ na záda (KAT. II/14). Nejnověji k Jäckelovým 

výklenkovým sochám z kostela sv. Františka srov. TISCHEROVÁ 2013, 198–202. 
310 K tomuto tématu srov. kapitolu „Životní osudy rodiny Quitainerových…“ 
311 Tomuto pojmu a Blažíčkově koncepci věnuji zvláštní pozornost v kapitole věnované reflexi otce a syna 

Quitainerových v literatuře. 
312 Quitainer byl zhruba o patnáct let mladší než F. I. Weiss či K. J. Hiernle, přibližně osm let věkového rozdílu 

jej dělilo od M. Schönherra, čtyři od R. J. Prachnera.  
313 Weissovu „ruku“ sice tušíme již v Jäckelově výzdobě hlavního oltáře kostela sv. Markéty v Břevnově a jeho 

prvním doložená díla z kaple piaristické koleje ve Slaném pocházejí z roku 1727, jeho zralé období však lze 

spojit až s realizacemi ve staroměstském kostele sv. Jiljí z poloviny 30. let 18. století. S Hiernlovou tvorbou se 

mladý Quitainer mohl poprvé seznámit na začátku 20. let, kdy Hiernle stejně jako Quitainerův otec pracoval na 

výzdobě parádních pokojů v Černínském paláci. Na přelomu 20. a 30. let 18. století však byl Hiernle v důsledku 

svých zakázek v Lehnickém Poli pražskému dění vzdálen. Schönherr je v Čechách doložen až v letech 1734–
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Rané práce a formování individuálního stylu ve 30. letech 18. století 

 

V poměru k vysoké produktivitě Quitainerova ateliéru ve 40. a 50. letech 18. století se 

znalosti jeho tvorby v prvním desetiletí jeho samostatné umělecké činnosti stále jeví jako 

relativně omezené; opírají se pouze o čtyři archivně doložená díla a několik připsání. Hned 

první doložená zakázka však Quitainera postavila před jeden z nejsložitějších úkolů jeho 

umělecké dráhy (KAT. II/1). Sochař se poté již nikdy nepodílel na výzdobě tak rozsáhlého 

kompozičního celku.314 

Zůstává otázkou, jaké důvody vedly malostranské augustiniány k tomu, že vytvořením 

sochařské výzdoby nového hlavního oltáře svého kostela sv. Tomáše v prosinci roku 1730 

pověřili právě mladého Quitainera. Sochaři bylo dvacet jedna let a zatím byl teprve 

spolumajitelem dílny; kontrakt zároveň s ním ještě podepsala jeho nevlastní matka 

„sochařka“.315 Do realizace výzdoby oltáře byl v této době již zapojen Ignác Millera, jenž 

v rámci Brokoffovy dílny pracoval na modelech šesti stříbrných sošek světců, určených pro 

dolní část oltáře kolem svatostánku.316 Ve prospěch Quitainera jistě svědčily dobré vztahy 

objednavatele s jeho nedávno zesnulým otcem. Ten se podílel na výzdobě předchozího 

hlavního oltáře, v posledních letech svého života byl farníkem kostela sv. Tomáše, bydlel 

v domě spadajícím pod jurisdikci augustiniánského kláštera a dostalo se mu cti být pohřben v 

klášterním ambitu.317 Svou roli mohla hrát i doporučení – od K. I. Dientzenhofera nebo F. M. 

Brokoffa. Vzhledem k významu této zakázky, jejímž cílem bylo završit nedávnou obnovu 

kostela, lze nicméně pochybovat, že by Quitainer dostal důvěru, aniž by již dříve prokázal své 

kvality v rámci otcovy dílny či samostatnými uměleckými výkony. 

                                                 
1735, když vytvořil výzdobu hlavního oltáře pro kostel bosých augustiniánů v Táboře. Prachner je sice v Praze 

doložen již v roce 1725, jeho uměleckou stopu však lze zachytit až ve druhé polovině 30. let v hradčanské 

Loretě. Antonín Braun se v dílně svého strýce výrazněji projevil až kolem poloviny 30. let, kdy v jeho režii 

vznikl rozsáhlý soubor pískovcových soch a řezbářských prací pro staroměstský kostel sv. Mikuláše. I. F. Platzer 

se po návratu z Vídně v Praze usadil až v roce 1744.  
314 Komplexností úkolu se této zakázce blížila pouze výzdoba bočních kaplí sv. Voršily a Panny Marie Pasovské 

ve strahovském klášterním kostele (KAT. II/ 30, 31). Tyto práce však postrádají monumentalitu soch 

v augustiniánském kostele. V Quitainerově tvorbě převládá výzdoba bočních oltářů edikulového typu. 
315 NA ŘA 178a 
316 Stylový charakter všech šesti soch odpovídá jedné „ruce“. Jak konstatoval již Blažíček, Miller byl 

pravděpodobně tvůrcem celého souboru. Srov. BLAŽÍČEK 1949a, 181 
317 Ke vztahu staršího Quitainera ke klášteru malostranských augustiniánů srov. kapitolu „Životní osudy rodiny 

Quitainerových…“ 
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Architektonická koncepce oltáře je s velkou pravděpodobností dílem K. I. Dientzenhofera 

jakožto navrhovatele celkové koncepce barokizace chrámu.318 Architekt nepochybně definoval 

i základní parametry sochařské výzdoby, jako byly rozměry, rozmístění a barevnost 

jednotlivých součástí této výzdoby. Toto úzké sepjetí architekta a sochaře je vícekrát doloženo 

v případě sochařova otce Ondřeje Filipa, jenž se v Čechách pohyboval v okruhu F. M. Kaňky. 

Pro J. A. Quitainera bylo méně typické. Jeho spolupráce s Dientzenhoferem po dokončení 

hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše již dále nepokračovala.319  

Kilián Ignác Dientzenhofer navrhl oltář jako monumentální trojúhelníkovou kompozici. 

Jejím dominantním prvkem jsou dva rozměrné Rubensovy obrazy, akcentované svými 

širokými, řezbářsky bohatě zdobenými a pozlacenými rámy. Obě plátna vizuálně ovládají 

prostor hlavní lodi i díky svému umístění nad vysokým svatostánkem. Quitainerova sochařská 

výzdoba se této koncepci plně podřizuje a obklopuje oltářní sestavu v zrcadlově symetrických 

skupinách postav, které velikostí pozlacených soch i jejich hierarchickým uspořádáním 

respektují tři výškové stupně oltáře. Spodní, nejširší část oltářní architektury s tabernáklem a 

postranními brankami je završena sochami sv. Mikuláše Tolentinského a sv. Jana ze Sahagúnu, 

ústřední obraz Umučení sv. Tomáše nadnášejí dva velcí svalnatí andělé a směrem vzhůru se 

sochařská výzdoba perspektivně zmenšuje a drobí v houfu putti s atributy. 

V katalogové části poukazuji na přechodový charakter Quitainerových světců po stranách 

oltáře. Tyto řezby zůstávají mnohé dlužny O. F. Quitainerovi. Navazují na jeho pojetí svými 

jasně artikulovanými objemy, pevnými postoji, lehkým zvlněním tělesné osy a řezbářsky 

lineárním pojetím drapérie. Také pečlivě vykreslené – realistické a zároveň malebné svalstvo 

dvou velkých letících andělů vychází z tradic dílny. Posun k rokokové estetice se projevuje 

důrazem na formalistní stylizaci. Vnímáme ji v malebně „zčeřených“ drapériích dvou 

efébských andělů a v celkovém odlehčení výrazu, jenž pozbyl opravdovost a niterné chvění 

světců z dílny staršího Quitainera. Lyrizující stylovou notu, která se později pro sochaře stala 

typickou, vyjadřuje především usměvavá tvář sv. Mikuláše Tolentinského na levé straně oltáře. 

Poslední splátka honoráře za práce na hlavním oltáři byla Quitainerovi vyplacena na konci 

října 1731. Ve stejné době – tentokrát již bez matčiny kontrasignace – podepsal sochař s 

malostranskými augustiniány další smlouvu, týkající se nové kazatelny v kostele sv. Tomáše 

(KAT. II/2). Bezprostřední pokračování spolupráce lze považovat za projev recepce 

Quitainerova díla ze strany objednavatele, jenž byl s jeho prací zjevně spokojen. 

                                                 
318 Dientzenhofera za pravděpodobného autora oltáře označil již B. Matějka. Novější literatura tento názor 

akceptuje. Srov. MATĚJKA 1896, col. 133. Z novější literatury: HORYNA 1989a, 100. 
319 Jedná se především o výzdobu kaplí sv. Voršily a Panny Marie Pasovské (srov. KAT. č. II/30, 31). 
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Nejvýznamnější části sochařské výzdoby se soustřeďují na stříšce kazatelny. Quitainer ji pojal 

jako jeviště se sochami čtyř západních církevních otců včetně sv. Augustina na vrcholu 

kazatelny, a třemi velkými putti. Řezbářské pojetí soch světců ukazuje na participaci různých 

dílenských pomocníků, jejichž práci zatím mladý sochař nedokázal vtisknout jednotný slohový 

rámec. Uhlazenosti a uměřenosti Quitainerových pozdějších prací se blíží sochy sv. Ambrože 

a sv. Řehoře. Svým štíhlým tělesným kánonem, dramatičností gesta ruky zdvíhající lebku i 

vzrušeně zkrabaceným čelem se jí naopak vzdaluje sv. Jeroným. Socha sv. Augustina na 

vrcholu stříšky ilustruje podobně jako řezby na hlavním oltáři setrvačnost dílenských předloh, 

projevující se zejména v pojetí bohatě nabírané drapérie nebo oduševnělého stařeckého 

obličeje. Důraz na formální stylizaci v podobě „zhoupnutí“ v bocích nebo proti sobě 

natočených trubicovitých záhybů drapérie však již naznačuje směr dalšího vývoje Quitainerova 

sochařství. Významná role v celé koncepci připadla souboru putti, jak je patrné již z toho, že 

jsou vysunuta do popředí a svou výškou se přinejmenším vyrovnají sochám světců. 

Prostřednictvím atributů, které drží v rukou, putti zosobňují legendu světců a znakově zastupují 

rovinu narace, která není vyjádřena iluzivně scénickými prostředky. Jejich roli zvěstovatelů a 

vypravěčů vnímáme i díky řeči jejich těla, která dodává kazatelně ráz živého společenství a 

zdroje šíření „radostné zvěsti“. Jako rytmizující a stmelující prvek působí putti i na řečništi, kde 

lemují reliéfy na námět Dobrého pastýře. Z hlediska formálního pojetí lze konstatovat 

návaznost těchto putti na produkci dílny staršího Quitainera. Tuto vazbu dokládá putto po boku 

sv. Augustina, jež souzní s putti z Nižboru (1725). V době jejich vzniku se již mladý Quitainer 

mohl umělecky prosazovat. 

Quitainer se podpisem smlouvy zavázal dodat výzdobu kazatelny do tří měsíců, tedy do 

konce ledna 1732.320 V dubnu téhož roku byl vypořádán celý jeho honorář.321 Ve sledu jeho 

archivně doložených prací poté nastává dvouletá prodleva, která končí až záznamem z ledna 

1734, týkajícím se výzdoby oltáře sv. Tomáše ve staroměstském kostele sv. Jiljí (KAT. II/3). 

Z této výzdoby se kromě dvou ozdobných váz, plošného řezbářského dekoru dochovala pouze 

dvě putti na volutách nástavce. Tento oltář je prvním z řady bočních edikulových oltářů, jež 

Quitainer během svého života vytvořil. Různé variace tohoto typu oltářní architektury jsou 

nejčastější kulisou jeho sochařských realizací. Za pozornost rovněž stojí, že po obou svých 

raných zakázkách v kostele sv. Tomáše i zde Quitainer spolupracoval s malířem a štafírem 

Janem Jiřím Schmidtem, s nímž jej celoživotně pojily podobně intenzivní pracovní a přátelské 

                                                 
320 NA ŘA 178c 
321 MATĚJKA 1896, col. 131 
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vztahy jako jeho otce s kameníkem Johannem Ulrichem Mannesem.322 Konečně je třeba zmínit, 

že fundátorem oltáře byl Karel Josef Morzin, nejstarší syn Václava Morzina, stavebníka 

rodového paláce v pražské Ostruhové (Nerudově) ulici, objednavatele děl F. M. Brokoffa a 

významného hudebního mecenáše.323 Morzinové měli podobně jako Quitainerové blízký vztah 

k malostranskému kostelu sv. Tomáše a k řádu augustiniánů poustevníků. Klášter tohoto řádu 

nechal Maxmilian Morzin, předčasně zesnulý bratr Václava Morzina, založit ve Vrchlabí. Právě 

Quitainerovy kontakty s Morziny, jeho malostranské sousedy a dobrodinci kláštera 

augustiniánů, mohly stát na pozadí této zakázky. Pro řád dominikánů dílna v minulosti nikdy 

nepracovala. 

Poslední archivně doloženou prací J. A. Quitainera z 30. let 18. století je výzdoba oltáře sv. 

Josefa v malostranském kostele Panny Marie Vítězné (KAT. II/4). Tento oltář byl podle análů 

karmelitánského kláštera dokončen v říjnu 1735.324 Quitainerovi mohl tuto zakázku 

zprostředkovat Jan Jiří Schmidt, i když v souvislosti s výzdobou tohoto oltáře není doložen.325 

Tohoto malíře a štafíra nazývaly již v roce 1732 malostranské karmelitky „naším klášterním 

malířem“.326 V malostranském kostele mužské odnože řádu je Schmidt doložen v letech 1739 

až 1752.327 

Quitainer opatřil edikulový oltář dvěma karmelitánskými světci po stranách retáblu a 

nástavcovou skupinou se sedícím biskupem, obklopeným dvěma velkými a dvěma malými 

anděly. V postavách obou světců na retáblu vyšel sochař z pojetí objemově plných postav sv. 

Mikuláše Tolentinského a sv. Jana ze Sahagúnu z hlavního oltáře u sv. Tomáše. Řezba jejich 

výrazných hlav se odvolává zejména na vážný a důstojný výraz sv. Jana ze Sahagúnu. Oba 

karmelitáni se však vyznačují štíhlejším tělesným kánonem a zcela novým prvkem je pak 

potlačení lineární organizace drapérie a redukce jejich záhybového systému. Quitainer 

v případě těchto karmelitánů poprvé použil motiv velkých hladkých ploch, členěných několika 

                                                 
322 K osobě J. J. Schmidta více v kapitole „Životní osudy rodiny Quitainerových…“. Schmidt je jako štafír 

doložen v případě celé řady Quitainerových realizací: hlavního oltáře a kazatelny v kostele sv. Tomáše (KAT. II/ 

1, 2), oltáře sv. Tomáše v kostele sv. Jiljí (KAT. II/3), oltářů sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína v kostele sv. 

Václava v Praze na Zderaze (KAT. II/ 7, 8), řezbářských prací pro břevnovské benediktiny (KAT. II/10), bočních 

oltářů ve strahovském klášterním kostele (KAT. II/15). Časový rámec těchto prací je vymezen lety 1730 a 1764 a 

zahrnuje celé období Quitainerova samostatného tvůrčího působení. 
323 Rolí Václava Morzina jako hudebního mecenáše a provozovatele dvorní kapely se v poslední době zabýval 

muzikolog Václav Kapsa. Jeho monografie z roku 2010 pojímá dané téma v širokých souvislostech a přináší i 

řadu biografických údajů o členech rodu Morzinů. Srov. KAPSA 2010. Finanční poměry v pražsko-vrchlabské 

linii rodu analyzoval Aleš Valenta. Srov. VALENTA 2005 
324 PMV HISTORIAE IV 1714–1747, f215 
325 Z archivních pramenů jsme však v tomto případě odkázáni pouze na klášterní historii (srov. předchozí 

poznámku). Smlouvy s umělci nejsou k dispozici. 
326 Citováno podle: NOVOTNÝ 1941, 129 
327 KLEISNER 1995, 111  
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základními tahy, jež vytvářejí na měkce zvlněném povrchu sochy elegantní obrazce. Markantně 

se projevuje také sochařova záliba ve zvlněné linii, jež v kontrastech stoupavého a klesavého 

pohybu lemů drapérie či gest rukou pomáhá vyjadřovat atmosféru sladkobolné melancholie. 

 

V katalogové části práce připisuji J. A. Quitainerovi nově výzdobu dvou bočních oltářů 

z klášterního kostela sv. Augustina ve Vrchlabí (KAT. II/ 22, 23). Tyto oltáře nechali zřídit 

donátoři kláštera, manželé Václav a Marie Kateřina z Morzinu, v roce 1728 za účelem 

bohoslužeb bratrstva Panny Marie Utěšitelky, ustavené při tomto chrámu o dva roky dříve. Oba 

boční oltáře byly konsekrovány v roce 1733 spolu s hlavním oltářem.328  

Uvážíme-li, že oba protilehlé oltáře, situované na prominentním místě u chóru a v blízkosti 

rodinné hrobky zakladatelů, nechala zřídit přímo vrchlabská vrchnost pro potřeby jí založeného 

náboženského bratrstva, lze si velmi dobře představit, že k jejich výzdobě byl přizván sochař 

z Prahy. Příbuznost čtyř soch světců z těchto oltářů (sv. Jan ze Sahagúnu, sv. Klára od Kříže, 

sv. Jan Paduánský, sv. Jan Nepomucký) s pražskou tvorbou Quitainerových rozpoznal již Jan 

Pipek.329 Badatel se v důsledku časné datace pořízení oltářů přiklonil k autorství staršího 

Quitainera, jenž zemřel v roce 1729. Zjemnělý stylismus tohoto sochařského souboru jej však 

výrazně vzdaluje dušezpytnému ponoru světců z ruky staršího Quitainera. Tyto práce – zejména 

pak výtvarně hodnotnější výzdoba oltáře sv. Moniky – naopak zapadají do obrazu díla J. A. 

Quitainera, v jehož kontextu je můžeme vnímat jako spojovací článek mezi sochařskou 

výzdobou hlavního oltáře u sv. Tomáše z let 1730–1731 a karmelitánskými světci v kostele 

Panny Marie Vítězné z roku 1735. V porovnání s Quitainerovými nejranějšími díly se uvedená 

čtveřice světců vyznačuje zeštíhlením tělesného kánonu a harmoničtějšími proporcemi. 

Organizace záhybů drapérie již spěje k redukované formě, ale ještě vychází ze systémů 

dlouhých paralelních linií. Sochař těmito díly postoupil o krok dále na cestě ke svému 

individuálnímu stylu. 

K sochám z oltáře sv. Josefa v malostranském karmelitánském kostele Panny Marie Vítězné 

se těsněji přimyká mírně podživotní řezba sv. Jana od Kříže (?) z Národní galerie (P 7912; KAT 

II/24). Tato práce již přehodnocuje řezbářskou lineárnost ve prospěch velkých, měkce 

zprohýbaných ploch a zvlněných křivek. Lubomír Sršeň v souvislosti s tímto dílem upozornil 

na klasicizující vlivy, které Quitainerovi zprostředkoval F. M. Brokoffem. Tento podnět má své 

opodstatnění a v katalogové části jej doplňuji konkrétním příkladem. S přihlédnutím k novým 

připsáním z klášterního kostela ve Vrchlabí se však rýsuje větší soubor Quitainerových prací 

                                                 
328 SCHUSTER s.d., 37, 39 
329 PIPEK 2003, 30–34 
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z doby kolem roku 1735, jejichž výtvarný názor se vyznačuje vznosnou vážností, vzpřímenými 

postoji a tvarovou uměřeností. Zůstává v rovině úvahy, zda bylo toto sublimní pojetí pouze 

fázově posunutou recepcí díla F. M. Brokoffa, která se v jeho nejranějších pracích neprojevuje, 

nebo zda Quitainer již ve 30. letech, kdy je archivně doloženo nejméně jeho sochařských 

realizací a kdy ještě neměl rodinné závazky (oženil se v roce 1738), nečerpal tyto klasicizující 

podněty ze svých zahraničních cest. V úvahu připadá zejména Vídeň, kde mohl mít kontakty 

díky svému rodinnému zázemí a přátelům svého otce, i když uvedené práce nevykazují 

příbuznost s donnerovským sochařstvím, které bylo v té době pro hlavní město monarchie 

určující.330 

V rámci dalších připsání, formulovaných starší literaturou, se ztotožňuji s názorem, že do 

raného díla J. A. Quitainera lze zařadit drobné sousoší sv. Václava s anděly z Národní galerie 

(P 5251; KAT. II/51). Ve prospěch této atribuce, vyslovené poprvé O. J. Blažíčkem, svědčí 

zejména svěží pojetí efébského anděla po světcově pravici, jenž do obrazu Quitainerova díla 

zapadá typem postavy se širokými rameny a vypracovaným svalstvem, líbezným obličejem 

s podřezanými spodními víčky a přilbicí hustých kučeravých vlasů.  

Za dílenskou práci či práci sochaře, jenž pouze vzešel s Quitainerova okruhu, je naopak třeba 

považovat šestici karmelitánských světců na oltáři a při stěnách kaple Panny Marie Karmelské 

ve staroměstském kostele sv. Havla (Kat. II/45). Quitainerovým pracím z kostela 

malostranských bosých karmelitánů se blíží svými klenutými objemy, rýsujícími se pod 

hladkými plochami drapérií. Také typika zamyšlených obličejů se podobá Quitainerovým 

pracím z poloviny 30. let. Kvalita řezby je však na nižší úrovni a pojetí drapérie postrádá 

promyšlenou organizaci linií a ploch.  

Za spornou je třeba považovat Vančurovu atribuci týkající se sochařské výzdoby horního 

dílu oltáře kaple sv. Anny v Panenských Břežanech (KAT. II/53).331 Quitainerovu výtvarnému 

názoru se blíží měkce hnětenými drapériemi sličných efébských andělů na volutách nástavce; 

naopak typika protáhlé tváře Boha Otce je mu spíše vzdálena. Lyrizující stylová poloha andělů 

sama o sobě bez opory v archivních pramenech k potvrzení Quitainerova autorství nestačí. Dílčí 

shody s jeho výtvarným pojetím může vyplývat z jeho příslušnosti k širšímu okruhu 

                                                 
330 S Vídní byli svázáni Quitainerovi strýcové J. O. Mayer J. J. Lux, kteří však zemřeli již ve 20. letech 18. 

století. Z Vídně přišel do Prahy také zlatník L. Liechtenschopff. V katalogu díla O. F. Quitainera upozorňuji 

v souvislosti s Atlanty z Ludwigsburgu na inspirační vazby staršího Quitainera na vídeňské práce G. Guilianiho 

(KAT. I/2j). 
331 VANČURA 1989, 139 
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následovníků M. V. Jäckela, i jehož dílny – ať již před Jäckelovou smrtí nebo poté – mohly 

vzejít i tyto práce.332 

 

Slohové impulsy pražského sochařství 30. a 40. let 18. století 

 

Po smrti F. M. Brokoffa a M. B. Brauna, ale také M. V. Jäckela ve 30. letech 18. století se 

pražské sochařství vrátilo k pluralitnímu rozložení sil s řadou souběžně působících ateliérů, 

z nichž žádný neopanoval uměleckou scénu tak suverénně jako v minulosti první dva uvedení 

mistři velkého slohu. Tato polyfonie sochařských přístupů však byla jiného druhu než v době 

uměleckých počátků O. F. Quitainera, jež v kontextu pražského sochařství splývá s obdobím 

zakořeňování vrcholného baroka. Po půlstoletí nepřerušovaného vývoje skýtala domácí tradice 

bohatý rezervoár vlivů, k nimž se mohli sochaři mladší generace vztahovat jako ke svým 

vzorům a z nichž mohli čerpat inspiraci. Pražská plastika druhé čtvrtiny 18. století se tak kromě 

sklonu k nepatetické líbeznosti, sentimentu, zdrobnění forem, rozpojení dějové jednoty a 

dalších tendencí, které vyčerpávajícím způsobem popsal již O. J. Blažíček, vyznačovala také 

nápadným synkretismem a zájmem o problematiku výtvarné stylizace. Slohové vlivy raného 

rokoka, klasicismu i reminiscence velkého slohu vystupovaly do popředí nejen odděleně, 

v dílech různých sochařů či v různých etapách uměleckého vývoje jednotlivých mistrů, ale 

mohly se projevit i v jednom a témž sochařském díle. 

Mezi Quitainerovými pražskými současníky vynikl již ve 30. letech F. I. Weiss.333 

Zůstaneme-li jen na půdorysu pražského sochařství, řadí se k jeho nejvýznamnějším pracím 

následujícího desetiletí čtveřice soch z kaple Panny Marie Piekarské z kostela sv. Ignáce a 

kompletní sochařská výzdoba kostela sv. Kateřiny. Jako Jäckelův vyučenec rozvíjel Weiss 

lyrizující linii tvorby svého mistra, jež byla blízká i Quitainerovi. Ve Weissově i Quitainerově 

přístupu hrála významnou roli klidná, mírně zvlněná obrysová linie, jež přispívá k dojmu 

ušlechtilého půvabu. Weissovy sochy jsou však pojaty více reliéfně než Quitainerovy – 

s akcentem na malebné podání spletitých záhybů látek, a naopak s menším důrazem na 

realistickou artikulaci tělesného jádra a vyjádření jeho vztahu k drapérii.  

Ve 40. letech se v Praze svými pracemi pro břevnovské benediktiny výrazněji prosadil také 

K. J. Hiernle, jenž do pražského prostředí vnášel neobvyklé spojení sublimní jemnosti, 

vyjádřené úsměvem kladenské Immaculaty, a produchovnělosti protáhlých postav a mysticky 

                                                 
332 V kontextu Jäckelova díla se oltářem naposledy zabývala Jana Tischerová. Badatelka nástavcovou skupinu 

nezařazuje mezi díla Jäckelova ateliéru. Srov. TISCHEROVÁ 2013, 393–395 
333 K tomuto sochaři zatím nejpodrobněji: TISCHEROVÁ 2007. Zde i odkazy na starší literaturu.  
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horoucích tváří světců, jejichž příkladem je sv. Jan Nepomucký z areálu Břevnovského 

kláštera.334  

Z pražských realizací Tyrolana M. Schönherra stojí v kontextu Quitainerova díla za 

pozornost především výzdoba oltářů sv. Doroty a sv. Barbory ze staroměstského kostela sv. 

Jiljí, které se nacházejí v sousedství oltářů sv. Floriana a Panny Marie Bolestné, na něž 

Quitainer počátkem 50. let 18. století dodal jedny ze svých vrcholných děl.335 Schönherr 

realizoval čtveřici soch na uvedených oltářích již v polovině 30. let. Jejich rotační pohyb 

připomíná krouživý krok Quitainerových soch z vrcholného období jeho tvorby. Časové 

souvislosti nicméně zpochybňují Vančurovu tezi o uměleckých vazbách mezi oběma sochaři, 

neboť k uvedenému kompozičnímu zhybnění došlo v Quitainerově díle patrně až počátkem 40. 

let, zatímco v polovině 30. let byly postoje jeho soch ještě poměrně statické. Hypotézu o 

možném působení M. Schönherra v Quitainerově dílně v raných 30. letech 18. století 

formuloval Vančura na základě své analýzy sochařské výzdoby oltářů v Talmberských kaplí 

v podkruchtí malostranského kostela Panny Marie Vítězné.336 Výzdoba těchto kaplí nicméně 

pochází až z let 1738 až 1741, kdy již Quitainer vstupoval do svého zralého období.337 

Tvorba R. J. Prachnera se Quitainerovi nejvíce blíží svou klasicizující polohou, 

reprezentovanou například sochami na bočním chórovém oltáři Panny Marie Benediktinské 

v břevnovské bazilice sv. Markéty. Tyto práce však pocházejí až z roku 1757 a s Quitainerovým 

obratem k formálně uměřenému, klasicizujícímu sochařskému projevu v polovině 30. let 

nesouvisejí. Naopak Prachnerovy sklony „k živé expresy a někdy až drsnému výrazovému 

ladění“ (T. Hladík) jsou Quitainerovi vzdáleny.338 

Více spojnic s Quitainerovým vybroušeným estetismem nabízí dílo Antonína Brauna. 

Ilustrují je například sochy sv. Vojtěch a sv. Prokopa z průčelí staroměstského kostela sv. 

Mikuláše, jež se Quitainerovu pojetí blíží akcentací lehce zvlněné, houpavé linie – promítající 

se v uzavřené siluetě i ve stylizaci vousů –, tanečním krokem, vysoko nasazenými pasy a 

krouživými pohyby křehkých zápěstí.339  

Dosud málo zřetelný je slohový profil Jana Antonína Geigera, pravděpodobného autora 

výzdoby oltářů již zmíněných Talmberských kaplích, jemuž je také připisována vynikající řezba 

                                                 
334 Z novější literatury srov. HORYNA 1989a, 98; VOKOLKOVÁ 1991; HORYNA 1993, 141–147; KOKINOVÁ 2011 
335 K M. Schönherrovi zatím nejpodrobněji: VANČURA 1990b 
336 VANČURA 1989, 137–138 
337 Správnou dataci vzniku oltářů v těchto kaplích určil Tomáš Kleisner. Týž autor také věrohodně zdůvodnil, že 

tvůrcem jejich sochařské výzdoby byl pravděpodobně Jan Antonín Geiger. Srov. KLEISNER 1995, KLEISNER 

1997, 87–88 
338 Z poslední doby nejpodrobněji k R. J. Prachnerovi: HLADÍK 2001, 169. K prachnerovské dílně srov. 

z poslední doby zejména bakalářskou práci Kryštofa Louba: LOUB 2017. 
339 Z novější literatury o Braunovi nejpodrobněji: KOŘÁN 1999, 126–129 
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proroka Eliáše ze zahrady kláštera karmelitek (dnes v Muzeum hl. města Prahy). Stejně jako 

Quitainer vyšel ze zemitého realismu svého otce – spolupracovníka J. O. Mayera při výzdobě 

malostranského trojičního sloupu. Toto stylové východisko však přehodnocoval ve smyslu 

kultivované exprese, jež byla Quitainerovi vzdálena.340  

Po svém příchodu do Prahy v roce 1744 se v hlavním městě rychle prosadil I. F. Platzer.341 

Již v polovině 40. let navázal spolupráci s K. I. Dientzenhoferem a architekt jej poté zapojil do 

řady svých stavebních projektů.342 Vztah Quitainera a Platzera byl vztahem vzájemné inspirace 

a pravděpodobně také konkurence. Ze 40. let nemáme doklad o ohlasu vídeňských inspirací 

donnerovské následnosti v Quitainerově díle. Obapolné ovlivňování se v této době mohlo 

odehrávat spíše v oblasti rokokového tvarosloví. Blízkost jejich výtvarného názoru dokládají 

jejich dvě pražská svatojánská sousoší: z prostranství před kostelem sv. Voršily (I. F. Platzer, 

1747) a z Pohořelce (J. A. Quitainer, 1752). Starší Platzerova práce byla Quitainerovi inspirací 

pro kompoziční zalomení postavy, naklánějící se ke kříži. Jak ukazuje zvláště zvlnění lemu 

rochety, oba sochaři pracují odlišným způsobem s linií. Platzerova je těkavější: zalamovaně 

obtáčí volnou nohu, zdvihá se do výšky a trhavě se vrací proti směru původního pohybu. 

Quitainerova spojitá linie se v houpavém rytmu vine kolem postavy ve vlnách se zaoblenými 

vrcholy. Platzer zároveň již v tomto svém raném díle uplatnil svůj sumarizující přístup 

k uchopení lidské postavy a obličeje, který do svého formálního rejstříku Quitainer nikdy 

nepřijal.  

 

 

Vývoj Quitainerova sochařského rukopisu v první polovině 40. letech 18. 

století 

 

V první polovině 40. let jsou doložena pouze tři Quitainerova díla, popřípadě soubory děl. 

Tyto práce však představují významný doklad o slohovém obratu, jímž jeho výtvarný projev 

prošel na přelomu 30. a 40. let 18. století. 

Vratislav Ryšavý v roce 1993 archivně doložil, ale nepublikoval Quitainerovo autorství 

pískovcové sochy sv. Donáta z Horšovského Týna, která se nachází poblíž bývalé zámecké 

                                                 
340 J. A. Geiger byl spojen především s malostranskými kláštery karmelitánek a karmelitánů. K bližšímu poznání 

této osobnosti v poslední době přispěl zejména Tomáš Kleisner. Srov. KLEISNER 1995, KLEISNER 1997, 87–88. 
341 K I. F. Platzerovi dosud nejpodrobněji: SKOŘEPOVÁ 1957 
342 Prvním doloženým příkladem spolupráce I. F. Platzera s K. I. Dientzenhoferem bylo trojčlenné sousoší sv. 

Jana Nepomuckého s anděly, osazené před bývalou kašnu u kostela sv. Voršily na Novém Městě v Praze. 

Sousoší, připisované původně Quitainerovi, doložil Quitainerovi F. X. Jiřík. 
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obory (Kat. II/5).343 Podle nalezeného archivního pramene a chronogramu na podstavci byla 

vytesána v roce 1741. Jedná se o Quitainerovo první známé kamenosochařské dílo a jeden 

z mála dokladů jeho uměleckého působení mimo Prahu. Tento import do západních Čech lze 

vysvětlit na základě sochařova zakotvení v prostředí pražské Malé Strany a Hradčan. 

Objednavatel díla, hrabě František Norbert Trauttmansdorff, byl švagrem Karla Josefa 

Morzina, jehož rod zaměstnával Quitainera již v předchozím desetiletí a jeho druhá linie sídlila 

v západočeské Dolní Lukavici.344 Trauttmansdorffové nadto vlastnili dva paláce v Praze, z toho 

jeden na Hradčanech.345 

Postava sv. Donáta, ochránce proti neúrodě a vlivu špatného počasí, se poněkud ztrácí na 

naddimenzovaném podstavci, jenž byl vytvořen nezávisle na soše, dovezené z Prahy, místním 

kameníkem Kašparem Deckerem.346 Měkce modelovaná plná tvář mladistvě vyhlížejícího 

mučedníka je prvním příkladem užití tohoto obličejového typu v Quitainerově tvorbě. Sochař 

jej později použil ještě několikrát; jeho modifikace nalezneme i na sochách prvomučedníků sv. 

Štěpána a sv. Vavřince z kostela sv. Jiljí, které patří k sochařovým nejznámějším dílům (KAT. 

II/9). Hlavní novum této plastiky a formálně kompoziční prvek, jímž se socha sv. Donáta liší 

od Quitainerových vzpřímených a poměrně staticky pojatých postav z poloviny 30. let, spočívá 

v dynamizovaném kompozičním schématu. Světec je zobrazen v pokleku, jenž motivuje vláčné 

prohnutí těla, procházející v jedné vlně celou postavou a vyznívající v prohnuté šíji a zakloněné 

hlavě. Tento motiv Quitainer ve svých pozdějších dílech rozvinul ve vířivý stoupavý pohyb 

kolem tělesné osy. 

Výraznějším dokladem zhybnění a odlehčení Quitainerových kompozic jsou tři v minulosti 

již publikované návrhové kresby slavnostních saní, nalezené v knihovně zámku Kleinheubach 

v Dolních Francích (KAT. II/9).347 Všechny kresby jsou signovány a datovány rokem 1741. 

Podle dodatečné poznámky, doplněné na poslední list (se sluhou Scapinem) před rokem 1830, 

                                                 
343 V. Ryšavý učinil záznam o svém archivním nálezu pouze v evidenční kartě památky. Z této karty později 

vyšel ve své publikaci Zdeněk Procházka, jenž zmiňuje i Quitainera. Z příslušné formulace nevyplývá, jestli je 

sochařovo autorství doloženo (PROCHÁZKA 2009, 29). Další podrobnosti srov. katalogové heslo: Kat. II/5.  
344 Ke příbuzenskému vztahu obou šlechticů: KAPSA 2010, 52. 
345 Současná podoba hradčanského paláce (Loretánská č.p. 180/6) pochází z doby klasicistní přestavby ve 30. 

letech 19. století. Pro základní informace srov. Památkový katalog: 

https://pamatkovykatalog.cz/?element=15620884&action=element&presenter=ElementsResults (staženo: 2. 3. 

2019) 
346 SOA PLZEŇ 1741 
347 WERTHEIM, STAATSARCHIV. Zpráva o nálezu kreseb byla poprvé publikována v uměleckých památkách 

Bavorska. Srov. DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 182. Další literatura v příslušném katalogovém hesle: KAT. II/9. 

https://pamatkovykatalog.cz/?element=15620884&action=element&presenter=ElementsResults
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byl tento návrh skutečně realizován.348 Saně odpovídají Quitainerovu návrhu se však na zámku 

nedochovaly.349 

Quitainer se těmito návrhy představil jako suverénní kreslíř. Brilantně zvládnutá technika 

kresby dokládá, že měl v daném oboru bohaté zkušenosti a své kreslířské dovednosti rozvíjel 

patrně již od mládí. V kontextu celé své tvorby se těmito návrhy nejvíce přiblížil rokokové 

estetice. Týká se to sentimentalismu kreseb s motivy milostné touhy a galantních dostaveníček, 

stejně jako celostního pojetí ornamentu, jenž jako stylově jednotící element prostupuje 

obrazovou plochu a prorůstá i funkční prvky saní, takže jejich podpěry mají tu podobu pahýlů 

stromů s olistěnými šlahouny, tu delfína a mořské flóry. Rokoková vzletnost a „švih“ se však 

projevují především ve výtvarném pojetí, které je neseno zvlněnými liniemi paží a nohou, 

vyšlehávajícími do prostoru a vyvolávajícími dojem neutuchajícího pohybu. V prvních dvou 

návrzích s vyobrazením Venuše a Adonise, respektive únosu Deianeiry je na hrotu korby saní 

umístěna skupina vzájemně propletených, vzhůru se vlnících postav. Také sluha Scapinus na 

posledním návrhu se prohýbá v bocích a držení jeho těla připomíná již zmíněný spirálovitý 

pohyb Quitainerových pozdějších sochařských realizací. Štíhlé postavy s malými hlavami jsou 

sevřeny výraznou obrysovou křivkou, s jejíž pomocí sochař buduje objemy, zdůrazněné navíc 

stínováním. Opět přitom vytane srovnání s Platzerem. Fond jeho dochovaných kreseb je 

nepoměrně bohatší než Quitainerův. Zároveň je také velmi různorodý a dokládá prolínání 

klasicistních a rokokových ohlasů bez jasně uchopitelné vývojové tendence. Zásadní rozdíl 

mezi oběma tvůrci však opět spočívá v pojetí linie, která je v Quitainerově případě sochařsky 

výrazná, souvislá a malebně zvlněná, zatímco u Platzera buď rokokově „nervní“, tenká a 

nespojitá, nebo naopak klasicistně sumarizující.350 

Zpráva o nálezu kreseb v Kleinheubachu podnítila přirozeně úvahy o bavorských vlivech 

v Quitainerově tvorbě.351 Samotný výskyt kreseb v Kleinheubachu nepřináší důkaz o sochařově 

pobytu v Dolních Francích. Majitelé zámku z rodu Löwenstein-Wertheimů byli českou 

inkolovanou šlechtou a vlastnili několika panství v západních Čechách se správním střediskem 

                                                 
348 „Ausgeführt. Noch vorhanden. Lohr“. WERTHEIM, STAATSARCHIV, kresba se Scapinem. 
349 DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 182 
350 Nejnověji k tématu Platzerových kreseb: KOVAŘÍK/ŠIKOVÁ 2015, 220–224 (katalogová hesla týkající se 

Platzerových řezeb v Teple; autorka hesel: Tereza Šiková). Ze starší literatury zejména: PREISS 2006, 180–189; 

PREISS 1993–1995; BLAŽÍČEK/PREISS 1980; SKOŘEPOVÁ 1957 
351 O. J. Blažíček se domnívá, že Quitainer si ve Francích doplnil své pražské školení. Z jeho formulace lze 

dovodit, že předpokládal tovaryšskou cestu do Frank, která se uskutečnila mnohem dříve než v roce 1741. 

Blažíček se dále domnívá, že Quitainer později v Praze vynikl právě „pro jistou slohou odlišnost, kterou si 

přivezl“. Srov. BLAŽÍČEK 1967, 122 
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v Boru u Tachova, vzdáleném asi třicet kilometrů od Horšovského Týna.352 Quitainerovy 

kresby, popřípadě ozdobné saně tak mohly být jen jednou z dalších zakázek realizovaných pro 

šlechtické rody s vazbami na západní Čechy, jako byli Trauttmansdorffové nebo Morzinové. 

Práce mohla být sjednána i v Praze. Nutno také vzít v úvahu, že stavba nového zámku probíhala 

v Kleinheubachu už letech 1723 až 1732 a většinu sochařských prací obstaral würzburský 

sochař Jakub van der Auwera.353 Na počátku 40. let by se Quitainer v Kleunheubachu mohl 

uplatnit snad jen solitérními řezbářskými kusy.354 Za připomenutí dále stojí, že v dokladu o 

vytvoření sochy sv. Donáta z roku 1741 je uvedeno, že dílo bylo do Horšovského Týna 

přivezeno z Prahy.355 V květnu 1741 se také sochaři v Praze narodila dcera.356 Máme-li 

uvažovat o zahraniční cestě v době před rokem 1741 nabízí se nejspíše období 1735 až 1738, 

kdy není doložen v Praze a není ani ženat. V té době u něho již nepřipadala v úvahu tovaryšská 

cesta, neboť na začátku uvedeného období bylo Quitainerovi dvacet šest let a dávno vedl 

sochařskou dílnu. Pokud se v této době vydal na zahraniční cesty, mohlo se jednat o kratší 

pracovní pobyty, které jsou v písemných pramenech obtížně zachytitelné. Mohl také podnikat 

cesty v rámci své rozvětvené rodiny.357 

Starší pokusy spojit Quitainerův umělecký vývoj s Johannem Baptistem Straubem, Egidem 

Quirinem Asamem vyzněly příliš obecně.358 Dynamizace Quitainerových kompozic na počátku 

40. let 18. století by skutečně mohla naznačovat působení vnějšího stylotvorného impulsu. 

Realizovaný výzkum však zatím kromě prohloubení pochybností o předpokládané cestě do 

Kleinheubachu nepřinesl v tomto směru konkrétní výsledky. Samotná otázka středoevropského 

zakotvení pražského pozdně barokního umění tak nadále představuje badatelskou výzvu.359 

 

Již Blažíček ve své monografii z roku 1946 upozornil, že Quitainerova dílna se v letech 

1744–1745 podílela na výzdobě bočních oltářů v kostele sv. Václava při klášteře bosých 

                                                 
352 V západních Čechách vlastnili Löwensteinové-Wertheimové statky Bezdružice, Krasíkov, Gutštejn, Cebiv, 

Skupeč a město Bor u Tachova. Srov. Constant von WURZBACH: Biographisches Lexikon des Kaiserthums 

Oesterreich, Fünfzehnter Theil, Leon-Lomeni. Wien 1866, 440-447. Na tuto skutečnost upozorňuji již ve své 

diplomové práci. Srov. HOŘÁK 2008, 28. Podobně také: PETŘÍKOVÁ 2008, 20. 
353 DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 156–157. V Kleinheubachu je v této době doložen také štukatér Johann Wicko 

a mramorář „Kreß“. 
354 Z rokokových řezbářských prací zmiňuje literatura výzdobu slavnostního kočáru. Srov. DIE 

KUNSTDENKMÄLER 1917, 180 (obr. 148), 182 
355 SOA PLZEŇ 1741 
356 PODLAHA 1920–1921, 284 
357 Například Quitainerův bratranec a vrstevník, zlatník Jan Jiří Kogler působil od začátku 30. let ve Würzburgu, 

kde se stal puncovním mistrem. Srov. Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a 

klenotnictví. Praha 2003, 235 (heslo: Kogler/Kugler/Kokler Johann/Jan Georg/Jiří) 
358 BACHMANN 1964, 159. K této otázce srov. také kapitolu zabývající se reflexí obou sochařů v literatuře. 
359 V nedávné době tuto problematiku otevřela monografie Tomáše Hladíka. Srov. HLADÍK 2016 
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augustiniánů v Praze na Zderaze (KAT. II/7).360 Mladšímu Quitainerovi je doložena účast na 

dekorování oltářů sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského.361 Skutečný rozsah jeho 

angažmá na výzdobě tohoto kostela ale mohl být i větší, protože ve stejné době byly do chrámu 

pořízeny i další oltáře.362 

Quitainerovy řezby z pražského kostela bosých augustiniánů byly dlouho považovány za 

ztracené či zničené. Až v nedávné době se podařilo bývalý oltář sv. Jana Nepomuckého, 

odstraněný z kostela na konci 18. století, ztotožnit s někdejším hlavním oltářem z kostela sv. 

Lukáše ve Svárově na Slánsku.363 Tento oltář v roce 2000 shořel, je však znám z fotografií a 

dochovala se jeho menza s reliéfem svržení sv. Jana Nepomuckého. Zachovaly se také řezby 

dvou světic v podživotní velikosti, sv. Kláry od Kříže a sv. Lucie případně sv. Otýlie, uložené 

ještě před požárem v depozitáři.364 

Po pískovcové soše sv. Donáta a kresbách z Kleinheubachu jsou tyto řezby dalším dokladem 

Quitainerova příklonu k dynamičtějším kompozičním vzorcům ve 40. letech 18. století. 

Markantní prohnutí tělesné osy obou světic, z nichž sv. Klára svými gesty otevírá siluetu, 

zatímco protějšková socha se „choulí“ do sebe, připomíná Jäckelovo pojetí ženské postavy 

v řeholním hábitu. Dané kompoziční řešení se však u Quitainera pojí s korpulentnějším 

tělesným kánonem a zřetelnější artikulací tělesného jádra ve vztahu k drapérii. Skladebný 

systém drapérií je v případě obou soch navázán na pohyb a záhyby jsou zároveň uspořádány do 

malebných vzorců v duchu Quitainerova rafinovaného balancování mezi realistickým a 

stylizovaným pojetím. 

 

První etapa uměleckého působení ve Strahovském klášteře (do roku 1750) 

 

Strahovský klášter v polovině 40. let 18. století stal sochařovým nejvýznamnějším 

objednavatelem. J. A. Quitainera pracoval v jeho službách od této doby téměř bez přerušení po 

                                                 
360 BLAŽÍČEK 1946, 83 
361 Truhlářské práce na prvním z obou oltářů jsou doloženy bratru Filipovi od sv. Václava. Štafírování 

Quitainerových soch bylo svěřeno Janu Jiřímu Schmidtovi. Oltář sv. Jana byl zřízen z fundace příznivkyně řádu, 

baronky Marie Josefy Bechyňové. Dále srov.: KAT. II/7  
362 V. Lorenc na základě klášterní historie uvádí, že v letech 1744 a 1745 byl v kostele kromě oltáře sv. Jana 

Nepomuckého instalován oltáře sv. Barbory. Dále byly zřízeny dva malé oltáře. Menší oltáře, sochy a obrazy 

byly do kostela pořizovány v roce 1727, 1731–1735. Srov. LORENC 1966, 100, pozn. 45 
363 PŘIBYL 2014 
364 Nejistotu ohledně ikonografie druhé světice vyvolává fakt, že jejím hlavním atributem není kniha s očima, jak 

by příslušelo sv. Otýlii, ale miska s párem očí na vysokých „nožkách“. Atribut může být nepůvodní, neboť ve 

smlouvě se štafírem je zmíněn atribut knihy. Sv. Otýlie jako členka řádu augustiniánů by do daného 

ikonografického kontextu zapadala mnohem lépe. Dále srov. Kat. II/7  
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zbývající dvě desetiletí svého života. Toto období se překrývalo s vládou opata Gabriela 

Václava Kaspara (1741–1764), jehož osobnost bychom měli na úvod stručně představit.  

Opat Kaspar se podobně jako jeho předchůdce Marian Hermann nejprve věnoval 

akademické dráze.365 Ve Strahovské klášteře zastával zpočátku úřad novicmistra a cirkátora a 

ve 30. letech se stal sekretářem Mariana Hermanna. Jeho literární a kazatelské aktivity nenabyly 

takového rozsahu a významu jako v případě předchozího opata. Kaspar však projevoval živý 

zájem o oblast umění, jenž byl patrně osobního rázu a přesahoval účelový charakter řádové 

reprezentace. Ještě před vstupem do kláštera zpíval Kaspar ve sboru a hrál na housle v chrámu 

Matky Boží před Týnem. Jeho přehled na poli výtvarného umění dokládá dochovaná 

korespondence ze začátku 60. let 18. století, týkající se vzniku sochy sv. Norberta pro 

Svatopetrský chrám v Římě a obrazu namalovaného po vzoru této sochy na Kasparovu 

objednávku.366 

Podnětem k opětovnému angažmá sochařské dílny Quitainerových ve službách strahovské 

kanonie byla rozsáhlá devastace kláštera na začátku válek o rakouské dědictví. Opat Kaspar byl 

zvolen krátce předtím, než dne 26. listopadu 1741 bavorské, saské a francouzské oddíly dobyly 

Prahu a než začala více než roční okupace města.367 V srpnu a září 1742 se Strahovský klášter 

octl v ohnisku bojů při pokusu o opětovné dobytí Prahy vojsky královny Marie Terezie. 

V důsledku rakouského ostřelování a francouzských obranných opatření bylo vážně poškozeno 

hlavní průčelí klášterního kostela, obnovené s velkou slávou v roce 1726, došlo k téměř úplné 

destrukci boční kaple sv. Voršily jakož i kostelních věží, byla rozbita střecha, proražena klenba, 

vytlučena okna. Poškozeny byly i objekty v okolí kostela a došlo ke zničení většiny domů na 

Pohořelci, Válkou značně utrpělo hospodářské zázemí kláštera za pražskými hradbami.368 

V roce 1744 se klášter musel vyrovnávat s následky další, tentokrát pruské okupace a v roce 

1757 utrpěl – již méně rozsáhlé – škody při ostřelování Prahy pruským dělostřelectvem. 

                                                 
365 Není-li uvedeno jinak, přejímám životopisné údaje G. V. Kaspara z monografie H. Kuchařové o 

premonstrátské koleji Norbertinu. Srov. KUCHAŘOVÁ 2011 
366 Po odmítnutí návrhu Bartolomea Cavaceppiho byla socha vytvořena Pietrem Braccim, oblíbencem papeže 

Klementa XIII. Kaspar si u neznámého římského malíře objednal a prostřednictvím svého agenta nechal poslat 

do Prahy obraz namalovaný podle Bracciho díla, který je dodnes chován ve Strahovském klášteře. Za poskytnutí 

možnosti zhlédnout dílo v neveřejných prostorách konventu děkuji PhDr. G. Šidlovskému, jenž také publikoval 

uvedenou korespondenci. Srov. ŠIDLOVSKÝ 2010. Toto stručné shrnutí si neklade za cíl podrobně popsat 

všechny aktivity opata Kaspara v oblasti architektury a výtvarného umění, k nimž patří například dostavba 

ambitů v Sepekově. Cílem je pouze kontextualizovat Quitainerovu činnost ve Strahovském klášteře. 
367 HOŘÁK 2008, 54–55. Tématům, jako byla opatská volba G. V. Kaspara, situace Strahovského kláštera během 

bavorsko-sasko-francouzské okupace Prahy, poškození klášterního majetku v důsledku válečných událostí a 

poválečné nápravě škod se podrobně věnuji ve své diplomové práci, na kterou níže odkazuji. 
368 HOŘÁK 2008, 60–61 
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Poválečná obnova a opětovné povznesení kláštera se staly jedním z hlavních cílů vlády opata 

Kaspara. Po odtažení posledních oddílů francouzské posádky v lednu 1743 začal opat usiloval 

o obnovu hospodářských provozů za hradbami – kde ležely i klášterní cihelna, lom a pískovna 

–, vyjednával s erárem o daňových úlevách a založil zvláštní peněžní fond „Pokladna sv. 

Voršily“ (Cassa s. Ursulae) na obnovu starobylé kaple sv. Voršily a klášterního chrámu.369 Díky 

daru 1 500 zlatých od opata mateřského kláštera ve Steinfeldu mohla být hned v roce 1743 

opravena poškozená klenba a opatřena novou štukovou a freskovou výzdobou, kterou 

realizovali štukatér Michal Ignác Palliardi a malíř Jiří Vilém Neunherze 370  

 

Zvláště díky podrobnému vyúčtování Pokladny sv. Voršily za léta 1745 až 1752 lze sledovat 

průběh sochařských prací v této první fázi obnovy kláštera krok za krokem.371 V dosud 

známých archivních pramenech není uvedeno jméno provádějícího sochaře. Tradice působení 

dílny Quitainerových ve Strahovském klášteře a výtvarný charakter realizovaných děl však 

jednoznačně umožňuje spojit tyto práce spojit s J. A. Quitainerem.  

Práce se nejprve soustředily na venkovní sochařskou výzdobu. V roce 1745 byla na severní 

štít právě dokončené novostavby kaple sv. Voršily osazena pískovcová socha stejnojmenné 

světice (Kat. II/26). Kompozici sochy určuje již plně rozvinutá spirálovitá křivka, vytvářející 

dojem extatického tíhnutí vzhůru, mimo oblast smyslově uchopitelného světa. Tato vzletnost 

není spojena s popřením tělesnosti a pozemské krásy. Světice reprezentuje Quitainerův 

oblíbený typ ženské postavy, jímž je žena oblých tvarů, ale vnitřní křehkosti a cudnosti. Tyto 

vlastnosti jsou vyjádřeny souhrou zjemňujících detailů, jako je propnutí dlouhé šíje nebo ohnutí 

ruky v zápěstí. Přestože je socha určena k dálkovým pohledům, modelace převyšuje úroveň 

architektonické plastiky a ilustruje sochařův rostoucí zájem o vystižení materiálové kvality 

látek, oděvních doplňků, šperků a jiných ozdob. Výrazem tohoto dekorativismu je řemínek 

spínající plášť sv. Voršily či kapkovitý přívěšek na její hrudi. Tyto ozdoby jsou stejně jako 

korunka na hlavě pozlaceny. Socha zároveň pointuje klidné trojosé průčelí kaple svým 

decentním dynamismem a propojuje různé prostorové plány a výškové hladiny severní strany 

kaple, završené věžičkou s vysokým tamburem. 

V roce 1745 byla dokončena oprava hlavního průčelí. Sochaři – nepochybně Quitainerovi – 

byly v roce 1746 hrazeny honoráře za nové sochy sv. Augustina, sv. Adriana, dvou andělů a za 

                                                 
369 Tamtéž 63–66 
370 Zatím nejpodrobněji k Neunherzovým freskám včetně jejich ikonografického programu srov.: ŠPERLING 

1982b 
371 NA ŘP 74 
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náhradu zničené kamenné vázy.372 Těmito díly doplňoval Jan Antonín již existující výtvarný 

kontext průčelí, jemuž se musel přizpůsobit. Vzhledem k nedostatku spolehlivých 

ikonografických pramenů nelze posoudit, do jaké míry se vázal předlohami z roku 1726.373 

Větší možnost srovnání nabízejí pouze typově shodné protějškové sochy sv. Adriana a sv. 

Jakuba, přestože komparaci limituje skutečnost, že socha sv. Jakuba se zachovala pouze v 

novodobé kopie neznámého data vzniku, vytvořené dle jména vytesaného na podstavci „Fr. 

Šmejkalem“ (KAT. I/12c). Srovnání obou gorkumských mučedníků ukazuje, že Quitainer 

respektoval typovou charakteristiku mladistvého světce, ikonografii a klidnou uzavřenou 

siluetu sochy, která se na průčelí uplatňuje právě především obrysem (KAT. II/28d). Sochařův 

individuální vklad se projevuje v měkké linii zvlněné tělesné osy, v zasněném pohledu 

mučedníka a v detailech, které lze vidět až při dnešní galerijní prezentaci originálu. Almuce 

přehozená přes ramena nezapře, že je kožešinová, spodní okraj rochety zdobí krajka s motivy 

květů.374 

Typika oduševnělé stařecké tváře další z nových soch na průčelí, sv. Augustina, navazuje na 

dílenské vzory staršího Quitainera (KAT. II/28c). Stylizační tendence mladšího Quitainera jsou 

patrné v typických „obloučkovitých“ liniích a drapérii vyklánějící se na stranu v ostrém úhlu 

vůči tělesné ose figury. V markantnější podobě použil Quitainer tento motiv „vykloněné“ 

drapérie v roce 1752 na soše sv. Jana Nepomuckého z nedalekého Pohořelce (KAT. II/35).  

V rámci souboru soch na průčelí, jež řadím do období před rokem 1750, podal Quitainer 

svůj nejlepší výkon dvojicí andělů nad portálem hlavního chrámového vchodu (KAT. II/28b). 

Sličností výrazu vyniká zvláště eféb na levé volutě portálu, jehož úsměv vychází z jemně 

hnětených koutků úst a přivřených očí s těžkými víčky. Do období před polovinou století lze 

klást také dva archivně nedoložené anděly s atributy sv. Norberta, kteří doprovázejí 

výklenkovou sochu neznámé provenience, že zdobí hlavní průčelí provizoriátu. V originálu se 

dochoval pouze levý anděl s chlapecky bezelstným výrazem ve tváři a motivem křížících se 

šikmých záhybů drapérie na hrudi (KAT. II/27).375 

 

Práce v interiéru začínaly kolem roku 1746 drobným opravami starších kusů kostelního 

zařízení: horního dílu hlavního oltáře, chórových i hlavních varhan, bočních oltářů.376 Z téže 

                                                 
372 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
373 Tyto prameny analyzuji v katalogové části. Srov. KAT. I/12 
374 Při hodnocení těchto detailů přihlížím k fotodokumentaci zachycující stav plastiky před jejím posledním 

restaurováním. Srov. VODÁČEK 2005–2007 
375 Děkuji Mgr. Liboru Šturcovi za laskavé upozornění na originál této sochy a poskytnutí možnosti pořídit si její 

fotodokumentaci v neveřejných prostorách konventu. 
376 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
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doby také pocházejí dva páry vzájemně propletených putti z čel opatských trůnů, které vynikají 

až ležérním výrazem a uvolněnými pohyby (KAT. II/29). Práce se naplno přenesly dovnitř 

kostela po úplném dokončení stavebních prací kapli sv. Voršily v roce 1747.377 V následujícím 

roce se začalo i s výzdobou protilehlé kaple Panny Marie Pasovské.378 Sochařská výzdoba obou 

kaplí byla až na výjimky dokončena v roce 1750 (KAT. II/ 30, 31).  

Tyto dvě boční kaple představují v rámci chrámového interiéru samostatné prostorové 

jednotky, jejichž celostní sochařská, malířská a štuková výzdoba je vzájemně sladěna a 

provázána s architekturou kaplí. Dva velké oltáře v kapli sv. Voršily – hlavní oltář, na němž je 

od konce 19. století umístěna tumba s ostatky sv. Norberta, a boční oltář s proskleným 

jehlancovitým relikviářem – jsou situovány proti vysokým oknům na východní a severní straně 

kaple. Na pozadí oltářů tak vznikají světelné stěny. V případě dostatečné intenzity slunečního 

svitu dochází k přesvětlení oltářů a divák je konfrontován s pocitem oslnění. Světelné paprsky 

se nadto odrážejí od prosklených relikviářů a kloužou po povrchu pozlacených soch andělů. 

Kontrastně k tomuto řešení je za oltářem v protilehlé kapli Panny Marie Pasovské – jehož 

kompozice byla inspirována hlavním oltářem pasovského poutního chrámu Mariahilf – je za 

oltářem umístěna tmavá zástěna a světelná režie oltáře je dána především tlumeným světlem 

lampy před milostným obrazem (Kat. II/31).  

Sochařská výzdoba obou kaplí sestává výhradně z pozlacených soch andělů různého typu a 

velikosti, a dokonce i různého rodu, neboť někteří andělé v kapli sv. Voršily jsou křehké 

femininní konstituce a na jejich hrudi se rýsuje náznak ňader (KAT. II/ 30). V rámci polarity 

mezi realistickou orientací a vypjatým stylismem, od níž se odvíjí slohový charakter 

Quitainerova výtvarného projevu, se zde sochař v kontextu své tvorby nejvíce přiblížil druhému 

pólu a pojetí sochy jako neosobně krásného uměleckého artefaktu. 

 

 

„Optimus in sua arte“: Quitainerovy práce z 50. letech 18. století mimo 

Strahovský klášter 

 

Lichotivé označení, jehož se J. A. Quitainerovi začátkem roku 1751 dostalo v diáriu 

staroměstských dominikánů, je jediným autentickým svědectvím o dobové recepci jeho díla.379 

                                                 
377 NA ŘP 74, výdaje za rok 1747 
378 Tamtéž, výdaje za rok 1748 
379 „1751. Januarius. Appositum fuit tandem item perfectum altare S. Floriani in nostra ecclesia, 

imaginem curavit pingi P. Hyacinthus Styxa, per annum 1747 prior huius conventus; statuarius fuit pro 
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Nelze proto s jistotou vyloučit, že uvedený výrok byl pouze projevem barokní zdvořilosti nebo 

snahou vyzdvihnout nádheru kostela sv. Jiljí, na jehož výzdobě se (hleďte!) podíleli nejlepší 

umělci své doby. Řada příznaků ale potvrzuje, že Quitainer v 50. letech 18. století skutečně 

patřil k nejvyhledávanějším pražským sochařům. Na prvním místě je to doložitelný nárůst 

produkce dílny, jehož vedlejším, rovněž prokazatelným, efektem byla její kvalitativní 

nevyváženost, vyplývající z větší míry zapojení dílenských pomocníků. V souvislosti 

s výzdobou kazatelny augustiniánského kostela v Lysé nad Labem, kterou sochař pro nával jiné 

práce nestihl dodat ve smluveném termínu, je velký objem zakázek kolem roku 1755 nepřímým 

způsobem archivně doložen.380 Quitainer v této době také rozšířil okruh svých zákazníků a 

začal pracovat pro břevnovské benediktiny, svatohorské jezuity a další objednavatele, s nimiž 

nebyla dílna v minulosti v kontaktu. Dalším příznakem jeho rostoucí prestiže může být 

skutečnost, že v druhé polovině 50. a na začátku 60. let signoval dvě ze svých pískovcových 

soch: sv. Vojtěch z Kbel (Kat. II/13) a Kalvárii z Dolních Břežan (Kat. II/14). Přihlášení se k 

autorství zde můžeme vnímat i jako projev sochařovy sebereflexe a vědomí si vlastního 

uměleckého významu.381  

K nárůstu Quitainerova renomé mohl přispět i prostý fakt, že ve srovnání s 30. a 40. lety mu 

mezi pražskými sochaři ubylo souměřitelných konkurentů. Z tvůrců zmíněných v předchozích 

kapitolách byl v 50. letech činný už jen R. J. Prachner, F. I. Weiss (jenž zemřel v roce 1756) a 

především I. F. Platzer, jehož umělecká aktivita v této době také vrcholila. Platzerova dílna 

přitom vstupovala do soutěže s dílnou Quitainerovou jak z hlediska svého uměleckého profilu, 

tak z hlediska okruhu svých zákazníků, mezi něž se na začátku 50. let 18. století zařadili i 

premonstráti z kláštera v Teplé.382  

Důvody Quitainerovy obliby u dobového publika je však třeba hledat především v jeho 

uměleckých výkonech a nejlépe je ilustrují práce, jež daly podnět k výše zmíněné pochvalné 

glose. Spolu s oltářem sv. Floriana (KAT. II/9), jehož sochařská složka pochází podle tohoto 

                                                 
illo assumtus Quitainer, pro hoc tempore optimus in sua arte, dati sunt ei pro suo labore 160 fl.; labor 

arculariorum fuit in conventu factus.“ NA ŘD 1734–1774, f213. Poprvé publikováno O. J.. Blažíčkem, srov. 

BLAŽÍČEK 1954a, 76 
380 Podle análů bývalého kláštera v Lysé nad Labem: „Fit Cathedra pro Ecclesia“: „Currente hoc anno incaepta 

erit skulptura Cathedra, qua finiri debuit, verum ob diversos labores paratus non erat sculptor pragensis.” SOKA 

NYMBURK 1713–1787 
 
381 Naposledy k tématu autorských signatur v českém barokním sochařství: ADAMCOVÁ 2017, 93–94. 
382 K umělecké činnosti I. F. Platzera v Teplé v poslední době nejpodrobněji: JANSTOVÁ 2014. Platzerovými 

kresebnými návrhy výzdoby hlavního oltáře v Teplé, bočních oltářů a kenotafu bl. Hroznaty se nejnověji 

zabývala Terezie Šiková. Srov. KOVAŘÍK/ŠIKOVÁ 2015, 218–224 
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pramene z roku 1751, se zaměřme i na protějškový oltář Panny Marie Bolestné.383 Jeho 

sochařská výzdoba není doložena, ale její slohový charakter – jak se shoduje i dosavadní 

literatura – ji řadí mezi Quitainerova díla (KAT. II/33). 

Z hlediska sochařova slohového vývoje tkví význam soch prvomučedníků sv. Štěpána a sv. 

Vavřince na oltáři sv. Floriana v tom, že představují dokonale zvládnutou syntézu různých 

slohových vrstev a formálních prvků, které v Quitainerově díle nacházely uplatnění od 30. let 

18. století. Kompozici statných, výškově protažených postav ovládá mírně zvlněná, prostorově 

rozvinutá esovka, která obohatila sochařův rejstřík především ve 40. letech. Krouživý pohyb je 

však decentnější než v případě světic na bývalém hlavním oltáři ve Svárově z let 1744 až 1745 

(KAT. II/7) nebo v případě strahovské sv. Voršily (Kat. II/26). Formální uměřenost obou postav 

navazuje na výrazové ztišení Quitainerových soch z doby kolem roku 1735, jež reprezentují 

především karmelitánští světci na oltáři sv. Josefa v pražském kostele Panny Marie Vítězné 

(KAT. II/4). Tyto řezby spojuje se světci z oltáře sv. Floriana také redukce skladebného systému 

drapérie. V pojetí soch sv. Štěpána a Vavřince se však výrazněji uplatňuje Quitainerův 

senzualismus, projevující se nejen ve vykreslení fyziognomie – včetně zasněného výrazu tváře, 

sklonu hlavy na dlouhé šíji či pohybově rozlišených prstů –, ale také ve zdobnosti látek, 

zejména pak v jejich vyšívání a roztřepených okrajích dalmatik. Schopnost integrovat zvolenou 

slohovou polohu se všemi složkami sochařského díla byla jedním z projevů Quitainerova 

zralého stylu.  

V rámci polarity mezi klasicizující uměřeností a pohybovou dynamikou „rotujících“ postav 

se řezby sv. Jana Evangelisty a Maří Magdaleny na oltáři Panny Marie Bolestné řadí k druhému 

z těchto pólů. Iluze stoupavého otáčivého pohybu je pregnantněji vyjádřena u sochy sv. Jana, 

kde plní roli dynamizačního momentu i esovité zvlnění drapérie, obtáčející postavu a 

vytvářející na jejím boku vějíř hlubokých záhybů. V případě obou soch na retáblu se dynamický 

pohybový moment váže s objemově plnými postavami. Toto spojení vede podobně jako u 

strahovské sv. Voršily k napětí mezi spirituálním nábojem a tělesností vyjádřenou detaily, jako 

je odhalené svalnaté lýtko Maří Magdaleny. 

V letech 1753 až 1756 se J. A. Quitainer několika drobnými úkoly uplatnil u břevnovských 

benediktinů, ale rozsah a význam těchto zakázek nelze srovnávat s předchozím angažmá 

Jäckelovy či Hiernlovy dílny ve službách tohoto objednavatele. Kromě řezbářské výzdoby 

knihovních skříní v klauzuře se dochovaly dva mohutné postříbřené a pozlacené kandelábry, 

                                                 
383 Do kontextu doby vzniku této oltářní výzdoby lze zařadit také dvě vznášející se putti z Národní galerie (inv. 

č. P 4530, P 4531), vyznačující se podobným skladebným systémem drapérie jako řezby obou prvomučedníků 

na oltáři sv. Floriana. Podrobněji k těmto putti srov. KAT. II/43. 
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jež zdobí řezby v podobě velkých mušlových a listových ornamentů a několik andílčích 

hlaviček na střední rozšířené části obou svícnů (KAT. II/10c).384 Typika obličejů těchto putti 

odpovídá Quitainerovu pojetí, ale úroveň řezbářské práce zůstává v limitech dílenské produkce. 

Rysy dílenské práce vykazuje také čtveřice západních církevních otců a čtveřice evangelistů 

na řečništi a stříšce kazatelny ze zbořeného klášterního kostela v Lysé na Labem (KAT. II/11).385 

Tyto řezby z let 1754 až 1755 se vyznačují podobnou orchestrací prudkých pohybů jako 

církevní otcové z kazatelny kostela sv. Tomáše (KAT. II/2). Jejich výtvarný charakter je však 

jednotnější a opírá se o souhru objemově plného tělesného typu, uhlazených forem a malebném 

střídání několika obličejových typů (hladká kulatá tvář, stařecká tvář s plnovousem). Ve 

srovnání s tímto spíše rutinním stylismem působí reliéf na řečništi s dynamicky nakročenou 

postavou sv. Pavla a shlukem postav u jejích nohou živějším dojmem. Iluzivní pojetí reliéfu se 

ještě slohově váže k vrcholně baroknímu iluzionismu. Nejvýznamnější prací z celého souboru 

je ale mariánská socha, umístěná původně na vrcholu stříšky. Postava ztělesňuje Immaculatu 

na zeměkouli obtočené hadem a zároveň Madonu s Dítětem. Korpulentní tělesný kánon se zde 

pojí s motivem křížících se šikmých linií, který lze zaznamenat i v případě anděla s mitrou 

z hlavního průčelí strahovského provizorátu (KAT. 2/27). Řezba Immaculaty je dalším 

příkladem stylové syntézy, k níž Quitainer dospěl v 50. letech 18. století a která integrovala 

hlavní komponenty jeho výtvarného: harmoničnost objemově plných postav, dynamizační 

pohybový moment a scelující stylismus nesený konejšivě houpavou linií. Detaily jako je obličej 

s náznakem druhé brady, delikátní rozlišení prstů či měkce modelované koleno lahodí oku a 

dodávají soše esprit.  

V letech 1758 až 1759 odlil malostranský zlatník Kašpar Gschwandtner podle Quitainerova 

návrhu nové součásti stříbrného oltáře v poutním kostele na Svaté Hoře (Kat. II/12).386 

Současnou podobu oltáře poznamenalo jeho rozšíření na konci 18. století. Touto úpravou byl 

narušen Quitainerem navržený gradační efekt, počítající s umístěním reliéfu se sv. Trojicí 

v aureole slunečních paprsků, jenž měl být odlit podle jeho modelu a kresby, nad skříňkou 

s gotickou soškou s Pannou Marií Svatohorskou. Také výsledná podoba zmíněného reliéfu není 

                                                 
384 Řezbářskou výzdobu knihovních skříní, nacházejících se v klauzuře, jsem bohužel neměl možnost zhlédnout. 

Odkazy na dostupné archivní prameny k tomuto tématu srov. KAT. 10/b. 
385 Architektonické řešení této kazatelny je obdobné jako v případě kazatelny v pražském jezuitském kostele sv. 

Salvátora. Také sochařská výzdoba této kazatelny vykazuje některé shodné rysy se sochami na kazatelně z Lysé 

(nyní z Mladé Boleslavi). Podrobněji k tomuto tématu srov. KAT. II/54. Mezi díla J. A. Quitainera nezařazuji 

výzdobu kazatelny v pražském křižovnickém kostele sv. Františka, která mu byla v minulosti připsána na 

základě dnes nezvěstné farní kroniky. Srov. KAT. II/63 
386 Srov. smlouvu s tímto zlatníkem: „Es verpspricht H. Caspar Gschwandtner einen Altar nach dem aprobierten 

Abriß und durch H. Quiteiner burgerl. Bildhauer verfertigt und aprobierten Model von Holz, aus Prager prob. 

Silber guet und kunstgemeß zu verfertigen, und zwar durchaus von geschlagen und getriebener arbeith, von 

keiner iberflissigen Stärke.“ PODLAHA 1922–1923a, 268–269 
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ve shodě se sochařovým původním návrhem, jenž počítal s tím, že Svatá trojice bude v odkazu 

na korunovaci Panny Marie Svatohorské z roku 1732 nad milostnou soškou nadnášet korunu. 

Dnes nezvěstná kresba, publikovaná Antonínem Podlahou, je vzdušností a živostí kompozice i 

kánonem štíhlých postav plně srovnatelná s kresbami z Kleinheubachu (KAT. II/6), 

pocházejícími z doby o sedmnáct let dříve. Přestože účel vzniku těchto kreseb se lišil (návrhy 

z Kleinheubachu jsou pečlivými předváděcími kresbami pro objednavatele), obě práce se zdají 

odrážet Quitainerovo zažité kreslířské pojetí.387  

Snad v průběhu odstraňování škod po pruském výpadu proti Praze v roce 1757 byla ve druhé 

polovině 50. let 18. století vytesána pískovcová socha sv. Vojtěcha ve Kbelích (KAT. II./13). 

Dílo se nachází na trase staré poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi a původně stálo vedle 

jednoho z jejích zastavení – nyní již neexistující Kutnohorské kaple. Socha je signována AQ,, 

a přestože druhé číslo je špatně čitelné, signatura včetně gotického zalomení příčky litery „A“ 

odpovídá signatuře na Quitainerově Kalvárii z Dolních Břežan (Kat. II/14). V katalogové 

zdůvodňuji, že objednavatelem sochy být sám majitel vinořského panství, hrabě Vojtěch 

Prokop Černín. 

Mírně zvlněná tělesná osa a vyvážená kompozice podtrhují klidné vyznění světce, jehož 

gesto pravé ruky není naléhavým apelem, jako v případě Brokoffova sv. Vojtěcha z Karlova 

mostu, ale mírným otcovským požehnáním, určeným poutníkům přicházejícím se pomodlit ke 

Kutnohorské kapli. Ze stylově formálního hlediska stojí za pozornost použití velmi jemných 

struktur reliéfu na povrchu rochety, ozdobené tenkými škrábanými liniemi a tečkováním 

v krajkovém pásu na obrubě. Proškrabováním je naznačeno i vyšívání na pluviálu. Sochař zde 

pojednává povrch kamenné plastiky za pomoci ryteckých technik.  

Specifickou skupinu doložených děl představují Quitainerovy restaurátorské zásahy. Náš 

sochař pravděpodobně již v roce 1746 opravoval zbylé sochy na průčelí strahovské baziliky a 

poničenou oltářní výzdobu.388 Tyto práce jsou archivně doloženy, ale jméno provádějícího 

sochaře zůstává neznámé. Jmenovitě je Quitainer jako restaurátor památek barokního 

sochařství doložen v roce 1754 u břevnovských benediktinů a v roce 1757 v Černínském paláci, 

v sousední Loretě a ve Strahovském klášteře (Kat. II/ 17, 18, 19, 20). Tyto opravy se týkaly jak 

prací jeho vlastního ateliéru, tak prací M. B. Brauna, M. Brüderleho či K. J. Hiernla. Již výčet 

těchto jmen ukazuje, že Quitainerovi byly svěřovány úkoly vyžadující pochopení pro různé 

sochařské přístupy a techniky. Bližší údaje o povaze těchto prací jsou známy pouze 

v souvislostí s opravou svatojánského sousoší v břevnovské zahradě Závorce. Quitainer podle 

                                                 
387 Účel vzniku kreseb byl jiný 
388 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
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své dochované specifikace a specifikace štafíra J. J. Schmidta doplnil nohy velkému andělovi, 

nohy a ruce malému andělovi a dále vytesal dva štíty s basreliéfy.389 

 

Z připsaných děl spadá do počátku 50. let 18. století kromě již zmíněné výzdoby oltáře 

Panny Marie Bolestné v kostele sv. Jiljí také trojčlenné sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly 

z Pražského Pohořelce (KAT. II/35). Chronogram na podstavci jej klade do roku 1752. Pokud 

by sousoší od počátku stálo na svém dnešním místě, bylo by možné předpokládat jeho 

souvislost se sousední kanonií premonstrátů. Klášter totiž nad územím Pohořelce vykonával 

vrchnostenskou správu a jeho opat by musel dát ke vztyčení sousoší přinejmenším svolení. 

Otázka původního umístění monumentu však není vyjasněna.390 Dílo s nápaditě řešeným 

podstavcem a výpravnou ikonografií bylo podle Dlabače vytvořeno podle „návrhu a vzoru“ 

Tadeáše Hochhause.391 Za jeho vznikem tak mohla stát i osoba mající blízko k řádu 

augustiniánů poustevníků, jehož byl tento sochař koadjutorem.392 

Na jiném místě uvádím, že kompoziční řešení „zalomené“ postavy sv. Jana má blízko k 

Platzerovu svatojánskému sousoší z pražské Národní třídy, vytvořenému o pět let dříve. 

V souvislosti s Quitainerovým uměleckým směřováním stojí za povšimnutí typika úzké 

trojúhelníkovité tváře s krátkým plnovousem.393 Tento způsob podání obličeje lze zaznamenat 

již na starší řezbě sv. Jana Nepomuckého z vrchlabského klášterního kostela (KAT. II/22). Dále 

se však s tímto typem obličeje setkáváme až v 50. letech 18. století, kdy v Quitainerově tvorbě 

rozšířil typologickou škálu nejčastěji zpodobovaných mužských obličejů.394 Dalším 

charakteristickým znakem svatojánského sousoší jsou šikmé linie drapérie, odchylující se 

v ostrém úhlu od tělesné osy světce. Povrch plastiky je opět pojednána v jemném reliéfu za 

pomoci šrafury a vrypů, imitujících výšivku. S tímto typem dekorativní stylizace se u 

Quitainera setkáváme již od 40. let, nejvíce však charakterizuje jeho vrcholné práce z 50. let.395 

                                                 
389 NA ŘB-B 363 
390 Nedávno publikované svědectví J. A. Jahna z konce 18. století zpochybňuje tradované mínění, že sousoší 

původně stálo na rohu Hradčanského náměstí a na své stávající místo bylo přeneseno až v roce 1846. SLAVÍČEK 

2014, 295, 325. Blíže k tomuto tématu srov. katalogové heslo: KAT. II/35 
391 DLABACŽ 1815/I, 638 
392 Objednavatel je na podstavci uveden pouze prostřednictvím iniciál „I. I. IN.“. 
393 Do tohoto kontextu lze jako jeden z dalších příkladů zařadit i drobnou řezbu sv. Jana Nepomuckého 

z Národní galerie (inv. č. P 8158), srov. KAT. II/44. 
394 Tato typologická řada obličej vousatého starce v duchu „charismatických“ starců z dílny O. F. Quitainera, 

obličej bezvousých svatých řeholníků s výrazným čelem (30. léta 18. století), typ oválné, jinošsky nevinné tváře, 

s nímž se poprvé setkáváme u sochy sv. Donáta z Horšovského Týna (1741). Specifickým typem tváře se 

vyznačují Quitainerova putti, vycházející z pozdního díla O. F. Quitainera a obohacená o lyrickou úsměvnost 

putti mladšího Quitainera. 
395 V této souvislosti lze upozornit zejména na sochu sv. Norberta z brány Strahovského kláštera nebo sousoší sv. 

Heřmana Josefa (srov. KAT. II/39a, 34)  
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Příbuznost se sochou sv. Jana Nepomuckého v Praze na Pohořelci vykazuje na základě 

uvedeného obličejového typu a šikmo se vychylující šrafované drapérie také řezba sv. Mikuláše 

na oltáři v kapli Panny Marie v Chlumčanech na bývalém panství Morzinů (KAT. II/32).396 

Druhá socha na retáblu, označovaná v literatuře jako sv. Augustin, se nevíce blíží Quitainerově 

typice svým pojetím hladké oválné tváře, řezbou pohybově odlišených prstů a tvarem 

vystouplého kolena pravé nohy. Nápadně vysoká kvalita řezby, převyšující úroveň naivních 

andělů na retáblu a v nástavci, rovněž podporuje domněnku, že sochy světců jsou uměleckým 

importem. O kontaktech mezi J. A. Quitainerem a s rodem Morzinů se zmiňuji v předchozích 

kapitolách. 

Starší literatura již zařadila mezi Quitainerova díla z období kolem poloviny 50. let 18. 

století výzdobu oltáře Nejsvětějšího srdce Páně z pražského kostela sv. Jana Nepomuckého 

(Kat. II/40).397 K tomuto připsání přispěla mimo jiné i výše zmíněná typika trojúhelníkového 

obličeje, jež charakterizuje i sochu sv. Jana Křtitele na levé straně oltáře. Zůstaneme-li pouze u 

vývojových souvislostí, stojí za pozornost druhá socha na oltáři: sv. Jan Evangelista. Postoj 

tohoto světce opět ovládá stoupavý krouživý pohyb. Těžiště postavy je ale v tomto případě 

vychýleno ze středové ose a pohyb směřující vzhůru může snadno přejít. 

Se sochou sv. Jana Evangelisty z novoměstského kostela sv. Jana Nepomuckého souzní 

labilitou svého postoje a malátností svého výrazu alegorie Naděje ze staroměstského kostela 

sv. Šimona a Judy (Kat. II/42). Toto výrazové zmalátnění, provázené pocitovou ambivalencí, 

je jednou z posledních fazet Quitainerova slohového vývoje a ohlašuje se v něm již atmosféra 

jeho posledních prací ze Strahovského klášterního kostela. 

Do Quitainerova díla z 50. let 18. století řadím ve shodě s částí starší literatury také sochy 

Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého, jež původně stály před kostelem sv. 

Františka Serafinského v Praze (Kat. II/41). Podle dnes nezvěstné farní kroniky se jedná o práci 

„Pachnera staršího“.398 Jako fundátor je v archivních pramenech uveden blíže neurčený sekretář 

Královské reprezentace a komory „de Kunitz“.399 

                                                 
396 Sochy obou biskupů na oltáři této kaple byly v minulosti na základě vágní zmínky v soupisové literatuře 

spojovány se starším Quitainerem. Mladšímu z obou sochařů je v roce 1945 připsala německá badatelka Haide 

Gundelach. Novější literatura toto připsání zatím nereflektovala. Podrobněji a včetně odkazů na literaturu srov. 

katalogové heslo: KAT. II/32 
397 Václav Vančura přiřadil z oltářní výzdoby v tomto kostele ke Quitainerovým pracím také putti z oltáře 

staroboleslavského Palladia. Jejich tělesný kánon Quitainerovi odpovídá, ale roztříštěná skladba drapérie 

vyvolává o tomto připsání pochybnosti. V katalogu tato putti řadím mezi dílenské práce, které mohly vzniknout 

v závěru sochařova života nebo až po jeho smrti. Podrobněji srov. Kat. II/48 
398 „Statue ante ecclae porticum nempe Immaculate Conceptionis et Sancti Ioannis Nepom. Opus sunt senioris 

Pachner“. Citováno podle: SÁDLO 1936, 31 (pozn. 17) 
399 NA ŘKř 317, 22. 5. 1758 
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Sochy jsou vypracovány ve vysokém reliéfu s téměř plochými zády. Sv. Jana charakterizuje 

schoulena postava a hlava vtažená mezi ramena. Forma sochy Panny Marie je otevřenější. 

Z profilu mohou klasické rysy Panny Marie včetně pramínku vlasů nad uchem připomenout 

Platzerovy práce, avšak z čelního pohledu se protáhlý oválný obličej s napuchlými víčky 

přimyká ke Quitainerově typice ženských obličejů. Pro Quitainera svědčí také těžké prameny 

vlasů Panny Marie a malebně ztvárněné detaily fyziognomie: kolena pravé nohy, prstů na rukou 

i na nohou. Mnohovrstevná přilnavá drapérie nemá v Quitainerově tvorbě přímé analogie, avšak 

dekorativní stylizace prvků, jako jsou proti sobě natočené „volutky“ na lemu pláště jsou 

v souladu s jeho stylizovaným přístupem. Blokovitější a méně zdobná postava sv. Jana 

odpovídá typice Quitainerových světců opět svým obličejem a také přilbicí hustých zvlněných 

kadeří. Členění drapérie dlouhými lineárními pruhy látky připomíná řešení řezby sv. Jana 

Nepomuckého z Národní galerie, připisované staršímu Quitainerovi (P 6530; KAT. I/11).  

 

 

Pokračování a závěr činnosti ve Strahovském klášteře po roce 1750 

 

Prvotním záměrem poválečné obnovy Strahovského kláštera bylo opravit škody vzniklé na 

klášterním majetku v roce 1742. Tohoto cíle dosáhli premonstráti kolem roku 1750, kdy byla 

dokončena skvostná pozdně barokní výzdoba nově zbudovaných či opravených bočních kaplí 

sv. Voršily a Panny Marie Pasovské. Práce na zvelebení klášterního chrámu a jeho okolí však 

ani poté neustaly, pokračovaly po celá 50. léta. Jejich vyvrcholením se v roce 1768 stala 

instalace nového hlavního oltáře se sochařskou výzdobou I. F. Platzera. 

J. A. Quitainer působil v klášteře téměř až do své smrti – jeho poslední doloženou prací je 

výzdoba oltářů Narození Páně a Navštívení Panny Marie z roku 1764 (KAT. II/15ch). V 50. 

letech je sochař na Strahově poprvé doložen až v roce 1757.400 Na základě níže uvedeného 

souboru dochovaných pískovcových soch se můžeme domnívat, že pro klášter pracoval po celá 

50. léta.401  

Do období první poloviny tohoto desetiletí lze podle slohových kritérií, znalostí stavebního 

vývoje v areálu kláštera a částečně i ikonografických pramenů řadit sochu Panny Marie 

                                                 
400 V tomto roce vytesal kopii vázy sestřelené pruským dělostřelectvem. Dochovala se Quitainerova specifikace 

prací. V účetních materiálech kláštera je v této souvislosti jeho jméno také uvedeno. Srov. NA ŘP 60a, NA ŘP 

60b 
401 Dne 24. 4. 1751 je také doložen jako svědek křtu ve strahovském farním kostele sv. Rocha, i když tuto 

skutečnost nelze vzhledem k blízkosti jeho malostranského bydliště považovat za průkazné svědectví o jeho 

pokračujícím angažmá ve službách kláštera. Srov. AHMP STR N2 
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Immaculaty na západním průčelí klášterního kostela, sousoší Panny Marie a sv. Heřmana Josefa 

v zákoutí před kaplí sv. Voršily, dvě dvojice putti a dvě kamenné ozdobné vázy na pilířích 

mříže mezi severní věží kostela a východním průčelím uvedené kaple, a konečně výzdobu 

hlavní klášterní brány.402 Vznik těchto děl souvisel se stavebními úpravami kostela a jeho okolí, 

jejichž nejvýznamnější součástí byla dostavba nových věží v roce 1752. Rozmístění uvedených 

sochařských děl na významných komunikačních bodech klášterního areálu vypovídá o 

promyšleném konceptu, na jehož tvorbě se pravděpodobně podílel architekt.403 Na straně 

objednavatele je třeba za hlavního iniciátora těchto úprav považovat Gabriela Václava Kaspara. 

Zvláště dostavbu věží, jak se zdá, považoval opat za událost symbolického významu a učinil ji 

součástí své prezentace.404  

 

V otázce autorství strahovské Immaculaty nejsou dosud známé archivní prameny v souladu 

s poznatky stylové analýzy. Jak klášterní anály, tak vyúčtování Pokladny sv. Voršily (Cassa s. 

Ursulae) vedou k závěru, že původní socha z roku 1726 zůstala v nice na průčelí i po roce 

1742.405 Vodítko neposkytuje ani veduta západního průčelí kostela, publikovaná poprvé v roce 

1736, tedy v době, kdy fasádu ještě zdobila díla O. F. Quitainera.406 Ukazuje se, že architektura 

průčelí, jak je zobrazena na tomto grafickém listu, odpovídá ještě pozdně renesančnímu řešení 

fasády před úpravou provedenou Tomášem Haffeneckerem kolem roku 1726. Zmíněná veduta 

je nadto součástí série pohledů na klášter, z nichž jeden vychází z předlohové kresby Johanna 

Josepha Dietzlera z roku 1721. Tento fakt vyvolává ještě větší nejistotu ohledně doby vzniku 

zobrazené sochařské výzdoby průčelí.407 

Průzkum barokního sochařského fondu v Ludwigsburgu rozšiřuje možnosti komparace 

s díly staršího Quitainera. Pro potřeby tohoto srovnání se vzhledem k typové podobnosti jeví 

jako nejvhodnější socha Fámy (případně Múzy či Atalanty) ze zámeckého lapidária (KAT. 

I/2ch). Tato štíhlá mladá žena se strahovské Immaculatě podobá svým oválným obličejem 

                                                 
402 V katalogu řadím mezi jeho připsané práce také znak kláštera s bystou sv. Norberta nad portálem bočního 

vstupu z Pohořelce. Tato díla vznikla pravděpodobně již během první etapy obnovy kláštera během druhé 

poloviny 40. let. Srov. KAT. II/25  
403 I. Kořán považuje za autora stavebních úprav Strahovského kláštera po roce 1742 Anselma Luraga. Srov. 

KOŘÁN 1973, 61–62. Tomuto architektovi věnoval v poslední době pozornost zejména R. Biegel. Tento badatel 

považuje otázku autora stavebních úprav kláštera za dosud neuzavřenou. Srov. nejpodrobněji: BIEGEL 2004, 

146–147 
404 Na jednom velmi kvalitním portrétu od neznámého autora je Kaspar zobrazen s plány na dostavbu věží. 

Obraz ze strahovských sbírek v nedávné době restauroval Jiří Lauterkranc. Srov. 

http://www.arterestauro.cz/portfolio/portret-opata-gabriela-vaclava-kaspara/ (staženo 7. 7. 2018).  
405 Srov. analýzu pramenů v příslušném katalogové hesle: KAT. II/28. 
406 Otázce ikonografických pramenů k sochařské výzdobě průčelí se věnuji v příslušném hesle v rámci katalogu 

děl O. F. Quitainera. Srov. KAT. I/12 
407 Diplomová práce – je to jinak… 

http://www.arterestauro.cz/portfolio/portret-opata-gabriela-vaclava-kaspara/
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s velkýma „dychtivýma“ očima a plnými rty. Také štíhlé lýtko pod tenkou látkou 

s vlásečnicovými záhyby lze vnímat jako vzájemnou spojnici. Výtvarný projev staršího 

Quitainera se však v konfrontaci se strahovským dílem jeví jako mnohem sušší. Atalanta / Fáma 

naprosto postrádá radostný vzlet Immaculaty. 

Srovnání s díly mladšího Quitainera také nenabízí jednoznačné analogie, míra shody je však 

podstatně větší. Pojítkem je opět pojetí obličeje. Nejde přitom pouze o fyziologické rysy, ale o 

celkový láskyplný výraz a „tajuplný“ úsměv, jenž je vlastní i Panně Marii ze sousoší se sv. 

Heřmanem Josefem a dalším dílům mladšího Quitainera. K tomuto sochaři vede i pojetí vysoko 

nasazeného pasu s tenkými šikmými záhyby kolem opasku a náznak důlku pupku. S výtvarným 

jazykem mladšího Quitainera souzní i dynamický krouživý pohyb a vějířovitá skladba drapérie 

na boku. Jedinečné je v kontextu jeho tvorby vzdutí drapérie, vytvářející kolem postavy 

hluboké kaverny. Drapérie jiných Quitainerových soch jsou pasivnější a přehledněji 

organizované. Takto se jeví i drobná řezba Immaculaty z Národní galerie (P 8000; KAT. II/37) 

či na modellettu Panny Marie z Muzea hl. města Prahy (H 020 265; KAT. II/38). O. J. Blažíček 

uvažoval v souvislosti s „načechraností“ strahovské Immaculaty o vnějším slohovém impulsu 

severoitalského rokoka.408 Již z důvodu sochařovy pracovní vytíženosti na přelomu 40. a 50. 

let 28. století by tato inspirace musela být nanejvýš zprostředkovaná. Vysvětlení 

pozoruhodného a pro Quitainera neobvyklého pojetí vzduté a dynamicky strukturované 

drapérie může být ale i prostší: sochař ctil zadání a pokusil se co nejvěrněji vyjádřit námětové 

prolnutí Immaculaty a Panny Marie vynášené na horu Sion k Beránkovi.409 

Do začátku 50. let spadá také vznik sousoší věnované středověkému mystikovi, lyrickému 

básníkovi a mariánskému ctiteli Heřmanu Josefovi, jenž byl znám i jako autor hymnu na sv. 

Voršilu a její umučené družky (KAT. II/34). Sousoší, situované ve vysokém a úzkém prostoru 

zákoutí kaple, představovalo kompozičně náročný úkol. Quitainer jej vyřešil za pomoci sítě 

diagonál, protínající různé prostorové plány a významové roviny. Toto sousoší lze bezpečněji 

než sochu Immaculaty zasadit do kontextu jeho pískovcových plastik z 50. let 18. století. 

Umožňuje to kromě použitých obličejových typů zejména pojetí drapérie sv. Heřmana Josefa, 

„odklánějící“ se v ostrých úhlech od tělesné osy světce. Světcovu rochetu zdobí stejně jako 

sochu sv. Jana Nepomuckého z nedalekého Pohořelce pečlivě provedené „vyšívání“ a 

šrafování. 

Vedle dvou výše uvedených děl – náležejících k nejdramatičtějším v kontextu Quitainerovy 

tvorby – představuje sv. Norbert na klášterní bráně opět stylovou rovinu formální uměřenosti a 

                                                 
408 BLAŽÍČEK 1949b, 20 
409 K tomu srov. ikonografický rozbor průčelí: KAT. I/12.  
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kompoziční vyváženosti (KAT. II/39). Tato výrazová poloha procházela sochařovým dílem již 

od 30. let a měla v rámci jeho výtvarného názoru hlubší kořeny než dynamizující tendence, 

projevující se až počátkem 40. let 18. století. Na rozdíl od tradičněji pojatého sv. Norberta na 

chrámovém průčelí, jenž na heretika Tanchelma klade nohu a zdá se jej propichovat hrotem své 

berly (který ale ve skutečnosti míří vedle těla), se světec na klášterní bráně obejde bez 

vnějškových projevů dominance. Sv. Norbert shlíží na afektovaně působícího heretika 

s klidným výrazem své harmonické tváře a vítězí nad ním silou svého ducha a pevností víry. 

Atmosféru tohoto nepatetického triumfu ještě více odlehčují dvě dvojice putti s Norbertovými 

atributy po stranách trojčlenné kompozice. 

Radostnou náladou se vyznačují dvě dvojice putti, jež jsou spolu se dvěma kamennými 

vázami organických tvarů umístěny na pilířích ozdobné mříže za kaplí sv. Voršily (KAT. II/36). 

Rokoková líbeznost usměvavých putti se šlahouny růží je v hlubší významové rovině aluzí na 

metaforiku duchovní poezie sv. Heřmana Josefa.410 Kult tohoto řádového světce na Strahově 

v době vlády opata Kaspara vrcholil.411 

 

Promyšlené zvelebování a výtvarné sjednocování Strahovského kláštera probíhalo v 50. 

letech v exteriéru i ve vnitřních prostorách kláštera. Ponecháme-li stranou novou kapitulní síň 

z let 1750 až 1758, na jejíž výzdobě se Quitainer nepodílel, bylo nejvýznamnějším uměleckým 

počinem tohoto období zahájení postupné výměny všech deseti bočních oltářů v hlavní lodi 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. Spolu s výměnou předposlední dvojice oltářů byla nahrazena 

také původní dřevěná kazatelna. 

Soubor těchto deseti oltářů vznikl v letech 1759 až 1765 ve spolupráci mramoráře Josefa 

Lauermanna, štafíra Jana Jiřího Schmidta, truhláře Jana Bendla a sochaře J. A. Quitainera. 

Obrazy byly zčásti převzaty ze starších dřevěných oltářů. Několik pláten bylo nově objednáno 

u F. X. Palka. Pořadí vzniku oltářů lze odvodit z archivních pramenů, publikovaných O. J. 

Blažíčkem a Miladou Vilímkovou.412 Jako první byla vytvořena dvojice oltářů při třetích 

pilířích hlavní lodi směrem od chóru, zasvěcených sv. Janu Nepomuckému a sv. Augustinovi. 

Quitainer přijal zálohu na jejich sochařskou výzdobu 19. září 1759.413 Ve stejném roce byly 

                                                 
410 PETIT 2011, 127–128 
411 Heřmanu Josefu byla zasvěcena i nová kapitulní síň, jehož oltář s obrazem tohoto světce, připisovaný J. P. 

Molitorovi, byl vysvěcen v roce 1758. Obraz je volnou kopií plátna s námětem mystického zasnoubení sv. 

Heřmana Josefa od Anthonyse van Dycka (srov. www.khm.at/de/object/303ed4c698/, staženo 15. 11. 2018) 
412 Blažíčkovy archivní nálezy (viz předchozí poznámka) doplnila Milada Vilímková objevem Quitainerova 

vyúčtování prací na kazatelně a dvou přilehlých oltářích. Srov. VILÍMKOVÁ 1986, 62–63. Originál tohoto 

dokladu: NA ŘP 367a.  
413 BLAŽÍČEK 1954b, 252 (dokl. č. 1 a 2). Za oba oltáře obdržel sochař 254 zl. Doklad č. 3 je účet štafíra J. J. 

Schmidta za tyto oltáře. 

https://www.khm.at/de/object/303ed4c698/
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vytvořeny oltáře sv. Maří Magdaleny a sv. Anny při čtvrtých pilířích.414 Štafír Schmidt přijal 

doplatek za pozlacovačské práce 28. listopadu 1759.415 Zbývající šestice oltářů byla vytvořena 

až po více než tříleté přestávce. Na konci května 1763 přijali sochař Quitainer a štafír Schmidt 

doplatky za vytvoření oltářů Obrácení sv. Pavla a sv. Martina při pátých pilířích na obou 

stranách lodi.416 Oltáře Božského srdce páně a sv. Českých patronů při druhých pilířích byly 

vytvořeny společně s novou kazatelnou v roce 1764.417 Na zbývající dva oltáře, které se 

nacházejí při prvních pilířích a jsou zasvěceny Narození Páně a Navštívení Panny Marie, přijal 

sochař zálohu 4. dubna 1764.418 

Je otázkou, jaký měli premonstráti k výměně oltářů důvod. Původní dřevěné oltáře vznikly 

s výjimkou první dvojice u chóru v prvních desetiletích 18. století a v době výměny stály na 

svém místě relativně krátkou dobu.419 Některé z nich vynikaly kvalitními plátny Michaela 

Wilmanna, Jana Kryštofa Lišky; dvojice oltářů při druhých pilířích od chóru, zasvěcených Srdci 

Páně a Českým patronům, vycházela z návrhu Giovanni Battisty Alliprandiho.420 Po válečných 

událostí v roce 1742 byly oltáře opravovány, nezdá se však, že by jejich poškození bylo fatální, 

neboť k jejich výměně došlo až po sedmnácti letech. Oltáře nebyly poničeny při dalším 

ostřelování Prahy v roce 1757, kdy pruské dělostřelectvo způsobilo pouze škody menšího 

rozsahu.421 Podle dodatečně sestavených análů bylo nadto o výměně první dvojice oltářů 

rozhodnuto již v roce 1755.422 

Tyto okolnosti nasvědčují tomu, že k výměně oltářů nevedly objednavatele praktické, ale 

spíše estetické důvody: snaha dovršit proměnu chrámového prostoru z umělecky hodnotného, 

ale organicky utvářeného a výtvarně různorodého prostředí, jež bylo „obrázky a soškami 

přeplněné“,423 ve slohově, materiálově i barevně sladěný celek. Inspirací mohla být 

strahovským premonstrátům podobně koncipovaná úprava interiéru klášterního kostela 

                                                 
414 Tamtéž (dokl. č. 4). Za oba oltáře obdržel sochař 270 zl. 
415 Tamtéž (dokl. č. 5) 
416 Tamtéž 253 (dokl. č. 8 a 9) 
417 NA ŘP 367a. S touto prací zřejmě souvisí závdavek 50 zl., který sochař přijal „a conto oltářů“ dne 2. 12. 

1763. Srov. BLAŽÍČEK 1954b, 253 (dokl. č. 10) 
418 Tamtéž (dokl. 11 a 12) 
419 Nejstarší dvojice oltářů (za triumfálním obloukem) byla zasvěcena Narození Páně a Navštívení Panny Marie; 

tyto oltáře byly zřízeny za opata Hyacinta Hohmana v roce 1683 (VILÍMKOVÁ 1986, 42). Za opata Víta Seipela 

byly v roce 1705 zřízeny oltáře Srdce Ježíšova a Svatých patronů při druhých pilířích od chóru, dále oltáře sv. 

Augustina a sv. Jana Nepomuckého při třetích pilířích a konečně oltáře sv. Rodiny (dnes sv. Anny) a sv. Marty 

(dnes sv. Maří Magdaleny) (VILÍMKOVÁ 1986, 43–44). Za opata Mariana Hermanna byly v roce 1726 zřízeny 

oltáře ku cti sv. Martina a sv. Pavla (VILÍMKOVÁ 1986, 47). Nová krásná kazatelna byla zřízena již v roce 1720, 

dva roky po vytvoření nového hlavního oltáře (VILÍMKOVÁ 1986, 46). 
420 Na tuto skutečnost upozornila Milada Vilímková. Navrhovatel oltáře je v archivním dokladu označen jako 

„der Alebrande“. Srov. VILÍMKOVÁ 1986, 44. 
421 NA ŘP 60b 
422 VILÍMKOVÁ 1986, 62 
423 STRAKA 1914, 20 
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v Teplé, jež probíhala již od roku 1750. Stejně jako na Strahově, prováděl i v Teplé 

mramorářské práce kameník Josef Lauermann.424 

Proměna výtvarného charakteru chrámového interiéru začala nedlouho po odeznění 

válečných událostí roku 1742. Nejvzácnější prvky původního vybavení – již zmíněná oltářní 

plátna – byly do nové koncepce začleněny. Složitější byla situace ohledně náhrobku sv. 

Norberta z roku 1627. Čtvercový náhrobek s délkou stěny 8,5 stopy (zhruba 2,5 m) sestával 

z mramorové menzy s rakví, obklopené bohatě zdobenou kovanou mříží o výšce 18 stop 

(zhruba 5,5 m).425 Do roku 1743 nadto norbertinské sacellum zdobila velká dřevěná koruna. 

„Mřížová kaple“, jak byl náhrobek nazýván, byla neústrojně umístěna uprostřed lodi naproti 

kazatelně a bránila výhledu na hlavní oltář. Podle dochovaných návrhových kreseb, 

publikovaných Pavlem Preissem, lze soudit, že již v druhé polovině 18. století uvažovali 

premonstráti ve spolupráci s I. F. Platzerem o nahrazení této raně barokní památky modernějším 

typem monumentu.426 K výměně však nedošlo a mřížová kaple zůstala až do roku 1810 vizuálně 

exponovanou součástí hlavní lodi. S existencí této kaple museli počítat i navrhovatelé nových 

oltářů.  

Sochařská výzdoba mramorových oltářů artikuluje dvě hlavní osy chrámového prostoru. 

Podélná osa hlavní lodi měla v době vzniku oltářů dvě významová a pohledová ohniska – hlavní 

oltář a náhrobek sv. Norberta. Při pohledu ze západní části lodi směrem k chóru si lze 

povšimnout, že tři z šesti světců (sv. Barbora, sv. Jakub a sv. Bohumír), jejichž sochy jsou 

umístěny na vnitřních stranách postranních oltářů a lemují tak hlavní loď, drží v ruce kalich a 

hostii. Je to nejen obecný odkaz na tajemství transsubstanciace, odehrávající se na hlavním 

oltáři, ale také připomínka sv. Norberta jako vyznavače eucharistie a defensora Nejsvětější 

svátosti, na jehož náhrobek světci tímto způsobem poukazovali. 

Druhou osu tvoří spojnice mezi protějškovými kaplemi sv. Voršily a Panny Marie Pasovské 

v západní části chrámu. Kaple sv. Voršily má na západě samostatný vchod a prostorem kaple 

tak můžeme vstoupit do hlavní lodi, přičemž cestou míjíme oltář sv. Jana Nepomuckého. Oltáře 

sv. Jana Nepomuckého a sv. Augustina přiléhají ke třetím pilířům hlavní lodi a tvoří předpolí 

obou bočních kaplí. Na význam těchto oltářů poukazuje fakt, že jsou ozdobeny sochami 

předních osobností premonstrátského řádu: gorkumských mučedníků sv. Jakuba a sv. Adriana, 

jakož i sv. Bohumíra (Gottfrieda) a sv. Heřmana Josefa. Naproti tomu na ostatních bočních 

                                                 
424 K otázce výměny oltářů v Teplé nejnověji: JANSTOVÁ 2014. KOVAŘÍK/ŠIKOVÁ 2015, 218–224. K osobě 

Josefa Lauermanna srov.: RYBAŘÍK 2011. 
425 Popis kaple viz např. ČERMÁK 1877b, 66–67. Podoba kaple je známa díky rytině Daniela Wusina. AS 1739–

1744, vloženo mezi 99r a 100v. 
426 PREISS 1993–1995 
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oltářích jsou sochy světců obecného kultu, postrádající s výjimkou sv. Augustina přímou 

historickou či spirituální vazbu k premonstrátské historii či spiritualitě.  

Všechny Lauermannovy mramorové oltáře jsou edikulového typu. Do jejich jednotného 

kompozičního schématu je vnášena různorodost použitím šedého, červeného a černého 

mramoru a dále variabilním tvaroslovím článků, jako jsou římsy, hlavice a dříky sloupů. Na 

oltářích jsou použity dříky kanelované, čtverhranné s překroucením, tordované a hladké. Tyto 

variace v rámci předem definovaného rejstříku tvarů a barev podtrhují tlumenou nádheru 

pozdně barokní výzdoby.  

Soubor Quitainerových dvanácti pozlacených soch světců, čtyř nástavcových reliéfů a 

četných putti, váz a dalších prvků řezbářské výzdoby je třeba vnímat jako součást tohoto 

kontextu, v němž není místo pro solitérní kreace, strhávající na sebe pozornost na úkor celku. 

Sochy na čtveřici nejstarších oltářů z roku 1759 (oltáře sv. Augustina, sv. Jana Nepomuckého, 

sv. Anny, sv. Maří Magdaleny) vycházejí z rejstříku kompozičních řešení a stylových prvků 

Quitainerových děl z 50. let 18. století. Postavy reprezentují ztišenou polohu jeho řezbářství. 

Pohybová dynamika je utlumena, stoupavý krouživý dojem je pouze naznačen a nevede již 

k extatického vzmachu. Světci postrádají vypjatý idealismus Quitainerových prvomučedníků 

sv. Štěpána a sv. Vavřince z kostela sv. Jiljí i výrazovou sílu sv. Jana Evangelisty a Maří 

Magdaleny z téhož chrámu; jsou ponořeni do kvietistické, meditativní nálady. Dojem intimity 

a blízkosti zesiluje i podživotní velikost těchto „krátkých“ soch a jejich zlacení. Nejlepší práce 

celého souboru – sv. Heřman Josef z oltáře sv. Augustina (Kat. II/15a), sv. Florian z oltáře sv. 

Anny (Kat. II/15c) stejně jako sv. Barbora z oltáře sv. Maří Magdaleny (Kat. II/15d)jsou ještě 

kvalitní ukázkou Quitainerova řezbářství. Zmatnění výrazu a schematizace skladebného 

systému drapérie soch sv. Adriana (Jakuba) na vnější straně oltáře sv. Jana Nepomuckého (Kat. 

II/15b) (směrem do severní boční lodi) a sv. Apolónie na oltáři sv. Maří Magdaleny (Kat. 

II/15d) svědčí o jejich dílenském charakteru. 

Práce na zbývající šestici oltářů a na kazatelně byly po několikaleté přestávce zahájeny 

v roce 1763. Sochy světců zdobí již pouze jeden oltářní pár: oltáře sv. Martina a Obrácení sv. 

Pavla při pátých pilířích od chóru (Kat. II/15 e, f). Platí-li, že Quitainer v sochách na skupině 

oltářů z konce 50. let pracuje se syntézou stylotvorných prvků tohoto desetiletí, v případě 

čtveřice světců na těchto dvou oltářích se vrací hlouběji do minulosti. Stařecké tváře sv. Isidora, 

sv. Rocha a sv. Františka z Assisi čerpají ještě z odkazu sochařova otce. Všechny čtyři sochy 

světců na těchto oltářích (včetně sv. Antonína Paduánského) se vyznačují redukovanou lineární 

organizací záhybů drapérie. Nemusí to být nutně vliv klasicistního sochařství na Quitainerovu 
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pozdní tvorbu, jenž bývá konstatován v literatuře. Podobná řešení s kontrastem souběžných 

linií a napjaté látky na volné noze používala dílna již ve 30. letech 18. století.  

 

 

Epilog tvorby v 60. letech 18. století 

 

V době dočasného útlumu činnosti dílny ve Strahovském klášteře po roce 1759 vzniklo 

pískovcové sousoší ukřižovaného Krista s Maří Magdalenou z Dolních Břežan u Prahy, 

datované reliéfním nadpisem na zadní straně kříže 1760 (Kat. II/14). Zásluhou Miloše 

Suchomela se již v 70. a 80. letech 20. století přiklonila česká odborná debata k názoru, že 

signatura „A.Q. fecit“, vytesaná pod nohami sv. Maří Magdaleny, se vztahuje k mladšímu 

Quitainerovi.427 Dosavadní bádání zatím nereflektovalo, že německá historička umění Haide 

Gundelachová ve své disertační práci z roku 1945 identifikovala objednavatele sousoší.428 Byl 

jím Johann Schwandle, hejtman arcibiskupského velkostatku Dolní Břežany, jehož pečeť je 

totožná s erbem vytesaným na štítu na zadní straně sousoší. 

Nad rámec analýzy provedené v katalogu lze konstatovat, že břežanské sousoší nás opět 

přivádí k otázce stylu a stylovosti v Quitainerově tvorbě. Sousoší se totiž v několika aspektech 

vrací k dědictví velkého slohu, jež se zdálo být v Quitainerově tvorbě překryto jinými 

slohovými vrstvami. Základní kompoziční osnova s postavou světice objímající nohy 

Ukřižovaného a andělským chórem po Kristově levém boku vychází z Braunovy sv. Luitgardy. 

Klenuté hladké objemy a ztišená vznešenost sousoší odkazují k F. M. Brokoffovi. Realistická 

modelace svalstva a citlivé podání obličeje navazují na sochařova otce Ondřeje Filipa. 

V půvabném profilu Maří Magdaleny a v pramenech jejích malebně zvlněných vlasů lze 

spatřovat reminiscence na sličné ženské postavy M. V. Jäckela. Quitainer neklade tyto 

inspirační zdroje vedle sebe eklektickým způsobem, ale vytváří z nich novou syntézu. Jejím 

tmelem je jeho dekorativní cítění, vycházející především z práce s malebně zvlněnou, 

„nedramatickou“ linií a prostorově vedenou křivkou.  

 

Kalvárie z Dolních Břežan představila Quitainera jako sochaře na vrcholu uměleckých sil. 

Zbývalo mu však posledních pět let života. Do tohoto období spadají jeho poslední doložené 

zakázky ve Strahovském klášteře. Tyto práce kromě několika putti neobnášejí figurální plastiky 

                                                 
427 SUCHOMEL 1975, 144–146, 160; SUCHOMEL 1980, 589; 593–594 
428 GUNDELACH 1945. Na tomto místě uvádím pouze základní fakta. Podrobněji včetně odkazů na literaturu srov. 

katalogové heslo. 
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a z hlediska Quitainerova sochařského rukopisu nepředstavují žádný názorový posun. 

Literatura připisuje Quitainerovi v 60. několik sochařských děl, v nichž se různé znaky jeho 

sochařského rukopisu vesměs pojí se sníženou kvalitou řezby. Široký stylový rozptyl těchto 

připsání ilustrují na jedné straně subtilní řezby sv. Kosmy a sv. Damiána na oltáři sv. Rocha 

v malostranském kostele sv. Tomáše a na straně zavalité postavy Panny Marie Bolestné a sv. 

Jana Evangelisty z kostela sv. Ignáce (Kat. II/50, 51). 

Nejtěsnější návaznost na Quitainerova doložená díla ze 60. let vykazuje osm soch světců a 

světic z bočních oltářů z kostela Narození Panny Marie při bývalém klášteře bosých 

augustiniánů v Táboře, z nichž dva se dnes nacházejí v děkanském kostele Proměnění Páně 

(KAT. II/49). Tento soubor je však také kvalitativně rozkolísaný a těží pouze z předloh 

quitainerovské dílny, aniž je tvůrčím způsobem rozvíjí. Sochám ze strahovských bočních oltářů 

se nejvíce podobají dva augustiniánští řeholníci z oltáře na epištolní straně v děkanském 

kostele. Vzájemným pojítkem je kromě pevného uchopení tělesných objemů a jejich artikulace 

ve vztahu k mnišskému hábitu zejména realistická řezba oduševnělých obličejů. Pro doplnění 

kontextu je také třeba připomenout, že Quitainer již dříve pracoval pro konventy řádu bosých 

augustiniánů v Praze a v Lysé nad Labem. 

Quitainerův umělecký profil v závěru jeho života se tak jeví jako nezřetelný. Pokud výše 

uvedené práce vznikly ještě za jeho života, svědčí o ochabnutí tvůrčích sil, které u něho nastalo 

snad v důsledku zhoršení jeho zdravotního stavu. V úvahu také připadá, že dílna pokračovala 

činnosti i po jeho smrti, jak by tomu nasvědčovala výzdoba bočních oltářů sv. Josefa a sv. 

Vavřince v klášterním kostele v Doksanech, vykazující ve vztahu k jeho dílu rysy epigonství 

(KAT. II/55). Další fungování dílny po roce 1765 ale nemohli zajišťovat Quitainerovi synové, 

neboť nejstaršímu z nich, Sebastianovi, bylo v době otcovy smrti teprve šestnáct let. Další osud 

dílny po sochařově smrti je tak rovněž obestřen nejasnostmi. 
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Sochařská dílna Quitainerových v mezigeneračním srovnání 

 

Poznámky k praktickému fungování dílny 

 

O každodenním provozu quitainerovské dílny vypovídá jen několik kusých archivních zpráv a 

nepřímých náznaků. Starší z obou mistrů žil v roce 1726 na Malé Strany v domě U Modrého 

klíče, jenž byl jedním z domů náležejících k postrannímu právu augustiniánského kláštera při 

kostele sv. Tomáše. Sochař tak není zaznamenán ve vizitačních protokolech Tereziánského 

katastru, které se vztahovaly pouze na měšťanské domy.429 Nelze si tak učinit ani přibližnou 

představu o výši jeho ročního příjmu a počtu jeho tovaryšů. Již v Ludwigsburgu měl O. F. 

Quitainer vhledem k rozsahu odvedené práce bezpochyby k dispozici pomocníky; 

v dochovaných archivních pramenech však nejsou zachyceni. Lze pouze spekulovat, zda se 

jednalo o místní síly nebo tovaryše, kteří s mistrem přišli z Prahy. Z Quitainerových pozdějších 

pražských let se dochovaly ojedinělé zmínky o platbách spropitného tovaryšům.430 V. V. Štech 

vyslovil hypotézu, že sochařovým vyučencem mohl být Jan Michal Brüderle, jehož putti na 

oltářích sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny v kostele sv. Tomáše doprovázejí Quitainerovy 

bývalé modely nedochovaných stříbrných soch na hlavním oltáři.431 Jak naznačuji výše, že 

z dílny O. F. Quitainera mohl vyjít Martin de Mayo. Za jisté lze považovat, že vyučencem O. 

F. Quitainera byl jeho syn Jan Antonín. 

Pro mladého Quitainera bylo v začátcích jeho samostatné tvorby neocenitelným přínosem, že 

mohl plynule navázat na předchozích třicet let fungování rodinné dílny a převzít grafické 

předlohy a sochařské modely po svém otci. Z hlediska praktického fungování jeho ateliéru jsme 

rovněž odkázáni jen na náhodné zmínky – například o platbě tovaryši za vztyčení sochy sv. 

Donáta – a známky zvýšeného podílu autorského podílu pomocníků na dílenské produkci, jež 

lze sledovat zvláště v době Quitainerova nejvyššího pracovního vypětí v 50. letech 18. století.  

Zatímco staršímu Quitainerovi lze připsat pouze náčrtky k ikonografickému programu souboru 

putti před hradčanskou Loretou, „z ruky“ jeho syna známe celkem čtyři kresby, včetně tří 

návrhů ozdobných saní (KAT. II/9). Zvláště v případě kreseb z Kleinheubachu se nejedná o 

zcela svobodný projev jeho výtvarného názoru, ale o pečlivou předváděcí kresbu pro 

                                                 
429 K tomuto tématu srov. podrobněji kapitolu „Životní osudy rodiny…“ 
430 Platba anonymnímu pomocníkovi je doložena v rámci jeho zakázky pro kostel v Nižboru. SOA PRAHA 1725–

1726 
431 ŠTĚCH 1935, 19 
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potenciálního znaky. Výtvarný charakter těchto kreseb a formální znaky, jako je uchopení tvarů 

souvislou obrysovou linií, záliba ve zvlněných křivkách a zmíněný rotační pohyb kolem tělesné 

osy postavy, nicméně odkazují ke Quitainerovu sochařskému rukopisu. Kresby 

z Kleinheubachu zároveň Quitainera charakterizují jako nadprůměrného kreslíře. Je v nich 

patrná suverenita a lehkost, s jakou vymezuje kontury postav, které nepropracovává do detailu. 

Nadto dokládají, že uměl bravurně navozovat plasticitu pomocí lavírování.  

 

Zakotvení v prostředí pražských umělců a řemeslníků 

 

Vzhledem ke kolektivnímu charakteru vzniku výtvarných celků, na jejichž výzdobě se 

Quitainerové podíleli, vstupovala dílna do kontaktu se zástupci celé řady uměleckých profesí. 

V případě staršího z obou sochařů lze podrobněji doložit jeho spolupráci s architekty. J. F. Nette 

a F. M. Kaňka v jeho případě vystupovali ve dvojjediné roli umělců i organizátorů uměleckých 

zakázek. V závěru svého života, v roce 1726, spolupracoval O. F. Quitainer s K. I. 

Dietzenhoferem při výzdobě předdvoří hradčanské Lorety. Konkrétní podoba této spolupráce 

však není archivně doložena. Zatím pouze hypoteticky můžeme předpokládat, že O. F. 

Quitainer na začátku 18. století mohl patřit do okruhu umělců kolem G. B. Alliprandiho; 

nasvědčovala by tomu skutečnost, že ve společnosti některých z nich – umělců jako Tommaso 

Soldati či Jakob Stevens ze Steinfelsu – odjel v roce 1709 za prací do Ludwigsburgu. 

V souvislosti s J. A. Quitainerem takto bohaté vztahy s architekty doložit nelze. Jeho 

spolupráce s K. I. Dientzenhoferem se po dokončení oltáře v kostele sv. Tomáše v roce 1731 

dále nerozvíjela. V souladu s architektonickým konceptem pracoval mladší Quitainer 

v průběhu obnovy Strahovského kláštera po jeho zničení v roce 1742; svědčí o tom provázanost 

architektury bočních kaplí sv. Voršily a Panny Marie Pasovské s jejich oltáři i aranžmá 

Quitainerových pískovcových skulptur v okolí klášterního kostela. Jméno architekta však 

v tomto případě nelze s jistotou určit. S výjimkou nového uspořádání hlavního oltáře v poutní 

bazilice na Svaté Hoře, navrženého J. A. Quitainerem v roce 1758, není doloženo, že by se 

Quitainerové sami ujímali role navrhovatelů oltářů či jiných vyšších kompozičních celků. 

Staršího Quitainera odlišovaly od jeho syna také jeho bohaté kontakty s pražskými kameníky. 

Jan Oldřich Mannes je jako jeho spolupracovník doložen při realizaci řady jeho zakázek, včetně 

první a poslední doložené zakázky v roce 1707, respektive 1726. Jak dokládají matriční 

záznamy, oba muži udržovali i mimopracovní kontakty a Quitainerovo přátelství se přeneslo 

také na Mannesova zetě, kameníka Baumgartnera. V případě mladšího Quitainera takto blízké 
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vztahy s kameníky neregistrujeme – přestože ve Strahovském klášteře od roku 1747 několik let 

pracoval po boku vynikajícího kameníka a mramoráře Josefa Lauermanna. Jeho celoživotním 

spolupracovníkem a přítelem byl naproti tomu malíř a štafír Jan Jiří Schmidt. Tyto rozdíly 

v rámci sítě sociálních vztahů obou umělců jsou symptomatické i z hlediska formální typologie 

jejich díla. Zdá se totiž, že starší Quitainer mnohem častěji pracoval na poli architektonické 

plastiky, a jeho kontakty s architekty a kameníky jsou proto pochopitelné. Již vícekrát 

připomenuté úzké pracovní a lidské sepětí J. A. Quitainera s malířem a štafírem Schmidtem 

nepochybně odráželo význam profese štafíra v procesu vzniku jeho formálně vytříbených děl, 

vyznačujících se vysokou estetickou úrovní své povrchové úpravy. Doloženy jsou rovněž 

Quitainerovy kontakty s malířem Janem Petrem Molitorem. 

V biografickém oddílu práce poukazuji na silné zakotvení obou Quitainerů v prostředí 

malostranských zlatníků, které bylo zvláště charakteristické pro staršího z nich, jenž se přiženil 

do rodiny bývalého staršího malostranského zlatnického cechu Michala Tecze. Tyto kontakty 

mu mohly zprostředkovat nové technologické znalosti a dovednosti a otevírat cestu 

k zakázkám, jež kolem roku 1717 a 1720–1721 realizoval ve spolupráci se zlatníkem 

Liechtenschopffem. V případě mladšího Quitainera jsou doloženy pracovní a osobní kontakty 

se zlatníkem Gschwandtnerem. 

Mezi truhláři se O. F. Quitainera stýkal s rodinou Joba Krackera, jehož manželka je vícekrát 

zaznamenána při křtech sochařových dětí z druhého manželství. Spolupráce s Kristianem 

Kovářem je doložena jak v případě staršího Quitainera (Duchcov; KAT. I/6), tak jeho syna 

(kostel sv. Tomáše; KAT. II/1, 2). Při realizaci objednávek v klášterních kostelích spolupracoval 

J. A. Quitainer také s řádovými truhláři a koadjutory, jejichž jména nejsou známa. Výjimkou je 

bratr Filip od sv. Václava, jemuž byly svěřeny truhlářské práce na oltáři sv. Jana Nepomuckého 

v kostele bosých augustiniánů v Praze na Zderaze (KAT. II/7). Na základě Dlabačova archivně 

nedoloženého svědectví spolupracoval J. A. Quitainer na svatojánském sousoší v Praze na 

Pohořelci s Tadeášem Hochhausem, jenž byl laickým bratrem řádu augustiniánů poustevníků 

(KAT. II/35). 

Zbývá dodat, že dílna vstupovala také do pracovních i konkurenčních vztahů s jinými 

pražskými sochaři a jejich ateliéry. I v rámci této disertační práce bylo několikrát zmíněno téma 

kontaktu s rodinnou dílnou Brokoffových. Zůstaneme-li na úrovni doložitelných zjištění, jeví 

se jako nejsilnější spojnice výše zmíněné vazby obou ateliérů na rod Morzinů. O společném 

působení dílny O. F. Quitainera a M. B. Brauna v pražském Černínském paláci a v Duchcově 

se zmiňuji již na jiných místech této práce. Spojovacím článkem mezi O. F. Quitainerem a M. 
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V. Jäckelem mohly být jejich společné kontakty se spřízněnými rodinami novoměstských 

kameníků Mannesů a Baumgartnerů.  

 

Objednavatelé 

 

Jedním z nejdůležitějších aspektů každodenní fungování dílny byly její vztahy se zákazníky. 

Již v minulosti bylo konstatováno, že quitainerovská dílna vykazovala v tomto ohledu 

nápadnou kontinuitu, projevující se v tom, že jak otec, tak syn jsou doloženi například u 

malostranských augustiniánů poustevníků, novoměstských bosých augustiniánů či u 

strahovských premonstrátů. Dílna byla u těchto zákazníků evidentně dobře zapsána a mladší 

mistr si dokázal udržet otcovy zákazníky, což bylo důležité hlavně v počátcích jeho samostatné 

profesní dráhy. Počínaje první objednávkou od staroměstských dominikánů z roku 1734 a poté 

zejména v 50. letech 18. století J. A. Quitainer okruh svých zákazníků rozšiřoval. 

Na základě současného stavu poznání lze konstatovat, že zakladatel pražské dílny byl více 

spojen s objednavateli z řad aristokracie, zatímco jeho syn častěji pracoval pro církevní 

instituce. Toto dělení je však pouze orientační a v konkrétních případech nemusí být určující 

z hlediska typologie uměleckého díla a organizace zakázky. Ve službách světské vrchnosti, 

hraběte Jana Josefa Valdštejna, se starší Quitainer podílel na výzdobě dvou sakrálních prostorů. 

V případě výzdoby dvou bočních oltářů v klášterním kostele ve Vrchlabí lze s velkou 

pravděpodobností předpokládat, že roli objednavatele převzal přímo hrabě Václav Morzin 

s chotí (Kat. II/ 22,23). Podobu uměleckých děl vzniklých na základě objednávek církevních 

institucí mohl do značné míry ovlivnit jejich fundátor světského stavu. Takto si například 

hraběnka Martinicová ve svém testamentu z roku 1680 podrobně vymínila, jak má být 

vyzdoben oltář kostela sv. Tomáše na Malé Straně (KAT. I/5). Její podmínky byly v zásadě 

respektovány, i když na realizaci stříbrných soch došlo až za dlouhých čtyřicet let. Zasvěcení 

oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Václava na Zderaze podmínila skutečnost, že 

uvedený světec byl osobním patronem fundátorky – hraběnky Bechyňové z Lažan (KAT. II/7). 

Uměleckou náplň i finanční a organizační stránku zakázky mohla dále významně ovlivnit 

konkrétní osoba zadavatele či zprostředkovatele, ať již se jednalo o „externího“ nebo 

„interního“ zástupce objednavatele – světské vrchnosti či církevní instituce. V případě 

quitainerovské dílny jsou jako tito „externisté“ doloženi architekti J. F. Nette a F. M. Kaňka, 

pod jejichž vedením pracoval starší z Quitainerů v Ludwigsburgu, respektive v pražském 

Černínském paláci a duchcovském a křivoklátském panství hraběte Jana Josefa Valdštejna. Na 



  

108 

 

straně církevních institucí spolupracovali oba Quitainerové s výraznými osobnostmi 

strahovských opatů Mariana Hermanna a Gabriela Václava Kaspara. Tito vysocí preláti byli 

nejen mimořádně vzdělaní a organizačně zdatní, ale měli nadto vysokou motivaci definovat 

uměleckou náplň i organizační rámec sochařských zakázek. V případě prvního z nich 

stimulovalo toto osobní angažmá blížící se sté jubileum přenesení ostatků svatého Norberta do 

Prahy, které si Strahovský klášter připomněl v roce 1727. Jak jsme viděli v předešlých 

kapitolách, opat Kaspar zasvětil celou dobu své vlády opravám a zvelebováním kláštera po jeho 

zničení v roce 1742. 
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Závěr 

 

Výsledky výzkumu realizovaného v rámci disertační práce lze roztřídit do tří tematických 

skupin. V případě první z nich se jedná o kvantitativní či faktografický přínos v podobě nových 

připsání nebo prvního zhodnocení uměleckých děl, jež dosavadní literatura pouze registrovala 

jako archivní zjištění, ale nepodrobila je analýze. Další skupina nových poznatků vyplynula ze 

stylového rozboru; její přínos spočívá v prohloubení znalostí o vývoji individuálního 

sochařského rukopisu obou umělců. Konečně poslední okruh nových zjištění se dotýká 

fungování quitainerovské dílny.  

 

Rozsah známého díla O. F. Quitainera se významně rozrostl na základě zmapování 

sochařova uměleckého působení v Ludwigsburgu. V katalogu je zařazeno celkem dvanáct 

archivně doložených a třináct připsaných děl z této jihoněmecké zámecké rezidence. Některá 

z těchto děl zaznamenal již dříve Werner Fleischhauer, ale zhodnotil je pouze kusými 

komentáři. V rámci zakázek, které Quitainer realizoval po návratu do Prahy, se nově zabývám 

jeho díly v zámeckém kostele v Duchcově (byť nedochovanými) a v zámeckém kostele 

v Nižboru. V Nižboru pojednávám čtyři katalogové položky, z čehož jedna (výzdoba bočních 

oltářů) je Quitainerovi nově doložena. Při práci na výzdobě hlavního oltáře v tomto kostele byl 

doložen zatím neznámý sochař Martin de Mayo, jehož slohový profil vykazuje shodné rysy 

s Quitainerovým pojetím a mohlo by se tak jednat o tvůrce z jeho kruhu, případně o jeho 

vyučence. V návaznosti na starší zjištění německé historičky umění Haide Gundelachové, jejíž 

disertační práce z roku 1945 dosud nebyla literaturou reflektována, a na nedávné výzkumy 

historičky Petry Vokáčové se věnuji Quitainerově účasti na vytvoření votivní sochy Františka 

Josefa Černína v dětském věku, určené pro umístění na oltáři sv. Jakuba v Maria Zell. Tato 

práce, první Quitainerovo doložené dílo po jeho definitivním návratu z Ludwigsburgu v roce 

1714, představuje zároveň první doklad sochařovy spolupráce s malostranským zlatníkem 

Leopoldem Liechtenschopffem a lze ji považovat za předstupeň nejslavnějšího uměleckého 

počinu těchto tvůrců, jímž byly čtyři stříbrné sochy na hlavním oltáři v pražském kostele sv. 

Tomáše. Zjištění týkající se uvedené sochy otevírají do budoucna další badatelské možnosti. 

V užším smyslu se lze se zaměřit na otázku, jaký byl další osud zhotoveného stříbrného odlitku, 

štafírovaného modelu a tří památečních sádrových, rovněž štafírovaných sádrových odlitků. 

V širším smyslu se nabízí možnost pojednat toto téma jako součást monografického zpracování 

černínské fundace v Maria Zell. 



  

110 

 

Výzkum přinesl nové poznatky také v rámci již relativně probádaného díla mladšího 

Quitainera. Sochaře se v návaznosti na nepublikovaná zjištění Vratislava Ryšavého a dílčí 

informace v regionální literatuře podařilo určit jako tvůrce pískovcové sochy sv. Donáta 

v Horšovském Týně. Dílo z roku 1741 je Quitainerovou nejstarší známou kamennou plastikou 

a tímto zjištěním se zároveň potvrzují vazby quitainerovské dílny k regionu západních Čech, 

postulované v minulosti osvícenskou literaturou. Ukazuje se rovněž, že sochař pobýval v roce 

1741 v Praze, a vyvstává tak další argument podporující dříve vyslovené pochybnosti, že sochař 

v souvislosti se svými návrhovými kresbami ozdobných saní ze zámku v Kleinheubachu 

podnikl kolem roku 1741 cestu do Dolních Frank. V katalogu vyslovuji také domněnku, že 

zakázku na sochu sv. Donáta mohl Quitainer získat díky svým kontaktům s příslušníky rodu 

Morzinů. 

Sochařovy vazby na Morziny jsou archivně doloženy v roce 1734, v souvislosti s výzdobou 

oltáře sv. Tomáše ve staroměstském kostele sv. Jiljí. V katalogu J. A. Quitainerovi nově 

připisuji výzdobu dvou bočních oltářů ve vrchlabském klášterním kostele sv. Augustina. 

Objednavateli těchto prací z období kolem roku 1733 byli manželé Václav Morzin a Marie 

Kateřina Morzinová z pražsko-vrchlabské linie tohoto rodu. Se západočeskou, dolnolukavickou 

linií Morzinů pak spojuji řezby dvou biskupů na oltáři kaple Panny Marie Pomocné 

v Chlumčanech, jež lze datovat do období kolem roku 1751. Vazby na příslušníky rodu 

Morzinů jsou další indicií možných vztahů quitainerovské dílny s F. M. Brokoffem, který pro 

Morziny rovněž pracoval. 

Další  zajímavé zjištění se týká výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Václava 

v Praze na Zderaze. Tyto práce z let 1744 až 1745 doložil Quitainerovi již O. J. Blažíček; 

dlouho však byly považovány za ztracené. V nedávné době se oltář podařilo ztotožnit se 

shořelým hlavním oltářem v kostele sv. Lukáše ve Svárově na Slánsku, jehož dvě ústřední 

sochy se zachovaly v Arcibiskupském depozitáři. Archivní výzkum dále ukázal, že oltář byl 

pořízen na náklady Marie Josefy Bechyňové z Lažan. 

Poslední závažnější zjištění se vztahuje k Ukřižování z Dolních Břežan z roku 1760. 

V návaznosti na nepublikovanou informaci Haide Gundelachové se podařilo doložit, že toto 

vynikající dílo nechal vztyčit hejtman břežanského arcibiskupského velkostatku Johann 

Schwandtle, působící ve funkci od roku 1744. 

 

Z hlediska stylové analýzy považuji v souvislosti s O. F. Quitainerem za nejdůležitější dvě 

zjištění, která opět vyplynula z výzkumu jeho umělecké činnosti v Ludwigsburgu. První se týká 

počátků jeho tamního pracovního pobytu. Ukazuje se, že již kolem roku 1710 – nikoli v závěru 
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svého působení v roce 1714 – vytvořil v Ludwigsburgu některá pozoruhodná díla, jako je socha 

Meleagra ze zámeckého lapidária. Rovněž je třeba připomenout, že Quitainer byl do 

Ludwigsburgu pozván po roztržce ludwigsburského architekta J. Netteho s dvorním sochařem 

Sebastianem Zimmermannem, protože podle architektova názoru nestačil na vytvoření plastik 

určených do zahradního parteru. Z uvedených skutečností vyplývá, že Nette si nemohl dovolit 

povolat začátečníka bez zkušeností, který se měl pod jeho vedením teprve vypracovat. 

Quitainerovi ostatně v době jeho odjezdu bylo již třicet let. Tyto okolnosti obracejí pozornost 

k sochařovu předpokládanému ranému dílu před rokem 1709, jehož pevnější obrysy se však 

nepodařilo stanovit. 

Druhé z uvedených zjištění se týká vývoje Quitainerova sochařského rukopisu. Jeho práce 

z Ludwigsburgu vykazují nejpozději od roku 1712, kdy vytvořil sochy Caritas a Prudentiae 

v zámeckém křídle Ordensbau, zjevnou tendenci k zušlechtění formy a zlyričtění výrazu. Tato 

slohová poloha byla v minulosti dávána do souvislosti až s jeho pozdější tvorbou, především 

s řezbami v kostele sv. Tomáše. O. J. Blažíček spojil tyto tendence s vlivy pozdní tvorby F. M. 

Brokoffa. Ukazuje se však, že se jednalo o starší slohovou vrstvu, kterou Quitainer 

pravděpodobně rozvíjel z podnětu svého objednavatele v Ludwigsburgu a ovlivněn jím 

dodanými předlohami. 

Z hlediska vývoje slohového názoru mladšího Quitainera měla formativní vliv léta strávená 

v otcově dílně a v prostředí pražského sochařství 20. let 18. století. K nejhlubším vrstvám jeho 

sochařského projevu patřila po celou dobu jeho tvůrčí dráhy tendence k lyrizující stylizaci 

realisticky pojaté formy. Až dosud byl v této souvislosti jako inspirační zdroj zmiňován vliv F. 

M. Brokoffa, případně M. V. Jäckela. Zdá se však, že nezanedbatelnou roli mohly hrát i vzory 

a předlohy, s nimiž se seznámil v dílně svého otce. 

Nová připsání přispívají k hlubšímu poznání rané fáze sochařovy tvorby do roku 1745. 

Přestože referenční rámec prací z tohoto období je stále dosti úzký, rýsují v sochařově tvorbě 

pro toto období dvě výrazné slohové tendence. První z nich reprezentují řezby z poloviny 30. 

let 18. století, vyznačující se formální uměřeností ušlechtile vážných postav z oltáře sv. Josefa 

v pražském kostele Panny Marie Vítězné, řezby sv. Jana z Boha z Národní galerie a ze dvou 

vrchlabských oltářů. Toto až klasicizující ztišení bylo v minulosti shledáváno až v souvislosti s 

Quitainerovými pracemi z 50. let (prvomučedníci z oltáře sv. Floriana v kostele sv. Jiljí), kdy 

se jako inspirační vzor nabízel vliv Platzerův. Druhá z uvedených tendencí spočívá v rozšíření 

kompozičního rejstříku o dynamickou figuru stoupavého krouživého pohybu. Tento prvek lze 

v zárodku zaznamenat v případě sochy sv. Donáta z roku 1741 a ve vyspělé formě v kresbách 

z Kleinheubachu. Původ těchto nových impulsů v Quitainerově tvorbě se mi nepodařilo 
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identifikovat. Ačkoli k počátečním záměrům disertace patřilo také posouzení středoevropských 

vazeb Quitainerova sochařství, v průběhu práce se ukázalo, že indicie svědčící o sochařově 

zahraničních zkušenostech jsou příliš vágní a komparativní studium pražského pozdně 

barokního sochařství v mezinárodních souvislostech je stále ještě málo rozvinuté. Hypotézy 

vyslovené staršími badateli (E. Bachmann) se mi jeví jako málo průkazné. Pokud Quitainer ve 

30. nebo začátkem 40. let 18. století podnikl zahraniční cesty, jednalo se pravděpodobně o 

krátkodobé pobyty, neboť v té době již byl vyučeným sochařem. Téma zahraničních inspirací 

pražského pozdně barokního sochařství tak nadále zůstává velkou badatelskou výzvou. 

Z hlediska vývoje sochařova rukopisu, produktivity dílny i společenského uznání 

představovala vrchol Quitainerovy tvorby 50. léta 18. století. V této době zaujal Quitainer vkus 

dobového obecenstva syntézou výše uvedených stylových tendencí, okořeněnou brilantním 

zpracováním povrchového reliéfu a vystupňováním senzuální atraktivity svých děl.  

 

V rámci posledního z výše uvedených tematických okruhů – fungování quitainerovské dílny 

jsem se zabýval třemi aspekty: vlastním provozem dílny, zakotvením v prostředí pražských 

umělců a řemeslníků a kontakty s objednavateli. Stejně jako celou disertační prací prochází i 

touto kapitolou jako červená nit otázka po příznacích kontinuity a diskontinuity ve fungování 

rodinné dílny pod vedením jednoho či druhé sochaře. Z posouzení faktorů, jako je okruh 

objednavatelů nebo síť vztahů v rámci umělecko-řemeslného prostředí Prahy vyplývá, že prvky 

kontinuity ve fungování quitainerovské dílny převažují. Podobně jako na poli svého 

uměleckého vývoje nepřistupoval J. A. Quitainer ani v tomto ohledu k dědictví svého otce 

pasivně, ale rozvinul je tak, že mohl být po dvaceti letech své samostatné umělecké činnosti 

v Praze vnímán jako „optimus in sua arte“. 
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Katalog I: Dílo Ondřeje Filipa Quitainera 

 

Archivně doložená díla 

 

1) Výzdoba portálu Březnické brány poutního místa Svatá Hora u Příbrami 

1707 

 

sv. Jáchym, sv. Anna, Panna Marie Svatohorská 

pískovec, v. cca 210 cm (3,5 lokte)  

 

Šest byst příbuzných či blízkých Panny Marie a Ježíše Krista: 

Šimon, Juda Tadeáš, Jakub Starší, Marie Jakubova, Marie Salome a Marie Magdalena 

(Jsou zahrnuty do specifikace díla kameníků Johanna Ulricha Mannese a Franze Wolfganga 

Herstorfera – viz níže). 

 

Objednavatelem díla byl Karel Wollf, superior poutního místa, člen Tovaryšstva Ježíšova. 

 

Březnická brána tvoří boční vstup poutního areálu, jehož ambit prolamuje na jižní straně. 

Portál vstupu lemují po obou stranách dvojice přepásaných pilastrů s jónskými hlavicemi. Jeho 

střední část je završena segmentovým frontonem s kartuší, v níž je vytesán monogram Panny 

Marie. Na střední ose vyrůstá z frontonu nika, na niž dosedá mohutná koruna. V nice se nachází 

socha korunované svatohorské Panny Marie s Ježíšem. Po její pravici spočívá na nízkém 

podstavci sv. Jáchym, jehož protějškem je na levé straně sv. Anna. Sochařskou výzdobu 

doplňuje šestice výše uvedených poprsí se jmény vytesanými na podstavcích.  

Archivní prameny, publikované v pracích Antonína Podlahy a Františka Holase, dokládají, 

že architektonické články brány vytesali pražští kameníci Johann Ulrich Mannes a jeho švagr 

Franz Wolfgang Herstorfer, jenž se podílel rovněž na vzniku trojičního sloupu na pražském 

malostranském náměstí.432 Smlouva, kterou na straně objednavatele podepsal superior Wollf, 

je datována 20. března 1707.433 Ve specifikaci kamenických prací je zcela na konci uvedeno, 

že kameníci dodají také šest uvedených byst. Kontrakt s Ondřejem Filipem Quitainerem 

                                                 
432 K historii vzniku tohoto sloupu a jeho výtvarné koncepci srov. nejnověji: ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 54–

62. Zde i odkazy na archivní a ikonografické prameny a na starší literaturu. 
433 PODLAHA 1922–1923a, 266–227; HOLAS 1929, 247 
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následoval 29. dubna téhož roku. Sochy sv. Jáchyma, sv. Anny a Panny Marie Svatohorské 

měly být zhotoveny dle předloženého modelu z dobrého žehrovického kamene a sochař za ně 

měl obdržet částku 159 zlatých, která zahrnovala i přivezení soch a jejich umístění na portál. 

Uvedená suma byla vyplacena ve třech splátkách, z nichž poslední sochař převzal 13. srpna 

1707.434 Druhou splátku za Quitainera v zastoupení převzal jezuitský koadjutor a sochař Franz 

Baugutt, jenž vystupoval jako prostředník i ve vztahu k jiným umělcům a řemeslníkům 

působícím v této době na Svaté Hoře.435 

 

Ústřední socha triptychu kopíruje podobu originálu sošky Panny Marie Svatohorské, včetně 

její mohutné hlavy na úzkých ramenou, kulatých tváří a cípu pláště zahalujícího předloktí 

ohnuté pravé ruky až po zápěstí. Zároveň je zde patrná snaha o modernizaci a oživení tohoto 

gotického předobrazu zdůrazněním klenuté modelace tělesných objemů a náznakem pohybu, 

jenž vychází z nakročené pravé nohy. Z hlediska Quitainerovy pozdější tvorby jsou 

charakteristickým formálním prostředkem hluboké souběžné rýhy, které člení drapérii na boku 

postavy a směřují šikmo od středu sochy k zádům. Tento motiv posiluje dojem trojrozměrnosti. 

Sochu obaluje tuhá drapérie, členěná velkými plochami. Přestože dílo není modelačně dokonale 

zvládnuto – jak ukazuje zejména Mariina mohutná pravá ruka s článkovitými prsty, která 

neobratně objímá krk dítěte –, dokládá sochařovu schopnost celostního uchopení lidské 

postavy, sevřené plynulou obrysovou linií. 

Sochy sv. Jáchyma sv. Anny se vyznačuji křehčím řezbářským pojetím, což je patrné 

zejména na drapériích, členěných vlásečnicovými záhyby. V případě sochy sv. Jáchyma šikmý 

pruh šatu spadá k nohám v dekorativních kaskádovitých záhybech, které odkazují 

k bendlovským tradicím pražského barokního sochařství. Pohybové schéma vyplývá u obou 

postav z nakročení vnější nohy, jež zároveň vede k napnutí látky a ke zdůraznění objemovosti 

klenuté stehenní partie. Tento motiv se později stal součástí výrazového rejstříku 

quitainerovské dílny a ve své tvorbě jej často používal i Jan Antonín Quitainer. Přes určitou 

strnulost obou postav lze pod jejich drapérií vnímat pevně formulované tělesné jádro. 

Quitainerův robustní realismus nachází uplatnění především v modelaci obličejů. V kontrastu 

k Mariině nadčasově krásné tváří nesou tváře jejích rodičů stopy plynutí času, který 

poznamenává jejich fyzickou podobu. Hloubkou výrazu vyniká zvláště tvář sv. Anny, jejíž 

                                                 
434 Podlaha 1922–1923a, 266–267; HOLAS 1929, 248 
435 V roce 1706 po něm byla poslána část honoráře sochaři J. U. Mayerovi (Podlaha 1922–1923a, 265). Baugutt 

je zmíněn rovněž jako svědek finančního vyrovnání s příbramským tesařem Matějem Kášem, jenž zhotovil báně 

obou věží lemujících Březnickou bránu. Baugutt je v této souvislosti označován jako svatohorský „Baumeister“ 

(HOLAS 1929, 246). K osobě F. Baugutta srov. zejména RYNEŠ 1958, 403. 
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stařectví je markantnější než u Jäckelovy sv. Anny z Karlova mostu, která pochází také z roku 

1707. Sochařův pozorovatelský talent a zájem o viditelný svět prozrazují detaily, jako je 

olistěná větévka v pravé ruce sv. Jáchyma nebo mašle na hrudi sv. Anny. 

Šestice byst na atice by podle výše zmíněného rozpisu prací měly být dílem obou zmíněných 

kameníků. Jednalo by se o jediné známé sochařské dílo obou pražských mistrů. Pojetí těchto 

obličejů, které se snaží typovost oživit pseudoportrétními rysy propadlých tváří a klenutých 

obočí, je však v souladu s formálním pojetím výše uvedené trojice postav. Jedná se tak 

pravděpodobně také o Quitainerovo dílo. Věra Nejedlá se tyto bysty a ostatní sochařskou 

výzdobu Březnického portálu pokusila spojit s dvojicí antikizujících hlav na portálu domu u 

Hopfenštoků v Praze na Novém Městě a ukázat tak na možné souvislosti mezi Quitainerovou 

tvorbou a raným dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.436 Při bližším pohledu však toto 

srovnání neobstojí jak z hlediska nižší sochařské kvality svatohorských byst, tak jejich 

odlišného slohového výrazu.  

 

LITERATURA: 

PODLAHA 1901a, 118, 122; PODLAHA 1922–1923a, 265–267; HOLAS 1929, 245–248; 

PRAŽSKÉ BAROKO 1938/II, 51; GUNDELACH 1945, nepag.; BLAŽÍČEK 1958, 119; NEJEDLÁ 1968, 

446; BLAŽÍČEK 1989a, 501; VANČURA 1989, 129; VANČURA 2002/II, 187; KOPEČEK 2006, 26; 

HOŘÁK 2008, 6, 7 (obr. 2) 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

ŽIVNÝ 2008 

                                                 
436 NEJEDLÁ 1968, 446 
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2) Sochařská výzdoba vévodské rezidence v Ludwigsburgu, Bádensko-Württembersko 

(část I., archivně doložené práce) 

1709–1714 

 

Z Quitainerových sochařských a řezbářských prací se v Ludwigsburgu dochovaly in situ 

alegorické sochy Caritas a Prudentiae v přízemí Ordensbau, výzdoba schodiště v Riesenbau, 

výzdoba čtyř vyřezávaných vstupních dveří a zřejmě také výzdoba průčelí portiku Fürstenbau 

nebo Altes Corps de Logis. Z početného souboru exteriérových kamenných plastik se 

dochovaly jen porůznu roztroušené zlomky. Část soch se vyhnula zničení díky svému 

druhotnému využití v rámci nové hlavní budovy zámku, Neues Corps de Logis, jejíž výstavba 

začala začala ještě za života vévody Eberharda Ludwiga (1767–1733) a byla dokončena jeho 

nástupci. Šest originálů Quitainerových soch se v současné době nachází v zámeckém 

lapidáriu.437 Čtyři z nich, Fámu, Venuši, Hercula a Marta, ztotožňuji se sochami z bývalé dvorní 

balustrády, postavené v roce 1713. Kopie sochy Meleagra, jejíž originál je rovněž umístěn 

v lapidáriu a pochází z let 1710–1711, je umístěna na střešní balustrádě jižního průčelí dnešní 

hlavní zámecké budovy (Neues Corps de Logis). Další dva Quitainerovy originály, bakchantka 

se džbánem na víno a satyrkem a bakchantka s thyrsem, se nacházejí v nikách vestibulu Neues 

Corps de Logis a jejich kopie rovněž najdeme na zmíněné střešní balustrádě. Ve skladu 

lapidária je uloženo velké množství barokních soch a jejich zlomků, které zatím čekají na 

odborné zpracování.438 Quitainerovi na základě stylového rozboru připisuji sochu Bakcha, jejíž 

kopie se také nachází na střešní balustrádě, a dále poškozenou sochu s Kerberem. Německý 

badatel Daniel Schulz připsal Quitainerovi alegorickou sochu Dobrodiní (Beneficio),439 která 

se původně nacházela v lapidáriu a aktuálně je uložena v provizorním skladišti v areálu 

zámku.440 V okolí zámku se nachází několik kopií soch mytologických námětů, z nichž některé 

se v základních rysech podobají Quitainerovým kompozicím. Nízká kvalita těchto kopií však 

neumožňuje jejich slohový rozbor a určení autora.441 Do katalogu je proto nezařazuji. Vyšší 

                                                 
437 Informace týkající se současného umístění soch se vztahují k mé návštěvě Ludwigsburgu v dubnu 2017. 
438 Děkuji pracovnici správy Rezidenčního zámku Ludwigsburg (Residenzschloss Ludwigsburg) za možnost 

navštívit v jejím doprovodu veřejnosti nepřístupné zázemí lapidária a vyfotografovat si zde vybraná sochařská 

díla.  
439 SCHULZ 2010, 37, 38 (obr. 5) 
440 Při místní obhlídce v dubnu 2017 se mi sochu nepodařilo dohledat. Podle informace konzervátorky paní Iris 

Henke ze stavebního úřadu v Ludwigsburgu (Vermögen und Bau Baden-Württemberg-Amt Ludwigsburg) se 

socha nachází v zadním zámeckém dvoře blízko Matyldiny zahrady v malém zastřešeném skladišti soch (mail 

z 22. 1. 2019). Fotografii této sochy publikoval D. Schulz. Srov. SCHULZ 2010, 38 (obr. 5).  
441 Při místní obhlídce v dubnu 2017 jsem na základě informací, které mi laskavě sdělil Daniel Schulz, v okolí 

zámku zaznamenal a zdokumentoval celkem čtyři kopie soch: Ledy s labutí v jihovýchodní části zahrady před 
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úrovní zpracování se vyznačují již zmíněné kopie na střešní balustrádě Neues Corps de Logis. 

Čtyři z nich ztotožňuji s dochovanými Quitainerovými originály (Meleagros, Bakchus, 

bakchantha se džánem na víno a satyrkem, bakchantka s thyrsem). Ke kopiím vytvořeným na 

základě Quitainerova originálu, jenž se však v tomto případě nedochoval, řadím také Venuši 

s amorem.442 Těchto pět kopií spojují s Quitainerem také akta Krajského stavebního úřadu 

v Ludwigsburgu (Bezirkbauamt Ludwigsburg) z roku 1905, na která ve svém souhrnném 

článku o sochařské výzdobě zámku upozornil Daniel Schulz.443  

V souladu se strukturou katalogu jsou dále všechna Quitainerova dosud známá díla 

rozdělena na archivně doložené a připsané práce. Vzhledem k původnímu rozsahu sochařské 

výzdoby, rozloze zámeckého areálu a zatím malému odbornému zájmu o Quitainerovo zdejší 

dílo není vyloučeno, že v budoucnu se katalog jeho prací v tomto bývalém sídle 

württemberských vévodů rozšíří o další připsání.444  

 

a) Meleagros 

1709–1710 

 

pískovec, mírně nadživotní velikost  

vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

                                                 
Neues Corps de Logis (tzv. Mathildengarten), neznámé antické bohyně a gladiátora ve výklencích romantické 

ruiny pseudoantického akvaduktu a konečně hudebníka se strunným nástrojem v rukou, s tornou přes rameno a 

čapkou na hlavě – snad Apollona – ve výklenku romantické hradní zříceniny v areálu dnešního dětského 

zábavního parku). Quitainerovu kompozičnímu a modelačnímu pojetí se nejvíce podobají sochy neznámé 

bohyně a hudebníka.  
442 Na balustrádě jsou rovněž kopie soch Persea a Andromedy od Paola Croppiho z let 1724/172 (srov. SCHULZ 

2010, 45.) a dále antická bohyně držící v rukou zajíce (Venuše?) a šest armatur.  
443 SCHULZ 2010, 33. Informace o Quitainerovi je uvedena v dokumentu nazvaném „Plan der Dachverfallungen“. 

Její zdroj není v dokumentu uveden. 
444 Z původních soch na dvorní balustrádě je nyní nezvěstná múza a Merkur. V případě druhé jmenované sochy 

uvádí Fleischhauer ve své práci z roku 1958, že socha se nachází v „Gärtchen“ (FLEISCHHAUER 1958b, 149). Při 

místní obhlídce v dubnu 2017 jsem ji v okolí zámku neidentifikoval. Neznámý je také další osud čtyř kamenných 

váz a dvou trofejí, které byly na balustrádě umístěny spolu s uvedenými figurálními plastikami. V lapidáriu jsou 

vystaveny dvě velké, bohatě vyzdobené vázy s iniciálami vévoda Eberharda Ludwiga. Reliéfy na těchto vázách 

připomínají Quitainerovy reliéfy na vázách před Altes Corps de Logis; objemy jsou však méně hmotné a 

vypracování je jemnější. Otázku jejich autorství považuji za spornou, a vázy proto do katalogu nezařazuji. Větší 

množství neroztříděných váz se nachází ve skladu lapidária.  



  

118 

 

K autorství O. F. Quitainera se váže nejstarší archivní pramen, který dokládá jeho působení 

v Ludwigsburgu. Ve dnech 17. prosince 1709, 21. února 1710 a 19. dubna 1710 obdržel sochař 

ve třech splátkách celkem 300 zlatých za sochy Diany, Meleagra a třetí, blíže nespecifikované 

plastiky. Všechna tato díla byla určena pro libosad („Lustgarten“) rozkládající se před jižním 

průčelím Fürstenbau.445 

 

Antický hrdina Meleagros je zobrazen po skončení honu na kalydónského kance, jehož hlava 

leží jako trofej na pahýlu stromu vedle mladého lovce. Dílo nezapře inspiraci sochou Meleagra 

Belvedérského z vatikánských sbírek, jež pochází z 2. století n.l. a je kopií řecké plastiky ze 4. 

století před n.l.446 Quitainer však mohl vycházet i z jiných předloh, které mu v podobě 

grafických listů poskytl objednavatel. Kompoziční východisko uvedeného antického díla 

přehodnotil sochař zrcadlově obrácenou pozicí nohou a odlišnými gesty rukou. Meleagros stojí 

opřen zády o strom a má mírně pokrčenou pravou nohu. Pravou paži stáčí za záda a dlaň ruky 

klade na hlavu kance. V levé ruce drží před sebou v úrovni boků malý luk s širokým rámem. 

Výsledkem tohoto pohybového schématu je prohnutí v bocích a stoupavý krouživý pohyb horní 

poloviny těla. Její rotace je přitom markantnější, než je tomu u antické sochy. Tělesný korpus 

je ve srovnání s touto předlohou plnější a svalnatější. Modelace svalstva a záhybů kůže je vláčná 

a měkká. Její anatomická věrohodnost není spojena se suchou popisností ani heroizujícím 

patosem. Socha vyjadřuje ideál neokázalé mužnosti a ovládnuté síly, která vítězí nad animální 

krutostí zvířete. Z bočních pohledů působí její tělesná stavba v důsledku poněkud krátkých 

nohou a velkých hýždí nesourodě. Při pohledu zpředu vyvažuje tyto disproporce lyrizující 

stylizace díla, která se projevuje měkce zvlněnou obrysovou linií, plynulostí pohybů, svěžím 

realismem hlavy i podáním detailů luku a kančí hlavy. Meleagrův mladistvý obličej – typově 

vycházející ze stejné linie jako Michelangelův David – vyjadřuje sebejistý klid a tlumenou 

radost. Hrdina ani ve chvíli svého triumfu nepřestává kontrolovat své emoce. 

Socha Meleagra svými výtvarnými kvalitami a pečlivostí provedení převyšuje většinu 

Quitainerových sochařských realizací v Ludwigsburgu. Je vysoce pravděpodobné, že dílo vyšlo 

přímo z jeho ruky. Socha byla jednou z jeho prvních prací v novém působišti. Mohlo se tak 

jednat o mistrovský kus, jímž chtěl umělec novému zákazníkovi představit celý rejstřík svých 

dovedností. Časné datování díla, které je doloženo archivním pramenem, zároveň posiluje 

předpoklad, že Quitainer odcházel do Ludwigsburgu již jako zralý a zkušený mistr.  

                                                 
445 HSTA STUTTGART 1709–1710 
446 http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/sala-degli-

animali/meleagro.html (vyhledáno 10. 11. 2018) 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/sala-degli-animali/meleagro.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/sala-degli-animali/meleagro.html
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ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 1709–1710 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36–37, 38 (obr. 5) 

 

b) Čtyři vyřezávané stolky 

1710 

 

Nedochováno (?) 

 

Podle archivního dokladu z 20. července 1710 bylo Quitainerovi zaplaceno 62 zlatých za „4 

kleine tableaux“.447 Tato zakázka dokládá široké rozpětí jeho úkolů od monumentálních 

pískovcových plastik po drobné řezbářské práce. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 20. 7. 1710 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 150 

 

c) Hrací stolek a další řezbářské práce 

1710 

 

Nedochováno (?) 

 

Podle archivního dokladu z 20. září 1710 bylo Quitainerovi zaplaceno 110 zlatých za 

„Spieltisch, und andere Rahmen“.448 Míněn byl patrně karetní či šachový stolek, popřípadě 

stolek určený k hraní dobových deskových her.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

                                                 
447 HSTA STUTTGART 20. 7. 1710 
448 HSTA STUTTGART 20. 9. 1710 
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HSTA STUTTGART 20. 9. 1710 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 150 

 

d) Dvoje vyřezávané dubové dveře bývalé hlavní budovy zámku (Altes Corps de Logis) 

1711 

 

dubové dřevo, barevný nátěr hnědého odstínu 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Smlouva na dvojici protilehlých vchodových dveří na středních osách jižního a severního 

průčelí Fürstenbau byla s Quitainerem podepsána 25. října 1711.449 Sochař měl za tuto práci 

obdržet 160 zlatých. Dveře byly následně pozlaceny.450 V odborné literatuře se k jejich výzdobě 

vyslovil zatím pouze Werner Fleischhauer, jenž Quitainerovy řezby označil za neobratné, hrubé 

a ve své době dávno nemoderní.451  

 

Řezbářská výzdoba obou dveří je až na detaily provedení totožná. Dvě dveřní křídla jsou od 

sebe oddělena oválným sloupkem, který zdobí velké akantové listy stažené páskou. Každé 

z křídel se dělí na čtyři identická pole: soklovou část v podobě profilovaného podstavce, menší 

obdélníkové pole s mřížkou a terčíky uprostřed podélně orientovaných kosočtverců a dále dvě 

největší pole s bohatou řezbářskou výzdobou. Střední a největší panel je zasazen do 

profilovaného rámu. Jeho řezbářskou výzdobu tvoří armatura s přilbou, štítem a zkříženými 

meči a kopími. Nad bronzovým klepadlem v podobě lví hlavy a kruhu ovinutého hadem je 

vyřezán obličej divoce vyhlížejícího muže s plnovousem a látkovými „křidélky“ po stranách 

hlavy. Do nejvýše umístěného, přibližně čtvercového pole je vložen masivní vavřínový věnec 

obklopený listovím. Jeho vnitřní plochu vyplňuje mohutná hlava lva s otevřenou tlamou. Oba 

tyto „hrozivé“ obličeje měly nejspíše plnit funkci ochranných domovních znamení. Lev v této 

době ještě nebyl württemberským heraldickým zvířetem. 

                                                 
449 HSTA STUTTGART 25. 10. 1711 
450 Fleischhauer 1958b, 150 
451 Tamtéž 
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Quitainer pravděpodobně pracoval na základě grafické předlohy, kterou mu poskytl 

objednavatel. Fantaskní charakter řezby, kombinující velké množství motivů a hojně 

využívající listový ornament by mohl odkazovat k okruhu francouzského rytce Jeana Le Pautre 

(1618–1682).452 Francouzské vlivy jsou v tomto případě o to pravděpodobnější, že vévoda 

Eberhard Ludwig podnikl během své kavalírské cesty v letech 1700 až 1701 inkognito cestu na 

dvůr Ludvíka XIV.453 Svému mocnému sousedovi se obdivoval, přestože jako říšský kníže 

patřil do tábora jeho politických nepřátel. Quitainerův tvůrčí vklad lze spatřovat v objemovosti 

a robustnosti tvarů, která měla kořeny v pražském řezbářství přelomu 17. a 18. století.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 25. 10. 1711 

 

LITERATURA:  

Fleischhauer 1958b, 150 

 

e) Alegorie Lásky (Caritas) ve vestibulu západního křídla zámku (Ordensbau) 

1712 

 

pískovec s povrchovou úpravou imitující bronz454 

nadživotní velikost 

přízemí Ordensbau, levá nika na čelní stěně vedle chodby ke schodišti 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Quitainer pracoval na této soše souběžně s vedlejší alegorickou postavou Prudentiae. 

Cenový odhad na obě sochy předložil počátkem července 1712. Původně navržená cena 300 

zlatých za obě ceny byla posléze redukována na 250 zlatých.455 Sochy jsou v archivním prameni 

označeny jako „Liebe und Vorsichtigkeit“. 

                                                 
452 Za upozornění děkuji prof. Ulrike Seegerové. 
453 MERTEN 2004, 8 
454 Restaurátorský průzkum k sochám ve vestibulu Ordensbau není k dispozici. Bronzového vzhledu bylo 

pravděpodobně dosaženo pomocí metalického filtru – plátků mědi. Za konzultaci děkuji konzervátorce paní Iris 

Henkel. 
455 HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 
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Socha je umístěna ve vysoké, oválně zaklenuté nice vlevo vedle chodby vedoucí ke 

schodišti. Plastika včetně výtvarně hodnotného podstavce je zakomponována do celkového 

architektonického a barevného řešení prostoru. Dolní část niky vyplňuje trojdílný podstavec 

oválného půdorysu. Soklová část z šedého kamene je rámována šikmo nasazenými křidélky. 

Dřík má zkosené hrany, které jsou na svém horním i dolní konci ozdobeny volutami. Většina 

jeho povrchu je pojednána v okrové barvě, pouze reliéfní pole s florální a mušlovou výzdobou, 

které se nachází na jeho čelní stěně, je bílé. Okrové zbarvení dříku vytváří chromatický přechod 

mezi šedými lisenami na stěnách a bronzovou barvou sochy. Hlavice podstavce je opatřena 

hustým profilováním, které koresponduje s řešením architektonických článků stěn. 

 

Ikonografie alegorické postavy vychází z Cesara Ripy.456 Podle jeho slavné Iconologie 

ztělesňuje Caritas žena oděná v červených šatech, která drží v pravé ruce planoucí srdce jako 

symbol čistého citu a duše obrácené ke Stvořiteli. Na své levé paži nese alegorická postava dítě 

odkazující k Ježíšovým slovům: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Mt. 25, 40). Grafické vyobrazení ve vydání z roku 1645 

představuje Caritas jako ženu s vlajícími vlasy, tisknoucí si k pravému prsu nahé dítě. Ženu 

provázejí dvě jiné děti. 

Této předlohy se Quitainer přidržel jen volně. Zachoval motiv dítěte, které si Caritas přikládá 

k prsu, aby je nakojila. Dítě však nedrží v náručí. Kojenec leží na podušce, spočívající na 

vysokém piedestalu, jehož čelní strana je ozdobena abstraktním reliéfem. Tato kompozice 

připomíná oltář, na nějž je vyzdvihován projev obětavé mateřské a zároveň křesťanské lásky. 

V pražském prostředí lze analogii k tomuto piedestalu spatřovat v sousoší sv. Antonína 

Paduánského na Karlově Mostě (1707), které je dílem Quitainerova švagra Jana Oldřicha 

Mayera. Také lukovité prohnutí těla hlavní postavy v kontrapozici k vertikále slouplu je s tímto 

Mayerovým dílem ve shodě. Mariánská symbolika, která by se nabízela jako interpretační 

rámec Quitainerovy Caritas, je vzhledem k protestantismu württemberského dvora málo 

pravděpodobná. Ke křesťanství odkazuje motiv planoucího srdce, zmiňovaný již Ripou. Tento 

atribut nespočívá v rukou Caritas; srdce je jako šperk zasazeno doprostřed její vyšívané 

čelenky.  

Alegorická postava má pokrčenou levou nohou, prohýbá se v bocích a naklání se k dítěti po 

své levé straně. Dítě si přidržuje oběma rukama a jemně si je tiskne k levému prsu. Plynulé 

                                                 
456 Vycházím z rozšířeného vydání z roku 1645. Srov. RIPA 1645, 85. 
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pohyby jsou sladěny s táhlými liniemi drapérie. Bohaté nařasení šatu na pravém boku a pravé 

paži spolu s korpulentním tělesným typem, zdůrazňujícím znaky zralého ženství, dodává dílu 

na majestátnosti. Sevřená forma zároveň přispívá k jeho harmonickému a láskyplnému vyznění. 

Rysy tváře souzní s typikou Quitainerových soch, novým prvkem je však větší zakulacení 

obličeje a líbeznější úsměv, jímž sochař vyjadřuje ideál radostného, přijímajícího mateřství. 

Socha i díky svému emočnímu naladění působí dekorativněji než Quitainerovy starší práce. 

Tato stylová poloha se dále projevuje detaily, jako je polštář s vyšíváním a se střapcem, mašle 

mezi ňadry Caritas, vyšívaná čelenka s planoucím srdcem ve vlasech. Prostředkem tohoto 

dekorativního pojetí je ale také neobvyklá barevnost.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 

 

LITERATURA: 

Fleischhauer 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36–37 

 

f) Alegorie Moudrosti (Prudentia) 

1712 

 

pískovec s povrchovou úpravou imitující bronz457 

nadživotní velikost 

přízemí Ordensbau, pravá nika na čelní stěně vedle chodby ke schodišti 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Quitainer pracoval na této soše souběžně s vedlejší alegorickou postavou Caritas. Cenový 

odhad na obě sochy předložil počátkem července 1712. Původně navržená cena 300 zlatých za 

obě ceny byla posléze redukována na 250 zlatých.458 Sochy jsou v tomto archivním prameni 

označeny jako „Liebe und Vorsichtigkeit“. Podstavce obou soch jsou tvarově, barevným 

řešením i výzdobou identické (srov. KAT. I/2e). 

 

                                                 
457 Srov. pozn. k soše Caritas. 
458 HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 
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Volným ikonografickým východiskem tohoto díla byl také Cesare Ripa, jehož Iconologia 

charakterizuje danou cnost jako ženu se zlatou přílbou na hlavě, dvěma tvářemi, zrcadlem, holí 

obtočenou hadem a dalšími atributy.459 Sochař si však z této bohaté nabídky motivů vybral 

pouze zrcadlo, které symbolizuje kontemplaci a introspektivní myšlení, a dále hada jako symbol 

moudrosti. Had však není obtočen kolem hole, ale proplétá se alegorické postavě mezi prsty.460 

Po významové stránce můžeme tuto alegorickou sochu vnímat jako aluzi na moudrou vládu 

jejího objednavatele.  

Prudentia je ztvárněna jako mladší a štíhlejší žena než protější Caritas. Alegorie je 

komponováno pro šikmý pohled zleva, pro diváka, jenž míří od vchodových dveří ke schodišti. 

Z tohoto úhlu pohledu se nejlépe uplatní její pokrčená levá noha se stehenní partií, která se 

rýsuje pod napjatou látkou, vějířovité uspořádání přehrnutého pláště nad kolenem, vyřezávané 

držadlo zrcadla, had propletený mezi prsty levé ruky, kuželovité prsy i hlava, která se na 

prohnutém krku otáčí směrem k divákovi. Při pohledu zpředu je účinek sochy o poznání méně 

výrazný, což je zčásti dáno i tím, že mělká a úzká nika neumožnila větší prostorové rozvinutí 

kompozice. Navzdory kontrapostu, který vychází z podložení levé nohy, působí postava 

z čelního pohledu staticky. Modelace drapérie je ve srovnání s protějškovou sochou rutinnější, 

obličej postrádá individuální rysy. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 

 

LITERATURA: 

Fleischhauer 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36–37 

 

g) Čtyři putti 

1712 

nedochováno 

 

Tyto čtyři „Kindlein“ jsou zahrnuty do vyúčtování sochaře Giorgio Ferrettiho z 12. září 

1712, které se týká jeho prací pro Fürstenbau. Účet byl vystaven dva dny po vydání dekretu o 

                                                 
459 Vycházím z vydání Ripovy Iconologie z roku 1603. Popis, jenž se v detailech liší od připojeného vyobrazení, 

přebírám ze stránky http://www.filosofia.unina.it/ars/immprud5.html (staženo 11. 11. 2018).  
460 Tímto způsobem je Prudentia ztvárněna např. na náhrobku Ludvíka XII. a Anny Bretaňské v katedrále St. 

Denis (1515).  

http://www.filosofia.unina.it/ars/immprud5.html
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Quitainerovu propuštění. Podle tohoto nařízení dvorské stavební deputace měl Quitainer 

dokončit rozpracované úkoly a další sjednané práce přenechat sochařům Sebastianu 

Zimmermannovi a Giorgio Ferrettimu.461 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 12. 9. 1712 

 

h) Vyřezávané dveře hlavního vchodu Ordensbau (západní křídlo zámku) 

1712 

dřevo, barevný nátěr hnědého odstínu 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Dne 14. listopadu 1712 předložil O. F. Quitainer účet za vytvoření blíže neurčených dveří. 

Požadovaná částka 104 zlatých byla posléze snížena na 90 zlatých a k jejímu vyplacení mělo 

dojít po kontrole odvedené práce („über die visitation“).462 Pravděpodobně se jednalo o 

vchodové dveře zámeckého křídla zvaného Ordensbau, které bylo v roce 1712 dokončeno. 

Dveře jsou identické s dveřmi protějšího křídla zámku, zvaného dnes Riesenbau, v němž je 

Quitainer doložen v roce 1714 (KAT. I/10l). Za pozornost stojí, že výše uvedený účet byl 

vystaven dva měsíce po vydání nařízení o Quitainerovu propuštění ze služeb württemberského 

dvora.  

Řezbářská výzdoba dvoukřídlých, osově symetrických dveří je řezbářským dílem bez 

známek individuálního uměleckého pojetí. Jejím nejvýraznějším motivem, nacházejícím se 

v horní části obou křídel, je vévodská čapka nad velkou mušlí. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 14. 11. 1712 

 

ch) Rám zrcadla 

1713 

 

                                                 
461 HSTA STUTTGART 12. 9. 1712 
462 HSTA STUTTGART 14. 11. 1712 
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Nedochováno (?) 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Podle Quitainerova účtu ze 17. června 1713 mu mělo být za blíže neurčený vyřezávaný rám 

zrcadla („Spiegelrahm zu den Meublen“) zaplaceno 35 zlatých.463 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 17. 6. 1713 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 150 

 

i) Dva orli se štíty na kašnách u dvorní balustrády  

1714 

 

nedochováno 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Dnes již neexistující balustráda mezi západním a východním křídlem zámku v jeho tehdejší 

podobě a rozsahu byla postavena v roce 1713. Jednalo se o přepážku, která vymezovala 

pomyslnou čtvrtou stěnu čestného dvora. Balustrádu zdobilo celkem šest figurálních plastik a 

dále čtyři ozdobné kamenné vázy a dvě trofeje.464 Za tvůrce této výzdoby, či přinejmenším její 

figurální části je považován O. F. Quitainer (srov. KAT. I/2i). Jeho doložené autorství těchto 

dvou orlů se štíty, kteří zdobili malé kašny v sousedství balustrády, tento předpoklad jenom 

potvrzuje. Podle dochovaného účetního záznamu obdržel Quitainer za obě plastiky 

württemberských erbovních zvířat celkem 120 zlatých.465  

 

                                                 
463 HSTA STUTTGART 17. 6. 1713 
464 MERTEN 2010, 27 
465 HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 
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ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 

 

LITERATURA: 

MERTEN 2004, 27  

 

j) Výzdoba schodiště ve východním křídle zámku (Riesenbau) 

1714 

 

Pallas Athéna se štítem Medúzy 

pískovec, hnědozlatá barevnost, imitující bronz466 

nadživotní velikost  

 

čtyři Atlanti podpírající schodiště 

pískovec, povrchová úprava imitující bílý mramor 

v. cca 300 cm (10 stop) 

 

dvě ženské busty (Múzy?) včetně podstavců 

pískovec, povrchová úprava imitující bílý mramor 

v. cca 100 cm 

 

Součástí sochařské výzdoby schodiště jsou dále dvě ležící sfingy s putti na zádech, jejichž 

autorem je Sebastian Zimmermann.467 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Rozsah Quitainerových prací v Riesenbau je uveden ve specifikaci díla z 24. května 1714.468 

Podle tohoto archivního pramene měl za sochu Pallas Athény obdržet 125 zlatých, za čtyři 

Atlanty 800 zlatých a za dvě bysty včetně podstavců 60 zlatých. Výčet dále zahrnuje čtyři vázy 

                                                 
466 Na pískovcovém základu byly identifikovány čtyři barevné vrstvy: sádrový a křídový podklad, izolační 

olejová vrstva, barevný podklad (olejem vázaný oxid olovnato-olovičitý) a prášková mosaz v olejnaté vrstvě 

(Messingpulver in Ölhaltiger Schicht). Srov. SCHLIEßL 1998, 61  
467 Tato práce, za kterou obdržel 260 zl., je mu archivně doložena. Srov. FLEISCHHAUER 1958, 149. 
468 HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 
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na fasádu (300 zl.) a dva heraldické orly se štíty na kašny u „galerie“ (120 zl.), jíž je míněna 

balustráda vymezující čestný dvůr před jižním průčelím Fürstenbau. Součet těchto částek je o 

150 zlatých nižší, než suma 1 555 zlatých (sníženo na 1 400 zlatých), uvedená na Quitainerově 

účtu 25. května 1714.469 Ukazuje se tak, že některé jeho další realizace v této části zámeckého 

areálu nejsou archivně doloženy.  

 

Starší literatura upozornila, že architektonické řešení schodiště i pojetí jeho sochařské 

výzdoby bylo inspirováno soudobými vídeňskými vzory.470 Nejčastěji je v této souvislosti 

uváděn palác rodiny Trautson, budovaný v letech 1710 až 1712, a zimní palác prince Eugena 

Savojského, jehož stavba začala v roce 1697. 471 Oba paláce byly postaveny podle plánů 

Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Sochařskou výzdobu slavnostního schodiště paláce 

prince Eugena vytvořil Giovanni Guiliani, do jehož okruhu lze zařadit i výzdobu schodiště 

paláce Trautson.  

Z hlediska svého prostorového rozvrhu má schodiště v Riesenbau v rámci tohoto srovnání 

blíže k paláci Trautson. V obou případech vynáší čtveřice Atlantů oblouky klenby nad první 

podestou schodiště. Vídeňský palác posloužil také jako inspirace pro dvě sfingy, umístěné na 

podstavcích podél nástupního ramene schodiště. Rozdíl mezi prostorovými dispozicemi obou 

schodišť spočívá v tom, že zatímco v paláci Trautson navazuje na podestu přímý úsek schodů, 

jenž vede k další podestě, kde se teprve schodiště větví na dvě boční ramena, v Ludwigsburgu 

dochází k tomuto větvení již na zmíněné první podestě a obě boční ramena ústí do prostoru 

mezi dvojicemi atlantů. Za podestou je ještě jeden úsek klenby a poté již následuje stěna s nikou 

na střední ose. Socha Pallas Athény, která je v tomto výklenku umístěna, představuje úběžný 

bod, point de vue, celého vstupního prostoru tohoto zámeckého křídla. V tomto ohledu se 

naopak Riesenbau podobá zimnímu paláci prince Eugena, jehož „Prunktreppe“ zdobí nika se 

sochou Hercula, nad níž je ještě oválný medailon s reliéfní bystou stavebníka. Tím však 

podobnost končí, neboť čtveřice Atlantů v paláci prince Eugena nepodpírá klenbu podesty, ale 

přímo ramena schodiště, a za jejich zády není stěna, ale volný prostor. Vzniká tak iluze, že 

sochy jsou i z konstrukčního hlediska nosným prvkem schodiště. Také v případě zimního 

paláce prince Eugena dochází k větvení na dvě postranní ramena až nad úsekem se čtveřicí 

atlantů.  

                                                 
469 HSTA STUTTGART 25. 5. 1714 
470 Blažíček 1958b, 119 
471 Srov. nedávnou monografii o historii tohoto paláce: HUSSLEIN-ARCO 2013. Zde i odkazy na starší literaturu. 
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Hlavní rozdíl mezi oběma vídeňskými paláci a řešením schodiště v Ludwigsburgu tak 

spočívá v tom, že württemberský architekt měl k dispozici mnohem nižší a mělčí prostor, 

v němž dvouramenné reprezentativní schodiště působí stísněně. Tohoto handicapu si byl 

nepochybně vědom, a proto vložil do stěn před bočními rameny oválné otvory. Jejich úkolem 

bylo odlehčit kompozici a přivést do prostoru bočních ramen schodiště více světla.  

Prostorová dispozice schodiště ovlivnila i podobu jeho sochařské výzdoby. Lze to opět 

ukázat na základě srovnání s palácem Trautson. Zdejší Atlanti jsou do architektonického rámce 

začleněni tak, jako by se jednalo o střední články pilířů, které vyrůstají z trojdílných kvádrových 

podstavců a nahoře jsou zakončeny úseky kladí s předsazenou profilovanou římsou. Atlanti 

díky podstavcům získávají na monumentalitě a nadto jsou předsunuti a vyvýšeni oproti sfingám 

v popředí. Sochařská výzdoba Riesenbau takto jednoznačnou vazbu ke svému 

architektonickému rámci postrádá. Atlanti stojí na nízkých nearchitektonických soklech téměř 

ve stejné výšce jako sfingy a podpírají stlačené oblouky klenby, jejichž paty jsou od jejich hlav 

odděleny jen drobnými volutami, popřípadě nízkými náběhy svorníků. Aby se první dva obři 

vměstnali do úzkého vstupního oblouku podesty, musely být stěny za jejich zády konkávně 

probrány. Dispozice schodiště nadto oslabuje monumentální účinek Atlantů.  

Sochařské ztvárnění Atlantů rovněž prozrazuje inspiraci vídeňskými vzory. 

Charakteristickým motivem, s nímž se setkáme v případě obou zmíněných realizací G. 

Giulianiho, je plášť, který mají obři přehozený přes hlavu a který spadá za jejich zády na zem. 

Tohoto pláště Atlanti využívají jako podložky pod rukama, jimiž vzpírají svá břemena. Drapérie 

ovíjející boky soch se odvolává spíše ke schodišti v paláci Trautson, protože Atlanti v zimním 

paláci prince Eugena jsou téměř nazí. Zásadní rozdíl Guilianiho a Quitainerovými Atlanty 

spočívá v tom, že obři v obou vídeňských palácích se pod tíhou svých břemen prohýbají, 

předklánějí hlavy a bradami se dotýkají hrudníků. Díky tomu se zdá, že hlavní tíhu schodiště 

nesou na svých shrbených šíjích. Působí proto přirozeně, že rukama – z nichž jedna vždy volně 

visí podél těla – si jenom pomáhají a přidržují si jimi látku, kterou mají přehozenou přes hlavu 

jako změkčující podložku. Takto prohnutou šíji Quitainerovi obři nemají, také oni však 

povětšinou podpírají klenbu jen jednou rukou. Guilianiho Atlanti se zdají být srostlí 

s architekturou. Quitainerovi obři spíše stojí vedle ní, jsou téměř vzpřímení a svůj úkol 

vykonávají bez známek větší námahy.  

Tento málo věrohodný iluzivní účinek byl důvodem kritického zhodnocení Quitainerových 

Atlantů v monografii Wernera Fleischhauera z roku 1958.472 Tato zásadní práce o dějinách 

                                                 
472 Podle Fleischhauera jsou Atlanti „mehr muskulösen als kraftvollen“. Srov. Fleischhauer 1958b, 149. 
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zámecké rezidence v Ludwigsburgu ovlivnila názory dalších německých i českých historiků 

umění na tato díla.473 Pouze Oldřich Jabub Blažíček popsal jejich výtvarné kvality 

v pozitivnějším duchu, když zmínil jejich plynulé pohyby a drapérii, která je realistická a 

zároveň dekorativní. Blažíček rovněž upozornil, že kromě vídeňských vzorů, z nichž jmenuje 

palác Trautson, „jsou tu v typice spoje i ke Quitainerovým sochám na Svaté Hoře“. 474  

 

První dvojice Atlantů se k divákovi přicházejícímu od hlavního vchodu Riesenbau otáčí 

bokem. Sochy zaujímají jeden z nejčastějších postojů Quitainerových postav, jenž spočívá 

v mírném kontrapostu a natočení horní poloviny těla včetně jedné z paží proti pohybu šíje a 

hlavy, což vede k typickému pohledu „přes rameno“. Starší Atlant, stojící na pravé straně, 

typem svého obličeje se zježeným knírem, který mu zakrývá ústa, navazuje na Quitainerovu 

sochu Herkula s kůží nemejského lva, kterou v příslušném katalogovém hesle spojuji s tvorbou 

Andrease Schlütera, již mohl Quitainerovi zprostředkovat J. F. Nette (KAT. II/10i). Také 

propracované svalstvo tohoto Atlanta připomíná tuto Quitainerovu sochu ze zámeckého 

lapidária. Mohutná kyčel a levé stehno jsou pak analogické k soše Meleagra (KAT. I/2a), kterou 

Quitainer vytvořil jako jednu ze svých prvních prací v Ludwigsburgu v letech 1709 až 1710. 

Zároveň je však patrné, že modelace svalstva a záhybů kůže je více stylizovaná než u jeho 

starších soch. Obličeje postrádají individuální výraz. Tento posun od realistického k 

dekorativnímu pojetí, který bylo možno sledovat již na obou alegoriích v protějším křídle 

zámku (srov. (KAT. I/2e,f), se zde projevuje například prostřednictvím koženého řemínku 

s přezkou na obrově levém boku nebo chomáči chlupů na hrudníku. V případě vedlejšího 

Atlanta, jenž je ze všech nejmladší a jako jediný nemá plnovous, přebírají roli dekorativního 

prvku především jeho licousy, navazující na husté kučeravé vlasy. Za pozornost stojí také 

pohyby rukou obou těchto Atlantů, z nichž jedna je vždy nosná a druhá pomocná. Jejich 

vzájemné propletení na hlavou oživuje siluetu při pohledu z druhé strany a podílí se na velmi 

zdařilém dekorativním účinku obou soch.  

V případě vzdálenější dvojice nemohl Quitainer použít svůj oblíbený kompoziční princip, 

neboť daný prostor si vynutil zpracování obou postav pro pohled z enfasu. Typika jejich 

obličejů je takřka shodná, Atlanti se liší jenom v nuancích jako jsou zavřená či otevřená ústa. 

Oba mají také na rozdíl od první dvojice obrů vyznačené oční zorničky. Také svou tělesnou 

                                                 
473 SCHULZ 2010, 36, 37. Autor pouze cituje nebo parafrázuje Fleischhauerovo hodnocení. Na české straně srov. 

VANČURA 1989, 129. Vančura na tomto místě mj. upozorňuje, že obličejová typika Atlantů připomíná sochu sv. 

Šebestiána z oltáře Všech svatých v pražském kostele sv. Tomáše. Dále však tuto sochu připisuje J. J. Bendlovi.  
474 BLAŽÍČEK 1958b, 118–119  



  

131 

 

stavbou a posazením hlavy, zapadlé mezi rameny, se Atlanti tohoto druhého páru navzájem 

podobají. Ozvláštňujícím motivem je opět poloha rukou a dále pojetí drapérie na bocích. 

V případě obra na pravé straně je látka svázána do velkého uzlu, který se objevuje také na 

Quitainerově soše Herkula s Kerberem, uložené nyní ve skladu zámeckého lapidária (KAT. 

I/10d). Svým reliéfním rozvinem objemů do šířky působí Atlanti až archaizujícím dojmem a ve 

srovnání s druhou dvojicí soch se jeví jako umělecky méně výrazní.  

 

Socha Pallas Athény je umístěna v nice nacházející se v ose zadní stěny podesty. Stojí na 

profilovaném podstavci s rozšířenou základnou, již zdobí volutová křidélka. Dekorativně pojatá 

plastika s hnědozlatou povrchovou úpravou imitující bronz představuje řeckou bohyni jako 

mladou ženu, jež zaujímá kontrapost motivovaný podložením levé nohy, prohýbá se v bocích 

a pravou ruku zvedá k hlavě, kterou zdobí čelenka z pavích per. V pravé ruce drží Athéna 

podlouhlý štít nepravidelného obrysu, na němž je reliéfně zobrazen obličej Medúzy. Tento 

obličej „hrozivých“ rysů připomíná Quitainerovy řezby na vstupních dveřích Altes Corps de 

Logis. Pojetí tělesného korpusu Pallas Athény odpovídá soše Bakchantky s thyrsem (KAT. 

I/10c). S tuto sochou spojuje Athénu zvlněná tělesná osa, jež dává vyniknout jejímu štíhlému 

pasu a ladně prohnuté šíji. Quitainer zde také opětovně použil motiv přiléhavé látky na břiše, 

jenž měl posílit senzuální atraktivitu sochy.  

Ikonograficky socha navazuje na fresky na dvou polích klenby nad podestou. Blíže Pallas 

Athéně je freska znázorňující ženu s atributy meče a vah, která představuje Spravedlnost 

(Justitia). Alegorickou postavu na druhé fresce lze podle atributu sloupu identifikovat jako Sílu 

(Fortitudo). Všechny tři motivy se vztahují k vévodovi Eberhardu Ludwigovi a vyzdvihují jej 

jako silného a spravedlivého vládce. Pallas Athéna může v tomto kontextu oslavovat jak jeho 

moudrost, tak válečnické schopnosti i zásluhy podporovatele umění. Sošku Pallas Athény drží 

také Quitainerovi připsaná alegorie Dobrodiní (KAT. I/10g) a atributy této bohyně se nacházejí 

na reliéfech na portiku Altes Corps de Logis.  

  

Dvě poprsí v oválných průhledech čelní stěny schodiště navazují typikou usměvavých 

kulatých tváří na alegorické postavy ve vestibulu protějšího křídla zámku (Ordensbau, srov. 

KAT. I/2e-f). Sochař kladl důraz na ztvárnění dívčího půvabu obou žen, na jejich bohatý šat, 

medailon zavěšený na řetězu kolem krku,475 růže vpletené do vlasů a další dekorativní detaily, 

které jim propůjčují až rokokovou svěžest a lehkost. Také tyto bysty měly zřejmě svoji roli 

                                                 
475 Podle D. Schulze je na medailonu uvedeno datum 1714. Srov. SCHULZ 2010, 37. 
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v rámci reprezentativní funkce schodiště. Mohlo by se jednat například o Múzy, odkazující 

stejně jako blíže neurčená socha Múzy na dvorní balustrádě k vévodovým zásluhám 

podporovate a ochránce umění.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 24. 5. 1714; HSTA STUTTGART 25. 5. 1714 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1958, 118–119; FLEISCHHAUER 1958b, 149–150; VANČURA 1989, 129; SCHLIEßL 

1998, 61; SCHULZ 2010, 36–37 

 

k) Čtyři vázy na střešní balustrádě východního křídla zámku (Riesenbau) 

1714 

 

pískovec (?), bílý nátěr imitující mramor 

v. cca 100 cm 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Čtyři vázy jsou zahrnuty do specifikace Quitainerových prací pro Risenbau z 24. května 

1714 („Vier Antiquen Vasen auf der Facade“).476 Přestože nelze s určitostí tvrdit, že vázy 

nacházející se v současné době na atice jsou s těmito původními Quitainerovými díly totožné, 

jejich objemovost a přehledné vrstevnaté členění tomu nasvědčuje. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149 

  

                                                 
476 HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 
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3) Dřevěný model votivní stříbrné sochy Františka Josefa Černína 

1717 

 

dřevo, rozměry neznámé (zřejmě životní velikost šestiletého chlapce) 

 

Objednavatelem díla byl Heřman Jakub Černín. Práce byly realizovány za vlády jeho syna 

Františka Josefa Černína. 

 

Nedochováno 

 

V uměnovědné literatuře se o votivní soše klečícího Františka Josefa Černína, vytvořené ve 

spolupráci O. F. Quitainera a stříbrníka Leopolda Liechtenschopffa, poprvé zmínila Haide 

Gundelachová ve své disertační práci z dubna 1945.477 Autorka se opírala o archivní rešerši, 

kterou pro ni zpracoval černínský archivář Karel Tříska, a to patrně na základě níže uvedeného 

dopisu důchodního písaře Jakuba Josefa Richtersohna z 6. července 1717. Gundelachová však 

tento dokument interpretuje nepřesně; domnívá se například, že socha vznikla již v roce 1703. 

V nedávné době na záměr vytvořit votivní sochu pro oltář sv. Jakuba v poutní bazilice 

v Mariazell nezávisle na Gundelachové upozornila Petra Vokáčová v rámci své biografické 

studie o Františku Josefu Černínovi.478 Historička, jež poprvé publikovala i odkazy na příslušné 

archivní prameny, zasadila vznik tohoto díla do souvislostí černínské rodové reprezentace, 

samotný tvůrčí proces však ležel mimo oblast jejího zájmu. 

Stříbrná socha, její dřevěný model ani tři sádrové kopie se nedochovaly a podoba díla není 

známa ani z grafických listů.479 Jednalo se o klečícího chlapce – malého aristokrata – ve věku 

šesti let. Stříbrná socha, vytvořená na základě Quitainerova modelu, vážila zhruba osmnáct 

kilogramů. 

 

Hrabě Heřman Jakub Černín se smlouvu z roku 1692 zavázal k poskytnutí donace na 

vytvoření oltáře v kapli zasvěcené svému jmenovci, sv. Jakubovi Většímu, v poutní bazilice ve 

štýrském Mariazell.480 Následoval tak příkladu dalších význačných rodů podunajské 

                                                 
477 GUNDELACH 1945, nepag., úvod kapitoly „Beschreibung der Werke des A. P. Quitteiner“ a pozn. 1 
478 VOKÁČOVÁ 2014, 415, 727–728 pozn. 1626 
479 Dřevěný model měl být po postříbření uložen v černínské obrazové galerii. V inventáři publikovaném Paulem 

Bergnerem však uveden není. Srov. BERGNER 1907. Písemným dotazem (mail z 5. 11. 2018) zjišťováno 

v benediktinském superioritu baziliky v Mariazell, zda je stříbrná socha součástí chrámové pokladnice. Bez 

odpovědi. 
480 VOKÁČOVÁ 2014, 415 
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monarchie, jako byli Ditrichštejnové, Trauttmansdorffové, Lichtenštejnové, Nádasdyové, nebo 

Esterházyové, které se v rámci barokní přestavby baziliky finančně podílely na vnitřní výzdobě 

tohoto nejvýznamnějšího poutního místa v monarchii a jednoho ze symbolů „Casa Austria“.481 

V roce 1703 se Heřman Jakub Černín odebral do Mariazell i se svým tehdy šestiletým 

prvorozeným synem Františkem Josefem a rozšířil svoji původní donaci o slib, že na oltář 

věnuje stříbrnou sochu svého od dětství churavějícího syna jako votivní dar za jeho pevné 

zdraví a dlouhý život. Mladý Černín byl přímo v Mariazell postaven na váhu, která ukázala 36 

a ¼ libry (o něco více než 18 kilogramů).482 Stejnou hmotnost měla mít i uvedená socha, která 

však byla vytvořena až řadu let po smrti Heřmana Jakuba Černína. 

Ze zprávy důchodního písaře Jakuba Josefa Richtersohna, adresované poručníkům Františka 

Josefa Černína krátce po smrti jeho otce, vyplývá, že v té době již byl oltář postaven a byl také 

zaplacen. Zbývalo pouze doplnit erby zesnulého hraběte a jeho manželky a také dedikační 

nápis, pro který již bylo na oltáři vyhrazeno místo, ale jehož znění Heřman Jakub za svého 

života nestihl schválit. Richtersohn dále připomíná výše uvedený slib, učiněný v roce 1703, a 

uvádí, že votivní socha, která si vyžádá nákup 78 a ½ hřivny stříbra v ceně 1 450 zlatých, dosud 

nebyla vytvořena.483 

Socha byla vytvořena zřejmě až v roce 1717, jak se lze domnívat na základě přehledu výdajů, 

který Richtersohn zaslal 6. července uvedeného roku již přímo Františku Josefu Černínovi.484 

Tato relace byla napsána krátce poté, kdy se mladý hrabě během kavalírské cesty po západní 

Evropě nečekaně a bez vědomí svých poručníků oženil s Isabelou Marií hraběnkou z Merode a 

markýzou z Westerloo a následně se ujal vlády nad rodovými dominii.485 

Více než 48 hřiven stříbra poskytli hrabě František Josef Valdštejn, manžel Černínovy sestry 

Marie Markéty a jeho bývalý poručník, spolu s Černínovou nevlastní matkou Annou Josefou, 

rozenou Kühnburgovou. Zbývalo dokoupit něco málo přes 24 hřiven, které obstaral 

malostranský zlatník a stříbrník Leopold Liechtenschopff, o němž je známo, že na počátku 20. 

let 18. století společně s O. F. Quitainerem vytvořil čtyři velké stříbrné sochy pro hlavní oltář 

v kostele sv. Tomáše v Praze (KAT. I/5a,b). Spolupráce na votivní sošce Františka Josefa 

                                                 
481 K průběhu barokizace poutního chrámu srov. zejména FIDLER 2004. Ke koncepci a výzdobě bočních kaplí 

srov. GALAVICS 2004. Autor se zabývá především kaplemi, které byly vyzdobeny za přispění uherských 

magnátů, přináší však i obecné informace k průběhu budování bočních kaplí. Význam poutního místa 

v Mariazell ve vztahu k českým zemím nejnověji shrnul Jan Royt. Srov. ROYT 2004. V uvedených studiích jsou i 

odkazy na starší literaturu. 
482 VOKÁČOVÁ 2014, 415 
483 SOA TŘEBOŇ 329a 
484 SOA TŘEBOŇ 329d – Seznam výdajů na zhotovení stříbrné sochy z roku 1717. Státní oblastní archiv 

v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec (Zámek), fond RA Černínů z Chudenic, karton 329, fol. 462–464. 

Z tohoto dokumentu čerpám všechny následující informace o procesu vzniku díla a výdajích s ním spojených. 
485 VOKÁČOVÁ 2014, 417–419 
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Černína je první doloženou společnou zakázkou obou umělců. Quitainer k černínské soše 

vyřezal dřevěný model, za který mu bylo zaplaceno 20 zlatých. Liechtenschopffovi bylo za 

odlití sochy, vyrytí nápisu u erbů a postříbření gryfa zaplaceno 401 zlatých 45 krejcarů, z toho 

45 zlatých 30 krejcarů ve stříbře a zbytek v penězích. Klečící socha byla připevněna k podstavci 

potaženému nachově zbarveným holandským sametem. Quitainerův model byl po dokončení 

rozložen na jednotlivé části a po vytvoření kovolitecké formy znovu složen. Poté byla dřevěná 

soška postříbřena, aby mohla být na památku vystavena v černínské obrazové galerii. Štukatér 

Palliardi následně vytvořil tři její sádrové odlitky,486 z nichž jeden byl darován výše zmíněné 

vdově po Heřmanu Jakubovi a nevlastní matce Františka Josefa Černína, jež se zasloužila o 

pořízení části potřebného stříbra. Štafírování dřevěného modelu a tří sádrových odlitků bylo 

objednáno u malíře Johanna Christopha Pauera (Bauera ?),487 jenž však tuto práci pro 

zaneprázdnění jinou zakázkou nemohl vykonat. Z dokumentu vyplývá, že socha byla do 

Mariazell skutečně dopravena, neboť jsou zde zaznamenány výdaje spojené s přípravou vozu a 

jeho údržbou během cesty, stejně jako vytvořením bednění, v němž bylo dílo během transportu 

uloženo.  

Odlití stříbrné sochy Františka Josefa Černína včetně finální úpravy dřevěného modelu a 

vytvoření a štafírování sádrových kopií bylo náročnou operací, na které se kromě 

Liechtenschopffa, Quitainera, Palliardiho a Pauera (Bauera) a jejích pomocníků podílela řada 

řemeslníků a dalších osob. Celkové náklady činily 867 zlatých 51 krejcarů, nepočítaje 48 hřiven 

stříbra, které byly stříbrníkovi poskytnuty objednavatelem v surovém stavu k roztavení. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

SOA TŘEBOŇ 329a–c488 

 

LITERATURA: 

GUNDELACH 1945, nepag., úvod kapitoly „Beschreibung der Werke des A. P. Quitteiner“ a 

pozn. 1; VOKÁČOVÁ 2014, 415, 727–728 pozn. 1626 

  

                                                 
486 Míněn patrně sochař a štukatér Jan Petr Palliardi (1645–1732) 
487 Míněn patrně malíř Jan Krištof Bauer (1680 – 12. 10. 1739) 
488 Za transliteraci těchto archivních pramenů děkuji PhDr. Ondřeji Bastlovi. 
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4) Mramorářské a řezbářské práce v Černínském paláci 

1718, 1722, 1723 

 

1718 

Basreliéfy nad vlašskými krby v parádních pokojích: 

 

reliéf s motivem spícího Endymióna 

reliéf s motivem Dianiny oběti 

mramor, nedochováno 

 

1722 

Řezbářská výzdoba lambrie v parádním pokoji (obličeje a basreliéfy s putti) 

dřevo, nedochováno 

Dva vyřezávané nástavce nad dveře v parádních pokojích 

 

1723 

Vyřezávané nohy ke dvěma mramorovým stolům 

dřevo, nedochováno 

 

Objednavatelem byl architekt František Maxmilián Kaňka v zastoupení hraběte Františka 

Josefa Černína. 

 

Většinu archivních pramenů vážících se ke Quitainerovu podílu na výzdobě paláce 

publikoval jako první Johann Joseph Morper v roce 1940. V pozdější době obohatila obraz 

Quitainerova působení v Černínském paláci zejména monografie Mojmíra Horyny, Pavla 

Preisse a Pavla Zahradníka.  

Quitainer je uveden jako autor dvou basreliéfů ve velkém a vedlejším malém pokoji („in das 

Groß Zimmer undt neben ein Kleiners“) v Kaňkově přehledu prací vykonaných v roce 1718.489 

Quitainerův účet za oba reliéfy byl vystaven 18. prosince 1718. 490 Z dokladu vyplývá, že sochař 

vytvořil dílo na příkaz F. M. Kaňky. Architekt nepochybně rozhodl také o volbě námětu. Menší 

reliéf, za který si Quitainer nárokoval 10 zlatých, představoval spícího pastýře a lovce 

                                                 
489 MORPER 1940, 122 
490 MORPER 1940, 167 
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Endymióna, známého z bájí o bohyni Měsíce Seléné.491 Větší reliéf, oceněný sochařem na 20 

zlatých, je v archivním prameni popsán jako Dianina oběť („der Diana Opfer“).492 Kult bohyně 

Diany, popřípadě Artemis byl částečně ztotožňován s kultem bohyně Seléné, a oba reliéfy tak 

na sebe ikonograficky navazovaly.493 

Další účet sochař vystavil 5. května 1722. Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší zakázku. Za 

řezbářskou výzdobu lambrie obíhající parádní pokoj žádal Quitainer 110 zlatých, z nichž 80 mu 

bylo zaplaceno. Tato výzdoba je v dokladu popsána jako „příslušné ozdoby s obličeji a 

basreliéfy s bakchanálními dětmi“.494 Z popisu lze usuzovat, že se jednalo o reliéfní pás 

s hrajícími si putti.  

V prosinci 1722 Quitainer obdržel 64 zlatých za dva blíže nespecifikované nástavce nad 

dveře v parádních pokojích.495 V souhrnu vydání na výzdobu hraběcích komnat za první 

polovinu roku 1723 je dále uvedeno, že Quitainerově dílně bylo vyplaceno 85 zlatých za 

vyřezávané dřevěné nohy ke dvěma mramorovým stolům. Jméno v dokladu četl Morper a po 

něm Zahradník jako „Adam“. Mojmír Horyna označil za autora těchto řezbářských prací Jana 

Antonína („Antona“) Quitainera. Tato hypotéza není neopodstatněná, neboť mladšímu 

Quinerovi, narozenému v srpnu 1709, bylo v té době třináct let. Je pravděpodobné, že již zhruba 

pět let pracoval jako učedník v otcově dílně, a během působení v Černínském paláci mu mohly 

být svěřovány samostatné úkoly menšího významu. Již méně pravděpodobné, či spíše 

vyloučené však je, že by v době před dosažením plnoletosti byl jmenovitě uveden v účetním 

dokladu a že by samostatně nárokoval honorář za práce vykonané v rámci otcovy dílny.496 

 

Účast na výzdobě rodového paláce jedné z nejbohatších českých aristokratických rodin byla 

bezesporu vysoce prestižním úkolem, který vypovídal o Quitainerově postavení v rámci 

soudobého pražského sochařství. I když mu byly svěřeny zakázky menšího rozsahu, jednalo se 

o výzdobu piana nobile a knížecích komnat, tedy nejreprezentativnějších prostor celého paláce, 

které byly nejenom spojeny s životem jeho majitelů, ale byly také cílem prohlídek pořádaných 

                                                 
491 Zamilovaná Seléné Endymióna odvedla do jeskyně na Latmu, kde jej každou noc navštěvovala. Mladíkovi, 

pohrouženému do věčného spánku, porodila padesát synů. Srov. Slovník Antické kultury, Praha 1974, 184 
492 Řecký předobraz Diany, bohyně Artemis, byla známa svými krutými reakcemi na nedostatek úcty vůči své 

osobě ze strany lidí. Míněna tak mohla být usmiřující lidská oběť, jakou byla Ifigenie, popřípadě oběť v podobě 

zvěřiny či zápalná oběť, jakou lze vidět na pozdně římské fresce v domě Vettiů v Pompejích, které však byly 

objeveny až v polovině 18. století. 
493 Srov. Slovník Antické kultury, Praha 1974, 75–76, 151. Freska s motivem obětování Dianě se nachází v domě 

Vettiů v Pompejích, které však byly objeveny až v polovině 18. století. 
494 „Die behörigen Ziraten mit gesichteln, Undt Basraleven von Bachanalischen Kindern.“ Srov. MORPER 1940, 

168 
495 ZAHRADNÍK 2001, 39 
496 MORPER 1940, 168; ZAHRADNÍK 2001, 39, HORYNA 2001, 160 
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pro hraběcí návštěvy.497 Tyto zakázky na jedné straně potvrzují Quitainerovy vazby na rod 

Černínů, které lze doložit již na základě modelu votivní sochy Františka Josefa Černína pro 

svatojakubský oltář v bazilice v Maria Zell (KAT. I/3), jejž sochař vytvořil rok před zahájením 

svého působení v pražském sídle Černínů. Dále se ukazuje, že Quitainer patřil do okruhu 

umělců kolem F. M. Kaňky, s nímž spolupracoval také na valdštejnských stavbách v Duchcově 

(KAT. I/6) a Nižboru. Podobně jako v duchcovském kostele Zvěstování Panny Marie byl 

Quitainer součástí skupiny sochařů, kteří realizovali drobnější práce po boku Braunova ateliéru, 

jemuž byly svěřovány nejnáročnější úkoly.498 Quitainer svým působením v Černínském paláci 

rovněž navázal na svoji činnost ve vévodské rezidenci v Ludwigsburgu, kde pracoval pro 

podobný typ zákazníka pod vedením podobně výrazné umělecké osobnosti, jako byl Kaňka, a 

kde mohl zřejmě uplatnit své – neznámo kde nabyté – zkušenosti se ztvárněním výjevů 

z antické mytologie. 

 

LITERATURA: 

MORPER 1940, 77, 121, 167, 168; GUNDELACH 1945, nepag.; LORENC/TŘÍSKA 1980, 122; 

HORYNA 2001, 160; ZAHRADNÍK 2001, 39; HOŘÁK 2012, 9, SLAVÍČEK 2014, 296, VOKÁČOVÁ 

2014, 448 

  

                                                 
497 K úloze hradčanského sídla Černínů v rámci rodové reprezentace v době vlády hraběte Františka Josefa 

Černína srov. nejnověji VOKÁČOVÁ 2014, 448. 
498 Ve stejné době jako Quitainer v paláci pracovali také sochaři Karel Josef Hiernle, Raymod Falyt (Valit) a 

Antonio de Vecchi. Štukatérské práce prováděl Francesco Soldati, s nímž Quitainera pojila zkušenost z působení 

v Ludwigsburgu. Výzdobou oltáře v domácí kapli se do probíhajících prací zapojil také F. M. Brokoff. Největší 

zakázkou M. B. Brauna v Černínském paláci bylo osm loktů vysoké sousoší Merkura s Andronikou a Kupidem, 

které v roce 1757 opravoval J. A. Quitainer. K podílu jednotlivých sochařů na výzdobě paláce v době Kaňkovy 

dostavby srov. zejména ZAHRADNÍK 2001, 39. Zde i odkazy na příslušné archivní prameny. 
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5) Sochy světců na bočních oltářích sv. Jana Nepomuckého a Svaté rodiny, kostel sv. 

Tomáše při klášteře augustiniánů poustevníků, Praha – Malá Strana, evangelijní strana 

1720–1721 

 

Významným impulsem k rozhojnění sochařské výzdoby kostela sv. Tomáše se v 80. letech 

17. století staly štědré finanční dary, které klášteru augustiniánů poskytla Helena Barbora 

z Martinic, rozená z Vřesovic, vdova po nejvyšším zemském purkrabím Jaroslavu Bořitovi 

z Martinic.499 Hraběnka Martinicová nejprve přispěla na vznik kamenných soch sv. Tomáše a 

sv. Augustina na jižním, popřípadě západním průčelí kostela, které byly dokončeny v roce 1684 

v dílně Jeronýma Kohla. Donátorčin znak se nachází také na podnoží mramorového lavaba 

v sakristii. 

Dále se hraběnka rozhodla přispět částkou čtyř tisíc zlatých na obnovu hlavního oltáře. Tuto 

sumu později zvýšila na šest tisíc zlatých a zároveň upřesnila, že je určena na odlití šesti 

stříbrných soch pro hlavní oltář.500 Testament byl podepsán 5. listopadu 1680 a za klášter jej 

jménem svým i svých nástupců stvrdil převor Aliprius Gottelt.501 

Všechny sochy měly být stejně vysoké – tak, jak to množství stříbra umožní – a na každou 

z nich mělo být vydáno tisíc zlatých. Bylo předepsáno, že díla budou vyrobena z čistého stříbra 

bez zlacení, aby mohla být v případě potřeby v budoucnu znovu odlita. Testament předepisoval 

i jejich rozmístění na oltáři: sochy sv. Augustina, sv. Moniky a sv. Víta byly určeny na pravou 

stranu oltáře. Na levé straně oltáře měly stát postavy osobních patronů donátorky („als meinen 

sonderbahren Patronen“), sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Václava.502 Na každé soše měl být 

erb hraběnky Martinicové, jméno světce a nápis dovolávající se jeho modlitby za donátorku 

(„S. P. Augustine oder Adalberte ec.: ora pro Helena Comitissa de Martiniz, nata de Wrzesowiz 

vi: supr: Burggravina, dabey die Jahrzahl, wo sichs am besten schicken wird.“). Vykonavatel 

této poslední vůle, pater Aliprius, měl v případě, že se v Praze nepodaří po hraběnčině smrti 

zajistit vhodného zlatníka, objednat odlití soch v Augsburgu. V případě zničení oltáře ohněm, 

dávala hraběnka svolení k prodeji soch pod podmínkou, že za takto získané prostředky bude 

pořízen nový hlavní oltář. Tento oltář měl zachovat barevnost původního oltáře („auf diesser 

                                                 
499 MATĚJKA 1896, col. 124; FAIX/ MAREŠ 2003, 20. Hraběnka Martinicová byla posléze v klášteře pohřbena, 

srov. fotografii náhrobníku in: FAIX/ MAREŠ 2003, 29. 
500 Tamtéž 
501 NA ŘA 178d. Transliterace dokumentu viz GUNDELACH 1945, nepag. Obsah dokumentu shrnuje Matějka. 

Srov. MATĚJKA 1896, col. 124–125. 
502 Z textu není jednoznačně patrné, zda je těmito osobními patrony celá šestice světců nebo pouze světci, jejichž 

sochy měly stát na levé straně oltáře. 
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weiss und diesser farb“) a měl být ozdoben sochami uvedených šesti světců. Nadto měly být 

přidány sochy sv. Barbory a sv. Heleny nad postranními vchody. 

K naplnění hraběnčiny vůle došlo až bezmála čtyři desítky let po její smrti, která ji zastihla 

v roce 1682. Klášter použil prostředky z jejího odkazu na válečnou půjčku císaři a dostal je zpět 

až v roce 1720.503 Díky úrokům se původní kapitál mezitím rozrostl na 27 000 zlatých, z nichž 

20 000 mělo být určeno na vytvoření soch a zbývající částka měla být uložena na úroky na 

udržování oltáře.  

V roce 1694 byly u malíře Jana Jiřího Heinsche objednány dnes nedochované návrhové 

kresby pro vytvoření modelů stříbrných soch.504 Je přitom otázkou, jestli již tehdy měl klášter 

prostředky na realizaci náročného požadavku zesnulé donátorky. Pokud se v té době uvažovalo 

o odlití soch, nabízelo by se, že vytvoření modelů by bylo svěřeno Jeronýmu Kohlovi, jehož 

dílna pro malostranské augustiniány dlouhodobě pracovala. Vytvoření stříbrných soch bylo ale 

nakonec objednáno až v roce 1720 u O. F. Quitainera a stříbrníka Leopolda Liechtenschopffa. 

Nebyla to první spolupráce obou umělců. Již v roce 1717 společně vytvořili stříbrnou votivní 

sochu Františka Josefa Černína pro oltář sv. Jakuba v bazilice v Maria Zell (KAT. I/3). 

Smlouvu s Quitainerem podepsal převor augustiniánského kláštera Tadeáš Bäuml dne 6. 

dubna 1720.505 V prvním ze tří článku smlouvy se sochař zavazuje vytvořit podle Heinschových 

kreseb šest soch v životní velikosti, a to včetně podstavců. Ve druhém článku se Quitainerovi 

ukládá dodat těchto šest soch včetně podstavců v nejkratším možném termínu („schleinigst“). 

Sochař se přitom nemusí spoléhat na své vlastní síly, ale má si obstarat všechny potřebné 

pomocníky („ohne einiger Verhinderung des Selben Arbeithers sondern mit allen nötigen 

Beyhilf“). Pokud by podle mínění objednavatele na sochách nebo podstavcích něco 

neodpovídalo obrazovým předlohám, bylo sochařovou povinností nedostatky neprodleně 

napravit. V posledním článku se Quitainer zavázal, že po vytvoření forem všechny sochy znovu 

doplní, vylepší a uvede do předchozího dokonalého stavu včetně štafírování. Za veškeré dílo 

mu náležela odměna 600 zlatých, z nichž 100 zlatých mělo být vyplaceno na začátku prací. 

Podle připojeného potvrzení přijal Quitainer nejprve 100 zlatých na sochu sv. Augustina. Dne 

6. července 1720 obdržel stejnou částku za sochu sv. Vojtěch a 16 dubna (zřejmě 1721) za 

sochu sv. Víta. Sochu sv. Václava – poslední, která byla skutečně vytvořena – dokument 

nezmiňuje. Z následných poznámek o vydaných částkách však vyplývá, že do konce roku 1721 

                                                 
503 MATĚJKA 1896, col. 125. 
504 Tamtéž 
505 NA ŘA 178e. Transliterace dokumentu viz GUNDELACH 1945, nepag. Obsah dokumentu shrnuje Matějka. 

Srov. MATĚJKA 1896, col. 125–126. 
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byla sochaři vyplacena odměna 400 zlatých, jež odpovídala smluvenému honoráři za čtyři 

sochy. 

Smlouvu s Liechtenschopffem podepsal převor Bäuml o tři dny později, dne 9. dubna 

1720.506 Kontrakt se opět odvolává na Heinschovy kresby. Sochy měly být odlity v průběhu 

dvou let ze stříbra augsburské „próby“. V přehledu výdajů je zaznamenána poslední platba ke 

dni 10. května 1722. Někdy v té době došlo zřejmě k odlití čtvrté sochy (sv. Václava) a konečný 

účet dosáhl částky 19 859 zlatých 29 krejcarů.507 Byl tak vyčerpán stanovený rozpočet a práce 

byly zastaveny. K vytvoření dvou zbývajících soch, sv. Ludmily a sv. Moniky, již nedošlo. 

Podle Quitainerovy smlouvy se od počátku počítalo s druhotným využitím dřevěných 

modelů – byl to obvyklý postup, který je doložen i v případě stříbrné černínské sochy (KAT. 

I/3). Dva boční oltáře, na nichž se dnes čtyři Quitainerovy sochy nacházejí, byly vytvořeny 

v roce 1725, kdy jsou doloženy platby Janu Michalu Brüderlemu za sochařskou výzdobu 

nástavců.508 V té době však byly stříbrné odlitky Quitainerových soch ještě na hlavním oltáři. 

Je proto možné, že opravené a barevně upravené dřevěné modely byly jako připomínka původní 

výzdoby hlavního oltáře instalovány na oba boční oltáře až po roztavení stříbrných soch v roce 

1729. Modely podstavců, na které klade smlouva s Quitainerem opakovaně důraz, se 

nedochovaly. 

 

Uměleckohistorická literatura se čtyřmi sochami O. F. Quitainera z kostela sv. Tomáše 

v minulosti již podrobně zabývala. K poznání historie jejich vzniku nejvýznamněji přispěl 

Bohumil Matějka ve své obsáhlé studii z roku 1896, v níž upozornil na většinu výše uvedených 

archivních pramenů. Samotné sochy hodnotil Matějka kriticky – na základě normativního 

přístupu, který vycházel ze srovnání se sousošími F. M. Brokoffa a F. M. Brauna na Karlově 

mostě.509 Ve světle tohoto srovnání se mu Quitainerovy práce jevily slohově zastaralé, plné 

nuceného patosu, prázdných gest a šablonovitého řasení rouch. Svůj podíl na tomto výsledku 

podle jeho názoru mohly mít i Heinschovy předlohy z konce 17. století. Na tuto poznámku 

později reagoval Pavel Preiss, jenž vyslovil názor, že Heinschovy kresby byly pro Quitainera 

pravděpodobně pouze „povšechným ikonografickým východiskem, určujícím snad nanejvýš 

některé typové a pohybové momenty“.510 Na tomto místě je nutno připomenout, že na uvedené 

                                                 
506 NA ŘA 178f 
507 NA ŘA 178g. V. V. Štech uvádí (bez uvedení citačního zdroje) částku 23 330 zl. 45 kr. 
508 MATĚJKA 1896, col. 131–132 
509 MATĚJKA 1896, col. 126 
510 PREISS 1975, 350–351. Preiss si v této souvislosti mj. klade otázku, zda Heinschovy kresby vznikly pro 

konkrétního sochaře. K tomu lze podotknout, že augustiniánský klášter při kostele sv. Tomáše dlouhodobě 



  

142 

 

předlohy a jejich závazný charakter opakovaně upozorňuje jak Quitainerova, tak 

Liechteschopffova smlouva z roku 1720. 

Pozdější autoři se s Matějkovým příkrým hodnocením neztotožňovali a vesměs považovali 

čtyři sochy na svatotomášských oltářích za Quitainerův vrcholný umělecký výkon, jenž 

zastiňuje většinu jeho předchozí i následující tvorbu. V. V. Štech vyzdvihl již před druhou 

světovou válkou kvality řezeb sv. Víta a sv. Václava, kteří „jsou už podáni individuálně živě a 

malířsky měkce, špalek je hluboce otevřen a hluboce probrán, kohout, utíkající u nohou sv. 

Víta, je směle proděravěn, realismu podrobností přibylo…“. Štěch dále poukázal na 

individualizaci výrazu sv. Víta, jehož obličej vyjadřuje pocity „unylého zanícení“.511 Oldřich 

Jakub Blažíček později konstatoval, že sochy se vyznačují obvyklými kompozicemi a běžnou 

ikonografií, ale díky svému citlivému řezbářství tlumočí „vážnou střízlivou opravdovost 

Quitainerova sochařského projevu“.512 Ivan Šperling upozornil na „brilantní věkové, 

charakterové a individuální vystižení postav a tváří jednotlivých světců“. Quitainerův přístup 

podle Šperlinga vystihuje „malířské propracování celku i detailu“, které „počítá s důležitou 

úlohou světla a stínu při optickém dojmu“.513 Václav Vančura ocenil, že plastiky přes množství 

propracovaných detailů působí celistvým dojmem. Na základě svého hodnocení, že 

svatotomášské práce převyšují průměr Quitainerovy tvorby, vyslovil tento badatel domněnku, 

že jejich vysoká úroveň mohla být dána kvalitou grafických předloh nebo vystoupením 

mimořádně schopného tovaryše.  

 

a) Sochy sv. Augustina a sv. Vojtěcha na oltáři sv. Rodiny 

1720 

 

v.: životní velikost 

dřevo, leštěná běl, pozlacené atributy planoucího srdce (sv. Augustin) a pádla (sv. Vojtěch). 

 

Objednavatel byl převor kláštera augustiniánů poustevníků Tadeáš Bäuml. 

 

Výzdobu nástavce tvoří sousoší křtu Krista, obklopené putti a andílčími hlavičkami od Jana 

Michala Brüderleho (1725).  

                                                 
spolupracoval s dílnou Jeronýma Kohla. Vyvrcholením této spolupráce byly Kohlovy sochy sv. Augustina a sv. 

Mikuláše Tolentinského na Karlově mostě. 
511 Srov. ŠTECH 1935, 19. Podrobněji, ale v podobném duchu ŠTECH 1938–1939, 168. 
512 BLAŽÍČEK 1958, 119 
513 ŠPERLING 1973, 124 
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Oltář Svaté rodiny je stejně jako sousední oltář sv. Jana Nepomuckého edikulového typu a 

vyznačuje se přehlednou trojetážovou skladbou se soklovou částí, jíž je předsazena menza, 

retáblem, lemovaným po obou stranách jedním tordovaným a jedním hladkým sloupem, a 

nástavcem s konkávně projmutými boky a zvlněnou římsou. Architektonickou koncepci 

odlehčují jemné detaily řezbářské výzdoby, zvláště pak hravý motiv různě tvarovaných volut. 

Sochy světců spočívají na konzolách umístěných na vnější straně oltáře, po boku hladkých 

sloupů. Oltářní obraz je signován „J. Richter pinxit ao 1726“.514 

Socha sv. Augustina vznikla jako první z celého čtyřčlenného souboru. Jak zaznamenala již 

Heide Gundelachová, její kompozice pracuje s motivem trojúhelníku, jenž se promítá jak do 

držení těla – s levou rukou, která drží šikmo opřenou berlu, a pravou rukou pozvedající planoucí 

srdce –, tak do nařasení záhybů roucha na světcově pravém boku.515 Díky těmto prvkům je 

kompozice přehledná, aniž se stává schematickou, protože je provázána s pohybem postavy a 

objemovou skladbou tělesného jádra, které přirozeně vnímáme i pod vrstvami hustě nařasené 

látky. Ve shodě se starší literaturou lze konstatovat ikonografickou a kompoziční návaznost 

sochy na starší vzory. Platí to zvláště pro tvorbu Jeronýma Kohla, jehož socha sv. Augustina, 

vytvořená v roce 1708 pro Karlův most, vykazuje s Quitainerovou řezbou nepřehlédnutelné 

kompoziční shody, i když její součástí je na rozdíl od mladší práce z klášterního kostela také 

postava anděla u světcových nohou. Osobitým Quitainerovým přínosem je však kromě 

vytříbené modelace detailů, na kterou také upozornila předchozí literatura, měkká zvlněná linie, 

jež prochází celým tělem a propůjčuje mu zdání odhmotněné vznosnosti. Tento kompoziční 

motiv později převzal a rozvinul sochařův syn Jan Antonín Quitainer. 

Socha sv. Vojtěcha vychází z týchž kompozičních principů jako její protějšek, a to včetně 

motivu trojúhelníku, který se promítá do proti sobě mířících linií berly a pádla, ramen 

spadajících k zemi pod hladkým pluviálem i hrotu mitry. Ještě více se zde však projevuje až 

ostentativní oproštěnost forem, které se vyhýbají jakémukoli vnějšímu efektu a afektu. 

Odevzdaný, ale nikoli ochablý postoj mučedníka harmonuje s měkkým sklonem hlavy a tichým 

zamyšlením tváře, která nevyjadřuje žádnou jednoznačně definovanou emoci a působí i ve své 

zjevné typovosti živě a mnohoznačně. 

 

b) Sochy sv. Víta a sv. Václava na oltáři sv. Jana Nepomuckého 

1721 

                                                 
514 RZ LOREK/STŘÍBRSKÝ 1967 
515 GUNDELACH 1945, nepag. 
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v.: životní velikost 

dřevo, leštěná běl, pozlacené doplňky (palmová ratolest, kniha, řetízek s medailonem, 

břevno praporce, rukojeť meče apod.). 

 

Objednavatelem byl převor kláštera augustiniánů poustevníků Tadeáš Bäuml. 

 

Výzdobu nástavce tvoří putto s atributem hvězdné aureoly sv. Jana Nepomuckého, obklopené 

andělskými chóry na oblacích. Autorem těchto řezbářských děl je Jan Michael Brüderle (1725).  

 

Architektonická kompozice oltáře a umístění soch v jeho rámci se shodují se 

sousedním oltářem Svaté rodiny. Po dvou duchovních kmetského věku v tomto případě O. F. 

Quitainer soustředil pozornost na dvě světská knížata mladého a středního věku. 

Tradičně jako bezvousý jinoch je ztvárněn sv. Vít, nejmladší světec celého čtyřčlenného 

souboru. Jeho hladká oválná tvář nevinného zasněného výrazu opět navazuje na brokoffovské 

vzory (sv. Vít na Karlově mostě a v Radíči). Určujícím kompozičním principem postavy je 

kombinace šikmých záhybů roucha a lehce zvlněná, prostorově formovaná linie těla, které se 

měkce vině vzhůru od nakročené pravé nohy, přes zhoupnutí v bocích až po hlavu skloněnou 

k levému ramenu. Oči obrácené vzhůru tento stoupavý krouživý pohyb prodlužují do 

nekonečné vertikály nehmotného světa. Bohumil Matějka s despektem označil staršího 

Quitainera za muže „zestárlého“ v tradici manýristů.516 Pravděpodobnější se však zdá, že 

Quitainerovo pojetí postavy, charakteristické přehlednou objemovou skladbou a jasně 

formulovaným kontrapostem, ovlivnila především znalost antických předloh, s nimiž měl 

možnost pracovat během svého působení v Ludwigsburgu. Dále platí, co již bylo v literatuře 

mnohokrát popsáno, tedy že lyrické pojetí sv. Víta stejně jako diferencované, senzuálně 

atraktivní podání různých povrchů již předznamenává protorokokové tendence českého 

barokního sochařství 30. let 18. století. Realistická modelace kolene, kloubovitých prstů či až 

žánrově pitoreskního kohouta zároveň odkazují ke Quitainerovým tradičním výrazovým 

prostředkům. 

Postava sv. Václava byla vytvořena jako poslední z celého souboru. Světec je oděn v tradiční 

plátové suknici, hladkém kyrysu, na němž vyniká pozlacený řetěz s medailonem ve věnci 

slunečních paprsků. Boky zakrývá šerpa a přes pravé rameno splývá plášť zvrásněný hlubokými 

                                                 
516 MATĚJKA 1896, col. 126 
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šikmými záhyby. Pevný a vzpřímený postoj štíhlé postavy změkčuje mírné prohnutí pravé 

nohy. Dynamizujícím prvkem je esovitě prohnutý štít se svatováclavskou orlicí po světcově 

pravém boku. V levé ruce drží sv. Václav žerď praporce a tiskne k ní látku, která se za jeho 

zády uvolňuje a spolu s cípem pláště tvoří rozevlátou a bohatě zřasenou strukturu. Takto 

pojednaný bok postavy by mohl naznačovat, že socha sv. Václava byla na hlavním oltáři 

umístěna v krajní pozici. Obličej je krásnou pseudoportrétní studií muže středního rysu, v jehož 

mužných a zároveň jemných rysech se snoubí produchovnělá pevnost a odhodlanost. Quitainer 

zde navázal na svou sochu Marta ze zámku v Ludwigsburgu (KAT. I/10j), jejíž výraz 

transformoval do podoby mladšího a spirituálněji založeného muže.  
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6) Výzdoba kazatelny zámeckého kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově 

1720 

 

sv. Jan Křtitel 

dvě putti přidržující erb (?) 

dřevo, nedochováno 

 

Objednavatelem byl architekt František Maxmilián Kaňka v zastoupení hraběte Jana Josefa 

z Valdštejna. 

 

Zámecký kostel v Duchcově byl postaven v letech 1699 až 1705 podle plánů a pod vedením 

Marca Antonia Canevalla.517 Výzdoba interiéru byla dokončena až s odstupem let v režii 

Františka Maxmiliána Kaňky, jenž v té době pracoval jak pro Valdštejny, tak pro jim spřízněný 

rod Černínů.518 Na vnitřní výzdobě kostela se vedle místních sil podíleli i někteří z umělců a 

řemeslníků, kteří pod Kaňkovým vedením vyzdobili interiéry Černínského paláce v Praze. 

Průběh prací podrobně zdokumentovala studie Petra Macka, Pavla Vlčka a Pavla Zahradníka 

z roku 1992.519 Hlavní oltář byl vytvořen v letech 1717 až 1719. Oltářní plátno namaloval 

Václav Vavřinec Reiner. Sochařské práce vykonala za přispění Johanna Ignáce Poppela dílna 

Matyáše Bernarda Brauna. Tabernákl z červeného mramoru vytesal Johann Ulrich Mannes. 

Kazatelna byla dodána z Prahy ve třetím čtvrtletí roku 1720. Truhlářské práce byly svěřeny 

Kristiánu Kovářovi, který za ně obdržel 140 zlatých.520 Za sochařské práce bylo zaplaceno 50 

zlatých sochařovi, jehož jméno je v dokladu uvedeno jako „Quittmer“. Autoři uvedené studie 

jej správně identifikovali jako Quitainera (Quitteinera), domnívali se však, že se jednalo o 

Antonína (Antona) Quitainera. Eva Petříková později upozornila, že tomuto sochaři bylo 

v době dokončení zakázky teprve jedenáct let, a logicky odvodila, že míněn byl starší z obou 

Quitainerů.521 Práce na kazatelně probíhaly i v následujících dvou letech. Ve druhé čtvrtině 

roku 1721 obdržel za „různou sochařskou práci na nově postavenou kazatelnu“ již zmíněný J. 

I. Poppel 34 zlatých 30 krejcarů. K doplnění a opravě výzdoby vytvořené tímto sochařem došlo 

                                                 
517 Nejnověji k architektonické koncepci a stavební historii kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově (včetně 

odkazů na starší literaturu) srov. KNOTKOVÁ, 2015. Za poskytnuté materiály a konzultace týkající se vnitřní 

výzdoby kostela děkuji pracovníkům Muzea města Duchcova, PhDr. Jiřímu Wolfovi a Mgr. Jiřímu Burešovi, a 

dále PhDr. Vítu Honysovi z NPÚ ÚOP Ústí nad Labem.  
518 Bratr Jana Josefa z Valdštejna, František Josef z Valdštějna, byl švagrem a do roku 1717 poručníkem 

Františka Josefa Černína, v jehož službách působil Kaňka při úpravách Černínského paláce v Praze. 
519 Srov. MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 190–192, 216 (pozn. 84) 
520 Tamtéž 216 (pozn. 84) 
521 PETŘÍKOVÁ 2008, 162 
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v posledním čtvrtletí roku 1722. Ve stejné době byla kazatelna štafírována Johannem H. 

Wentzelym. 

 

Interiér kostela byl bohužel zničen při požáru v květnu 1945, kdy zanikla i výše uvedená 

umělecká díla.522 Na fotografiích původního stavu lze dobře vidět monumentální Kaňkův a 

Braunův oltář, který svou architektonickou koncepcí a rozmístěním sochařské výzdoby, jíž 

dominují obří sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, ve zjednodušené podobě cituje 

hlavní oltář z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.523 Kazatelna byla umístěna 

na epištolní straně chóru, před pilířem triumfálního oblouku. Po schodišti umístěném na její 

východní straně se vystupovalo na řečniště, jehož poprseň zdobily reliéfy ve vyřezávaných 

rámech. Na přední straně ambony byl umístěn Krucifix adorovaný dvěma andílky. Stříška 

jehlancovitého tvaru byla zdobena lambrekýnem. Vyrůstala z průběžné zalamované římsy a její 

plochu členily souběžné, řezbářsky zdobené pásy zakončené v horní části volutou. Na čelní 

straně stříšky přidržovala dvě putti erb, jenž nepochybně patřil Valdštejnům, i když na snímcích 

není patrný. Na západní straně stříšky byla kartuše se dvěma andílčími hlavičkami na vrcholu. 

Kazatelna vrcholila sochou Jana Křtitele s Beránkem, která je bohužel na fotografiích 

zachycena jen z boku a v nízké technické kvalitě.524 

Architektura kazatelny působí ve srovnání s hlavním oltářem subtilnějším dojmem. Také její 

řezbářská a sochařská výzdoba byla střídmá, a to jak z hlediska svého rozsahu, tak členitosti 

forem a tvarů. Tento kontrast byl pravděpodobně záměrný a vycházel z Kaňkovy představy o 

vizuálním účinku chrámového interiéru, jehož jednoznačnou dominantou měl být hlavní oltář 

s mohutnými sochami dramatických pohybů, jež dodal Braunův ateliér.  

Sv. Jan Křtitel na kazatelně je zpodoben jako štíhlý prostovlasý a vousatý muž, jenž 

vykračuje levou nohou a prstem zahnuté pravé ruky ukazuje „přes koleno“ k Beránkovi u svých 

nohou. V souladu s tradiční ikonografií drží světec kříž s nápisovou páskou a je oděn do 

sporého roucha, které má zřejmě představovat velbloudí kůži. Fotografie neumožňují 

                                                 
522 Při popisu oltáře a kazatelny vycházím ze dvou dobových snímků. První je součástí sbírek Muzea města 

Duchcova a jeho náhled je k dispozici na internetových stránkách muzea 

(http://www.muzeumduchcov.cz/kostel-zvestovani-p-marie/g-1461; staženo 25. 11. 2018). Snímek je bohužel 

přesvícen v místě, kde zachycuje stříšku kazatelny a sochu sv. Jana Křtitele. Druhá fotografie byla publikována 

ve vzpomínkové knize vydané v roce 1965 bývalými německými krajany (STADT UND LANDKREIS 1965, nepag.). 

Zde je socha dobře patrná, bohužel však v malém rozlišení. Kvalitnější snímek nemá k dispozici ani Muzeum 

města Miltenbergu (Museen der Stadt Miltenberg), které spravuje expozici věnovanou Duchcovu před rokem 

1945. 
523 K hlavnímu oltáři a jeho výzdobě srov. zejména: KOŘÁN 1999, 94–95, POCHE 1986, 115–116. Zde i odkazy 

na starší literaturu. 
524 Sochu zmiňuje ještě inventář kostela z roku 1905. Srov. SOkA Teplice, položka 224 „Johann der Täufer auf 

der Kanzel“ 

http://www.muzeumduchcov.cz/kostel-zvestovani-p-marie/g-1461
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podrobnější analýzu, avšak štíhlý podlouhlý obličej světce, hladké zaoblené ruce a nohy stejně 

jako klidný vyvážený postoj odkazují ke Quitainerově dochované soše sv. Jana Křtitele ze 

zámeckého kostela v Nižboru (KAT. I/7). Vzhledem k výši honoráře se Quitainerovo angažmá 

patrně neomezilo pouze na tuto sochu. Lze předpokládat, že z jeho ruky pocházeli 

přinejmenším oba andílci přidržující valdštejnský erb na amboně. J. I. Poppel jako druhý ze 

sochařů zmíněných v archivních pramenech mohl být hypoteticky autorem reliéfů. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

SOA PRAHA 1720, SOA PRAHA 1721–1722, SOKA TEPLICE,  

 

LITERATURA: 

MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 190–192, 216 (pozn. 84); PETŘÍKOVÁ 2008, 162; STADT 

UND LANDKREIS 1965, nepag.  
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7) Výzdoba kostela Povýšení sv. kříže v Nižboru 

1725–1726 

 

Objednavatelem všech prací byl architekt František Maxmilián Kaňka v zastoupení hraběte 

Jana Josefa Valdštejna. 

 

Výstavba nového zámeckého kostela v Nižboru na křivoklátském panství Valdštejnů 

probíhala v letech 1722 až 1725. Projektantem a stavitelem byl s největší pravděpodobností 

František Maxmilián Kaňka, jenž – jak dokládá proplacené cestovné – v té době Nižbor osobně 

navštívil.525 Kaňka později rovněž zadával práci umělcům a řemeslníkům, kteří se počínaje 

rokem 1725 podíleli na výzdobě kostela, aproboval jejich vyúčtování a proplácel honoráře. Byl 

mezi nimi i dlouholetý spolupracovník O. F. Quitainera Johann Ulrich Mannes, jenž dle 

Kaňkova návrhu zhotovil menzu hlavního oltáře.526 Na Quitainerovu účast při výzdobě 

kazatelny, křtitelnice a hlavního oltáře upozornili na základě nově objevených archivních 

pramenů Petr Macek, Pavel Vlček a Pavel Zahradník.527 Podobně jako v případě kostela 

v Duchcově došlo z jejich strany k záměně Ondřeje Filipa Quitainera za jeho syna Antonína, 

jemuž však v roce 1726 bylo teprve sedmnáct let a nebyl způsobilý podepisovat jménem 

rodinné dílny úřední listiny. Na tuto skutečnost upozornila ve své diplomové práci Eva 

Petříková.528 Další archivní výzkum prokázal, že dílna v kostele vyzdobila také dva boční 

oltáře. 

Podle vyúčtování z 21. října 1725 Quitainer opatřil „příslušnými ciráty“ kazatelnu a vyřezal 

sochu sv. Jana Křtitele, která měla být umístěna na její vrchol. Za tuto práci požadoval 36 

zlatých. Na oltář (míněno hlavní) vyřezal dva letící anděly v celkové ceně 24 zlatých. Za 

„zdvojenou figuru“ Kristova křtu na křtitelnici požadoval sochař 4 zlaté. Částku jednoho 

zlatého třiceti krejcarů pak nárokoval pro tovaryše a na výdaje spojené s cestu a na stravu. 

Z celkové částky 65 zlatých 30 krejcarů bylo sochaři F. M. Kaňkou zaplaceno 50 zlatých.529 

Podle druhého, dosud nepublikovaného dokladu, z 2. června 1726, vytvořil Quitainer čtyři 

andílky a andílčí hlavičky na oblaku pro postranní oltáře a dále dvě andílčí hlavičky zdobící 

hlavní oltář („Zierung des Crucifix Altars“). Za tuto práce požadoval 22 zlatých, které mu byly 

                                                 
525 MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 200 
526 Tamtéž. Srov. také specifikaci Mannesových prací, SOA PRAHA 1725–1726, fol. 18, 19 
527 MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 200–201, 219–220 (pozn. 154) 
528 PETŘÍKOVÁ 2008, 163 
529 SOA PRAHA 1725–1726, fol. 21 
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vyplaceny.530 Sochařské a řezbářské práce při výzdobě hlavního oltáře Kaňka – s výjimkou 

uvedených dvou andělů a andílčích hlaviček – Kaňka zadal sochaři Martinu de Mayo, který 

podle dochovaného dokladu vyřezal i křtitelnici.531 

 

Jak hlavní oltář, tak kazatelna i oba boční oltáře se vyznačují jednotným barevným řešením, 

kombinují tmavě hnědou barvu nosných prvků s okrovou barvou výplňových ploch a 

pozlacenými či postříbřenými doplňky. Architektonická koncepce mobiliáře, zdůrazňující 

linearitu a tvarovou uměřenost odkazuje k F. M. Kaňkovi jako pravděpodobnému navrhovateli 

jednotně komponovaného prostoru. 

 

a) Sv. Jan Křtitel s Beránkem a řezbářská výzdoba kazatelny 

1725 

 

polychromované dřevo se zlacenými detaily lemu roucha, kříže a nápisové páska 

výška sochy: podživotní velikost 

 

Kazatelna je situována na evangelijní straně a svou zadní stěnou se přimyká ke dvěma 

stranám pilíře triumfálního oblouku. Zábradlí schodiště a poprseň ambony ohraničuje po obou 

stranách mírně předsazená, profilovaná římsa, která rámuje plochu, v níž jsou vsazena pole 

s výplní v podobě geometrického a vegetabilního ornamentu. Zadní stěna řečniště zdobí plošný 

řezbářský dekor. Na stropě stříšky je umístěna bílá holubice Ducha Svatého ve věnci zlatých 

paprsků a na modrém pozadí. Stříška je pojata jako plochý příklop s výrazně profilovanou 

římsou. Na stříšku dosedá hranolovitý nástavec se zkosenými hranami a lisénami, z nichž se 

„odvíjejí“ mohutné voluty. Podstavec svým tvaroslovím připomíná podstavce velkých 

kamenosochařských děl a přispívá k monumentalizaci subtilně působící sochy sv. Jana Křtitele. 

Světec je v souladu s tradiční ikonografií oblečen v nuzném oděvu s roztřepenými okraji a 

zbytky zvířecí srsti. Zaujímá kontrapost, jenž vychází z podložení levé nohy a promítá se do 

esovitého zakřivení těla, které vrcholí hlavou sklánějící se k pravému rameni. Kompozici 

uzavírá pravá ruka, která v typickém gestu ukazuje k Beránkovi u nohou. Vyvážený postoj 

spolu s uzavřenou siluetou a štíhlými, hladce oblými končetinami propůjčují postavě 

harmonické vyznění a prostotu výrazu. Úsporným rozvržením záhybů drapérie, kontrasty 

odhalených a zahalených tělesných partií, jemně vyřezanými prsty i sklonem hlavy na silném 

                                                 
530 SOA PRAHA 1725–1726, fol. 23 
531 SOA PRAHA 1725–1726, fol. 22 
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dlouhém krku socha anticipuje stylové charakteristiky pozdějšího díla sochařova syna Jana 

Antonína. Štíhlá hlava a obličej s vysokým čelem a meditativně přivřenýma očima naopak 

odkazují k realizacím quitainerovského ateliéru v malostranském kostele sv. Tomáše a k ještě 

starší brokoffovské tradici, v níž tento typ světeckého obličeje lze sledovat až k soše Jana 

Nepomuckého na Karlově Mostě. V modelaci svalstva nohou, rukou a hrudníku se projevuje 

Quitainerovo realistické slohové východisko, ale dřívější naturalistické akcenty uvolnily místo 

elegantní stylizaci hladkých povrchů. Socha sv. Jana Křtitele představuje Quitainerovo 

nejvýznamnější dílo v celém chrámovém interiéru a pravděpodobně vznikla přímo jeho rukou.  

 

b) Křest Kristův (sv. Jan Křtitel s Ježíšem) na vrcholu křtitelnice 

1725 

 

polychromované dřevo, v. cca 30 cm 

 

Toto drobné dílo je umístěno na víku křtitelnice, která se nachází v zákoutí mezi kazatelnou 

a bočním oltářem sv. Jana Nepomuckého na evangelijní straně lodi. Sousoší se vyznačuje 

snahou o harmonické provázání gest a postojů obou protagonistů. Ježíš se s rukama zkříženýma 

na prsou sklání k Janu Křtiteli, který pravou nohou pokleká na nakupené kameny a pravou 

rukou pozvedá nádobu, z níž stéká voda na Ježíšovu hlavu. Typika oblých hladkých končetin a 

štíhlých obličejů s plnovousem koresponduje se sochou Jana Křtitele na kazatelně, ale kvalita 

řezby je ve srovnání s touto prací na nižší úrovni, což zřejmě souvisí s vyšší mírou zapojení 

dílenských pomocníků. Jejich vliv se projevuje hranatými čely, neúměrně velkýma 

mandlovitýma očima, schematickým podáním vlasů a vousů a poněkud tužšími pohyby. 

Způsob podání očí, které zasahují téměř až do spánků, připomíná modelletta soch sv. Kosmy a 

sv. Damiána z Muzea hlavního města Prahy, která jsou na základě své podobnosti se sousoším 

na Karlově mostě připisována J. O. Mayerovi.532 

 

c) Dvě putti na volutách nástavce hlavního oltáře, dvě andílčí hlavičky 

1725 

 

polychromované dřevo se zlacenými doplňky (drapérie, křídla), výška putti cca 40 cm 

 

                                                 
532 Obě modelletta jsou součástí stálé expozice Muzea hl. města Prahy. Inv. č. H 027 663, H 027 664. 
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Hlavní oltář se nachází u východní stěny presbytáře, před obdélným, segmentově 

zaklenutým oknem, s nímž je na šířku i na výšku sladěn. Jeho architektonická koncepce vychází 

z kontrastu menzy, jejíž horizontálnost je zdůrazněna ušlechtilým ornamentem ve tvaru kříže 

na predele, a edikulovým retáblem, jenž navazuje na vysoký svatostánek a vrcholí na střední 

ose dekorativní vázou, která akcentuje jeho výškovou orientaci. 

Sochy sv. Ludmily a sv. Václava po stranách oltářního plátna stejně jako Svatou Trojici 

v nástavci vyřezal dle dochovaného archivního dokladu sochař Martin de Mayo. Jiná díla tohoto 

řezbáře nejsou známa. Jednoznačně formulované postoje obou zemských patronů, jejich pevné 

tělesné jádro a hladké obličeje však dosti věrně kopírují hlavní stylové linie tvorby Ondřeje 

Filipa Quitainera. Přestože pohyby těchto světců jsou trhavé, obličeje postrádají individuální 

výraz a drapérie jsou členěny ostře zalamovanými záhyby, které se Quitainerovu pojetí vzdalují, 

naskýtá se vzhledem k uvedeným podobnostem, že Martin de Mayo byl Quitainerovým 

vyučencem. Pro tuto domněnku svědčí také typika Kristova obličeje v nástavcové skupině, 

připomínající tvář Quitainerova Jana Křtitele na křtitelnici v témže kostele. 

Oba andílci na nástavci mají nápadně klenutá břicha a vykazují znaky dílenské práce bez 

vyprofilované stylové orientace. Lámavá drapérie andílka na levé straně přibližuje tyto práce 

sochám světců na retáblu, přestože archivní doklad potvrzuje Quitainerovo autorství. 

 

d) Sochařská výzdoba bočních oltářů sv. Jana Nepomuckého (evangelijní strana) a sv. 

Víta (epištolní strana) 

1726 

 

putto s atributem palmové ratolesti, putto bez atributu, okřídlená andílčí hlavička (oltář sv. 

Jana Nepomuckého) 

putto s úlomkem atributu (palmové ratolesti?), putto bez atributu, okřídlená andílčí hlavička 

(oltář sv. Víta) 

 

polychromované dřevo se zlacenými doplňky drapérie, výška andílků cca 40 cm 

 

Oba protějškové oltáře jsou shodně komponovány jako jednoduché edikulové architektury 

s retáblem rámovaným dvojicí hladkých sloupů, které vyrůstají z nakoso nasazených podstavců 

a jejichž pozlacené kompozitní hlavice vynášejí konvexně vypjaté kladí s hustě profilovanou 

římsou. Nízké nástavce jsou završeny zvlněnou římsou a na bocích ozdobeny volutami. 
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Také sochařská výzdoba obou oltářů je takřka shodná. Po obou stranách nástavce dosedá na 

úsek předsazené zalamované římsy putto. V ose nad oltářním plátnem se nachází okřídlená 

andílčí hlavička na oblaku. Levý andílek na oltáři na evangelijní straně drží v ruce palmovou 

ratolest, jež odpovídá zasvěcení oltáře sv. Janu Nepomuckému. Andílek na pravé straně 

protějškového oltáře drží v ruce pozůstatek atributu, jímž mohla být také palmová ratolest.  

Všichni čtyři andělé se v kontrastu k postavě sv. Jana Křtitele na kazatelně a oběma 

protagonistům sousoší na křtitelnici vyznačují živými pohybu a klenutými tělesnými objemy, 

které jsou vyjádřeny s citem pro anatomickou věrohodnost. Jejich malá kulatá ústa, buclaté 

tváře, široká čela a kadeřavé vlasy reprezentují řezbářskou polohu andělského typu, který dílna 

prakticky ve stejné době vytesala v kameni pro balustrádu předdvoří pražské Lorety, a mohou 

tak sloužit jako východisko srovnávací analýzy při studiu těchto torzálně dochovaných soch. 

Zároveň tyto řezby předznamenávají tvorbu Jana Antonína Quitainera, v níž jsou andělé tohoto 

typu v hojné míře zastoupeni.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

SOA PRAHA 1725–1726, fol. 18, 19, 21, 22, 23 
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MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 200–201, 219–220 (pozn. 154); VANČURA 2002/II, 234; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 163; 
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Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 477 
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8) Sochařská výzdoba hlavního oltáře kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (původně 

hlavního oltáře kostela sv. Václava v Praze na Zderazi) 

1725 

 

sochy sv. Ambrože a sv. Augustina po stranách retáblu 

v.: nadživotní velikost 

 

čtyři putti po stranách dekorativních váz nad postranními brankami oltáře 

Bůh otec se sférou a holubicí Ducha Svatého na oblačném pásu a v aureole slunečních 

paprsků 

čtyři putti v nástavci 

dvanáct antílčích hlaviček 

dřevo, polychromie, zlacené doplňky (drapérie světců a Boha otce, andílčí křídla, sluneční 

paprsky, oblaka, hlavice sloupů a další řezbářská výzdoba) 

 

Objednavatelem díla byl konvent řádu bosých augustiniánů při kostele sv. Václava v Praze 

na Zderaze, zastoupený převorem Leonardem od sv. Zefyrina a bratrem Hermenigildem od sv. 

Benna. 

 

Součástí výzdoby oltáře jsou dále: 

dvě pozdně barokní vázy s figurální výzdobou a motivem mřížky na podstavci (nad 

postranními brankami) 

dva efébští andělé, přidržující z každé strany rám obrazu  

 

Tříosému oltáři s brankami po stranách dominuje mohutný dvouetážový retábl, vyrůstající 

ze soklu, jemuž je předsazena menza ve tvaru tumby a svatostánek. Retábl rámuje z každé 

strany trojice sloupů s pozlacenými kompozitními hlavice. Mezi hladkým sloupem v pozadí a 

tordovaným sloupem podél oltářního obrazu vzniká na obou stranách oltáře prostorová jímka, 

v níž je umístěna socha světce. Sloupy jsou v horní části oltáře spojeny úseky kladí, které 

vrcholí předsazenou profilovanou římsou. Retábl vyrůstá na půdorysu ve tvaru výseče oválu a 

ve své horní části plynule přechází v konchu, která se nachází uprostřed nástavce. Disproporčně 
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nízký nástavec byl v minulosti pravděpodobně snížen o jedno pole a tím přizpůsoben výšce 

chóru po přenesení oltáře z klášterního kostela sv. Václava v Praze na Zderaze.533 

 

Rozhodnutí o výměně hlavního oltáře v pražském kostele augustiniánů bosáků bylo přijato 

v prosinci 1724.534 Smlouva s Quitainerem, kterou za objednavatele podepsali převor Leonard 

od sv. Zefyrina a bratr Hermenigild od sv. Benna, byla uzavřena 6. dubna 1725.535 Sochaře 

tento kontrakt zavazoval vytvořit do dne narození Páně téhož roku dvě „velké hlavní sochy“, 

dvě putti, dvanáct hlavic sloupů (z toho šest plných a šest polovičních), podstavec pro sochu 

Panny Marie, dva štíty nad portály, dvanáct okřídlených hlaviček a další drobnější řezbářské 

práce (mj. „drei gurtten in die Kugel“, „zwey Tragstien“).536 Za tuto práci Quitainerovi 

příslušela odměna 200 zlatých. 

Informaci o účasti O. F. Quitainera na výzdobě oltáře publikoval Vilém Lorenc v roce 

1966.537 Podle zprávy z pamětnice kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi, na kterou již v roce 

1947 upozornil František Zuman,538 byl velký oltář z pražského kostela bosých augustiniánů 

v roce 1785 přenesen do Staré Boleslavi a rok nato opraven a doplněn dalšími sochami, 

přivezenými také z Prahy. 539 Zuman taktéž upozornil na tušovou kresbu, nalezenou v roce 1946 

v kapitulním archivu, na níž je oltář zobrazen s dvojicemi hladkých sloupů po stranách a 

sochami sv. Kosmy a Damiána na místě stávajících biskupů. Podle autorovy hypotézy se mohlo 

jednat o nerealizovaný návrh úpravy oltáře po jeho přenesení do Staré Boleslavi.540 

Naposledy se genezí oltáře a jeho osudy podrobně zabýval Lubomír Machytka ve své studii 

o svatováclavských námětech v díle Karla Škréty. Machytka mimo jiné publikoval přesné 

datum uzavření smlouvy s Quitainerem, ale především na základě tohoto kontraktu doložil, že 

středem oltářní kompozice původně nebyl dnešní obraz sv. Václava, jenž byl v minulosti mylně 

                                                 
533 Jméno architekta, který oltář navrhl, není známo. Autoři příslušného hesla akademického soupisu památek 

Čech se domnívají, že by se mohlo jednat o F. M. Kaňku (srov. Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 

1980, 401–402). Tuto hypotézu však nespojují s žádnými argumenty. Dobově oblíbená a rozšířená 

architektonická koncepce oltáře neumožňuje jeho připsání konkrétnímu navrhovateli pouze na základě 

formálních prvků. Dále je třeba připomenout, že v klášterních análech je uvedeno jméno sochaře, a dokonce je 

zde přepsána smlouva, kterou augustiniáni s Quitainerem podepsali. Jméno architekta v análech uvedeno není. 

Srov. NA ŘA ANNALIUM/V, 249–251.  
534 MACHYTKA 1990, 215–216 
535 NA ŘA ANNALIUM/V, 249–251 
536 Tamtéž 250 
537 LORENC 1966, 100 (pozn. 45).  
538 ZUMAN 1947, 133 
539 O tom, že oltář byl přemístěn z kostela v Praze Na Zderaze, již dříve ve svém soupisu památek uvažovali 

Antonín Podlaha a Eduard Šittler. Podle těchto autorů byl v roce 1785 do Staré Boleslavi přenesen oltářní obraz, 

který považovali za dílo K. Škréty. Informaci o přenesení obrazu neopírají o citaci archivního pramene. Srov. 

PODLAHA/ŠITTLER 1901b, 30. 
540 ZUMAN 1947, 133 
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připisován Karlu Škrétovi, ale socha Panny Marie ze 17. století.541 Dlužno dodat, že toto zjištění 

odpovídá architektonické kompozici oltáře, která díky konše v nástavci navozuje dojem chrámu 

a mohla by symbolizovat Pannu Marii jako Ecclesii. Mariánským motivem jsou i dva pozlacené 

šlahouny růží, jež jsou zavěšeny na vyložené římse a volně visí po obou stranách retáblu. 

Machytka dále uvádí, že v roce 1732, tedy již po smrti O. F. Quitainera, nechali augustiniáni 

vytvořit dvě sochy andělů, adorujících mariánskou sochu.542 K další úpravě oltáře mohlo dojít 

kolem roku 1757, kdy podle Františka Ekerta došlo k opětovnému vysvěcení oltáře pražským 

sufragánem Zdeňkem Jiřím Chřepickým z Modliškovic.543 Podle inventáře pražského 

augustiniánského kostela sv. Václava z roku 1785 obnášela sochařská výzdoba oltáře Boha 

Otce a Ducha Svatého v nástavci, štafírovanou sochu Panny Marie se dvěma anděly po 

stranách, dále dvě zlacené sochy sv. Václava a sv. Augustina v životní velikosti, dvě štafírované 

vázy s relikviemi, čtyři bysty s relikviemi a oválný obraz sv. Moniky nad tabernáklem.544 

Uměleckohistorická literatura se sochařskou výzdobou oltáře zatím zabývala pouze 

okrajově. Oldřich Jakub Blažíček hodnotil „rozpačité sochy světců a andílků“ jako dílenské 

práce. Podobně kritický byl k umělecké úrovni soch na oltáři Václav Vančura, který uvedl, že 

nedosahují kvality Quitainerových prací na bočních oltářích v kostele sv. Tomáše, z nichž 

vycházejí.545 

Oltáři vévodí sochy dvou svatých biskupů. Světcem na pravé straně je podle biskupských 

insignií a planoucího srdce na zavřené knize sv. Augustin. Jeho protějšek bývá v literatuře 

označován jako sv. Tomáš. Při bližším pohledu lze za jeho levou nohou rozpoznat 

charakteristický klasový vzor slaměného včelího úlu, který je atributem sv. Ambrože. Obě 

postavy spojuje jejich role latinských církevních otců a zároveň jejich přímý osobní vztah, 

protože sv. Ambrož jako milánský biskup pokřtil sv. Augustina a ovlivnil duchovní vývoj jak 

jeho samotného, tak jeho matky sv. Moniky.  

Oběma světcům je vyhrazen poměrně úzký a vysoký prostor v mezisloupích po stranách 

retáblu, jenž předurčil jejich kompozici a výtvarný účinek. Sv. Ambrož je podán statičtěji – 

jako postava obracející se tělem k divákovi a hlavou šikmo vzhůru, směrem do středu oltáře, 

kde původně stála socha Panny Marie. Vertikálnost postavy akcentují lineární záhyby řezbářsky 

bohatě pročleněného spodního roucha, které kontrastují s hladkými plochami pluviálu, jenž se 

                                                 
541 MACHYTKA 1990, 215–216 
542 Tamtéž 216 
543 Ekert se odvolává na jeden ze čtyř latinských nápisů, které v jeho době zdobily vnitřní stranu západní stěny 

lodi. Podle tohoto nápisu byly 25. 7. 1758 v kostele vysvěceny oltáře Panny Marie, sv. Václava, sv. Vavřince, sv. 

Anny, sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. Srov. EKERT 1884, 224. 
544 MACHYTKA 1990, 216 
545 BLAŽÍČEK 1958, 120; VANČURA 1989, 134, 149 (pozn. 32). 
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nad kolenem levé, volné nohy stáčí do esovitého záhybu. Charakter sochy dotváří realistické 

detaily modelace. Týká se to zejména obličeje s hluboce zasazenýma očima, vráskami nad 

kořenem nosu, pootevřenými ústy s plným horním rtem, plnovousem rozděleným na dvě části 

nebo ušima, jež lehce ohýbá mitra posazená na hlavě. Řezbář vychází z typového obličeje, 

jemuž pečlivým zpracováním a individualizovanými detaily vtiskuje pseudoportrétní charakter. 

Socha sv. Augustina působí ve srovnání se svým protějškem energičtěji. Kontrapost 

vycházející z podložení pravé nohy spolu s gestem pravé ruky, která přidržuje knihu opřenou o 

stehno nakročené nohy, a opět řezbářsky dobře zvládnutý obličej, otáčející se v tomto případě 

k divákovi z profilu, dodávají soše odhodlaný výraz. Z charakteristických detailů odkazují 

k tradicím quitainerovské dílny realisticky působící kloubovité ruce. Obě sochy spojuje motiv 

knihy opřené o bok, respektive o stehenní partii nohy. Tento formální prvek ve své tvorbě 

později vícekrát použil také J. A. Quitainer, jenž jej obohatil o detail prstu vloženého mezi 

stránky (srov. (KAT. II/13).  

Mezi Quitainerova díla lze zařadit i nástavcovou skupinu s Bohem Otcem, přestože tato 

postava není uvedena v Quitainerově smlouvě z dubna 1725. Typika tváře Boha Otce – včetně 

motivu vousu rozděleného na dva prameny – navazuje na stařecké tváře obou svatých biskupů. 

Řezbářská poloha vážně se tvářících andílků nástavcové skupiny, stejně jako obou dvojic putti 

v sousedství váz nad postranními brankami, odpovídá putti, které jsou Quitainerovi doložena 

v Nižboru (KAT. I/7c). Z díla tohoto sochaře je třeba s ohledem na jejich rokokové tvarosloví a 

výzdobu vyřadit obě pozlacené vázy nad portály. Na jejich místě měly být podle Quitainerovy 

smlouvy štíty, které se ikonografií své výzdoby mohly vztahovat k mariánskému zasvěcení 

oltáře.546 Dále je třeba z Quitainerova díla vyloučit oba efébské anděly po stranách oltářního 

plátna. Jejich vážné tváře a hladká svalnatá těla nejsou s jeho řezbářským projevem v rozporu, 

ale řezby se kompozičně váží k pozdně baroknímu rámu obrazu, jenž nahradil původní 

mariánskou sochu, která byla uvedena ještě v inventáři pražského augustiniánského kostela z 

roku 1785. 
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9) Soubor putti na balustrádě předdvoří pražské Lorety, Praha 1 – Hradčany 

1726 

 

Úprava předdvoří pražské Lorety navázala výstavbu západního křídla poutního areálu, která 

byla počátkem roku 1721 svěřena Kryštofu Dientzenhoferovi.547 Ještě před smrtí 

Dientzenhofera staršího v červnu 1722 byla hotova hrubá stavba. Dokončovací práce pod 

vedením Kiliána Ignáce Dienzenhofera byly završeny osazením makovice střední věže v květnu 

1723.548 V témže roce začala být na průčelí umísťována sochařská výzdoba, na jejímž vytvoření 

se podílelo více sochařů.549 Archivně doložen je Jan Bedřich Kohl Severa. Tento sochař v roce 

1724 vynikajícím způsobem ztvárnil alianční znak tehdejšího patrona Lorety Filipa Hyacinta 

z Lobkovic a jeho první manželky Eleonory Karoliny, jenž byl umístěn nad portál hlavního 

vchodu. V roce 1726 Kohl Severa vytvořil sousoší Panny Marie a Felixe z Cantalice, určené 

pro severní stranu průčelí.550 

Počátkem roku 1723 hradčanský magistrát postoupil kapucínům část obecních pozemků a 

povolil jim upravit a zarovnat terén před poutním areálem.551 Ve zmíněném pamětním zápise 

z května 1723, jenž byl vložen do makovice věže, se uvádí, že prostranství před Loretou již 

bylo vyrovnáno.552 O definitivní úpravě předdvoří se ale začalo jednat až v létě 1725. Od 

počátku bylo zřejmě plánováno, že kamenické práce na plánované balustrádě budou svěřeny 

Johannu Ulrichu Mannesovi, jehož dílna se podílela již na výstavbě západního průčelí 

Lorety.553 Jednání s O. F. Quitainerem jako předpokládaným autorem sochařské výzdoby pilířů 

                                                 
547 Smlouva s K. Dientzenhoferem byla podepsána 21. 4. 1721. Ke stavební historii průčelí z hlediska archivních 

pramenů srov. zejména VILÍMKOVÁ 1974a, 39–40. Nejnověji k architektonické koncepci průčelí: 

MACEK/BACHTÍK 2015, 282–283. 
548 Tamtéž 
549 Podle konečného vyúčtování z roku 1723 bylo za práce na hlavním průčelí vyplaceno dvěma sochařům 456 

zlatých. Srov. VILÍMKOVÁ 1974a, 40. Na sochařské výzdobě průčelí však pravděpodobně participovalo více 

ateliérů. Petr Bašta nejnověji připisuje jednotlivé sochařské realizace dílnám Františka Preisse (sv. Matouš, sv. 

Jan Evangelista, Panna Maria ze skupiny Zvěstování), Matěje Václava Jäckela (sv. Jan Nepomucký, archanděl 

Gabriel ze skupiny Zvěstování, sv. Marek a sv. Lukáš, sv. Klára a sv. Markéta), Jana Oldřicha Mayera (sv. 

František Serafinský, sv. Antonín Paduánský, sv. Josef a sv. Jan Křtitel). Archivně doložena je účast Jana 

Bedřicha Kohla Severy (viz násl. poznámku). Srov. BAŠTA 2017. 
550 Přepis smlouvy s J. B. Kohlem Severou publikoval Antonín Slavíček. Srov. SLAVÍČEK 1994. 
551 KAŠE 1986, 207 
552 KAŠE 1984, 1 
553 Smlouva s Mannesem byla podepsána 22. 2. 1721 a týkala se ostění dvojích postranních dveří včetně portálu. 

Dodány měly být i stupně a postamenty. V souvislosti s předdvořím byl návrh smlouvy s J. U. Mannesem 

vypracován již 12. 6. 1725. Mannes je také zmiňován v dopise lobkovického agenta F. K. Schützera z 29. 8. 

1725. Srov. zejména VILÍMKOVÁ 1974a, 40; KAŠE 1984, 1. 
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balustrády probíhala patrně nejpozději od října 1725, přestože jeho jméno se ve známých 

archivních pramenech z této doby neobjevuje.554 

Smlouva s Quitainerem byla uzavřena až 1. prosince 1725.555 Sochaře zavazovala vytvořit 

devatenáct jednoduchých a devět zdvojených soch včetně reliéfů s tajemstvími Panny Marie a 

mariánskými symboly. Sochy měly vzniknout na základě dvou předložených modelů a měly 

být přibližně dva lokty vysoké. Skutečné rozměry se měly přizpůsobit proporcím a potřebám 

daného místa. Za zdvojenou sochu měla sochaři příslušet odměna 23 zlatých, za jednoduchou 

19 zlatých. Celkový honorář 454 zlatých měl být vyplacen ve třech splátkách. Dále bylo 

ujednáno, že sochaři bude z lomu v lobkovické Nelahozevsi (Mühlhausen) až do jeho dílny 

dopraven potřebný kámen a sochy budou po dokončení na náklady objednavatele převezeny na 

určené místo.556 Quitainer neměl rovněž nést náklady spojené s prací zedníků a dalších 

pomocných sil, bylo však jeho povinností účastnit se převozu soch a bez odkladu opravit škody 

vzniklé při transportu.  

K této smlouvě byl připojen oboustranně popsaný list nazvaný „Soupis tajemství P. Marie, 

která mají být putti [Kindlein] na loretánské balustrádě předvedena“.557 Jde se o ikonografický 

program sochařské výzdoby předdvoří, jehož nositeli se měly stát reliéfní výjevy na kartuších 

nesených jednotlivými putti. Dokument v zásadě koresponduje s později vytvořenými 

Quitainerovými díly. Drobné odchylky od smlouvy a skutečného stavu však ukazují, že vznikl 

před uzavřením smlouvy a odráží variantní řešení výsledné koncepce. Tyto odlišnosti spočívají 

jednak v celkovém počtu soch, který je v uvedeném dokumentu o jednu položku nižší než ve 

smlouvě, a dále v počtu zdvojených soch, kde naopak ikonografický program počítal se dvěma 

díly navíc. Uvedené odchylky se týkají i ikonografie reliéfů.  

První část oboustranně popsaného listu, jehož překlad publikoval Jiří Kaše, obnáší popis 

jednotlivých obrazců, počínaje neposkvrněným početím Panny Marie, přes výjevy ze života 

Panny Marie a Ježíše Krista až po Zmrtvýchvstání Krista a Nanebevzetí a Korunování Panny 

Marie. Další reliéfy měly zpodobňovat symboly Panny Marie. Jednotlivá vyobrazení měly 

                                                 
554 V dopise F. K. Schützera ze 14. 10. 1725 se uvádí, že nejmenovaný sochař požaduje za dvojitou sochu 23 

zlatých a za jednoduchou 13 zlatých. Tyto částky přibližně odpovídají ceně stanovené později ve smlouvě s O. F. 

Quitainerem. 
555 Srov. transliteraci smlouvy v disertační práci H. Gundelachové. Srov. GUNDELACH 1945, nepag. 
556 Údaj o původu kamene dosavadní literatura zatím nereflektovala. Nižší kvalita pískovce, která přispěla 

k poměrně rychlé materiálové degradaci většiny Quitainerových putti, mohla souviset s tím, že objednavatel 

v zájmu úspor poskytl sochaři kámen z vlastních lomů. 
557 Překlad dokumentu publikoval Jiří Kaše. Srov. Kaše 1986, 208. Kvalitní reprodukce textu i připojených 

kreseb je připojena k restaurátorskému průzkumu z roku 1984. Srov. KAŠE 1984 (nestránkovaná obrazová 

příloha). 
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doprovázet citáty z Písma, které však na výsledných kamenných reliéfech – zřejmě pro 

nedostatek místa – nebyly provedeny. 

Dvacet čtyři těchto výjevů, týkajících se dvaceti dvou soch či sousoší, je v závěru dokumentu 

znázorněno pomocí kreseb v kružnicích o průměru 23 až 25 cm. Dalších čtrnáct kružnic zůstalo 

prázdných. Podle Petra Bašty je pravděpodobné, že autorem těchto kreseb byl O. F. Quitainer, 

jenž návrhy posléze převedl do kamene.558 Tento názor odpovídá dobové návrhové praxi a jeví 

se jako opodstatněný. Jedná se tak o jediný známý příklad kreslířského projevu O. F. Quitainera. 

Výjevy jsou zachyceny jistou rukou za použití silné obrysové linie. Jejich výtvarná úroveň je 

nejednotná. Zvláště poslední tři scény ve čtvrté řadě kružnic jsou jen spěšnými črtami. 

Primárním smyslem těchto kreseb bylo pravděpodobně ukázat základní rozvržení jednotlivých 

výjevů a ilustrovat slovní popis – nikoli prezentovat zvolené výtvarného řešení. Na výsledných 

sochách byly nadto kruhové kartuše transformovány do výškově orientovaných oválných 

zrcadel. Epický charakter děje tak byl potlačen ve prospěch vyjádření hlavní ideje daného 

reliéfu. 

Quitainerovy sochy nepochybně vznikaly pod dohledem K. I. Dienzenhofera jako 

spolutvůrce hlavního průčelí Lorety a autora architektonického řešení jejího proscénia. 

Architekt měl jistě hlavní slovo přinejmenším v otázkách proporcí soch, jejich rozmístění na 

pilířích balustrády a kompozičních vazeb na loretánské průčelí. 

Kamenické a sochařské práce na předdvoří Lorety uspíšily blížící se oslavy stého výročí 

založení Lorety, jejichž termín byl stanoven na 21. červenec 1726 a následující oktáv.559 Jak 

však ukazuje mědirytina slavnostně vyzdobeného průčelí, vytvořená na základě kresby Jana 

Josefa Dietzlera u příležitosti tohoto jubilea, nebyly ještě v době konání oslav, popřípadě vzniku 

kresby osazeny sochy na schodišti v jižní části předdvoří a také osm pilířů přední části 

balustrády zůstávalo prázdných.560 Na grafickém listu je zobrazeno šest dokončených sousoší. 

Jediný existující originál andělského páru se dochoval bez kartuší. Jeho srovnání s grafickým 

listem však ukazuje, že se jednalo o dvojici uvedenou v ikonografickém programu pod číslem 

jedna (reliéfy Immaculaty a zrcadla odrážejícího Boží lásku). Mohlo by to naznačovat, že sochy 

vznikaly v souladu s pořadím motivů v ikonografickém programu, přičemž přednost dostaly 

dvojice andílků. Volná místa byla během oslav zakryta kašírovanými alegorickými jehlany 

s namalovanými mariánskými výjevy, jež tematicky navazovaly na emblematické obrazy 

                                                 
558 BAŠTA 2017, 88 
559 Podrobně k průběhu oslav a emblematické koncepci výzdoby průčelí viz BAŠTOVÁ 2017. 
560 Podrobně k tomuto mědirytu včetně odkazů na starší literaturu srov. Baštová 2017, 113. 
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rozmístěné ve všech otvorech průčelí. Celý soubor sochařských děl byl dokončen až po 

uvedených oslavách – patrně v druhé polovině roku 1726. 

 

Během první etapy tereziánských válek v letech 1741 až 1742, kdy bojové operace zasáhly 

zvláště západní okraje Prahy, došlo i k poškození Lorety. Historické zprávy však neuvádějí, že 

by se tyto události dotkly i sochařské výzdoby. Škody na sochách jsou doloženy až v souvislosti 

s pruským ostřelováním Prahy v roce 1757. Následné opravy provedl Jan Antonín Quitainer a 

obdržel za ně vysokou částku 100 zlatých. Oprava putti v předdvoří však v jeho vyúčtování 

není uvedena (srov. (KAT. II/29,).561 Jan Quirin Jahn ve svých poznámkách o topografii 

Hradčan z přelomu 60. a 70. let 18. století zmiňuje, že dvě putti loretánského předdvoří 

nepocházejí od O. F. Quitainera, ale z dílny Ignáce Františka Platzera.562 K postupnému 

odstraňování Quitainerových originálů tak pravděpodobně začalo docházet už v průběhu 18. 

století, přičemž některá putti byla patrně nahrazována vázami. Na konci 18. století je 

v souvislosti s andílky v předdvoří Lorety zaznamenán i první případ vandalismu.563 V průběhu 

19. století se stav putti i kamenických prvků balustrády – mimo jiné i v důsledku použití méně 

kvalitního kamene – postupně zhoršoval. V průběhu 20. století byly sochy předmětem několika 

restaurátorských zásahů, které ve své studii z roku 1986 zmapoval Jiří Kaše.564 Od 30. let začaly 

být Quitainerovy putti postupně nahrazovány tesanými a posléze výduskovými kopiemi či 

pseudokopiemi z dílny různých sochařů.565 V některých případech sloužil jeden originál jako 

předloha nejen pro tesanou, ale i výduskovou kopii případně vícero kopií tohoto typu. 

Osazováním těchto kopí postupně došlo nejenom ke znejasnění původního výtvarného 

charakteru Quitainerových originálů, ale také k narušení a znepřehlednění ikonografické 

koncepce celého sochařského souboru.  

Kolem poloviny 19. století byla ještě většina soch na místě.566 V roce 1922 bylo zachováno 

ještě šestnáct z nich, ale není jisté, zda byly všechny sochy osazeny. Restaurátorská zpráva 

z poloviny 80. let 20. století uvádí deset zachovaných originálů, z nichž šest se ještě nacházelo 

na balustrádě.567 V současné době se in situ nenachází žádný z dochovaných originálů. 

V souvislosti s přípravou této disertační práce se mi podařilo identifikovat deset původních 

                                                 
561 KAŠE 1986, 210 
562 SLAVÍČEK 2014, 300, 325 
563 Bašta 2017, 89 
564 KAŠE 1986, 210–213. 
565 První tři tesané kopie vytvořil František Hnátek. Další tři kopie kolem roku 1938 vytesal Vojtěch Sucharda. 

Po druhé světové válce se na vytváření kopií podíleli restaurátoři Vajchr, Kučera, Grim a další. Srov. Diviš 1972, 

122.  
566 KAŠE 1984, kapitola IV „Projekt II. etapy restaurování“, 6 
567 Tamtéž 
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putti, přičemž dvě sochy uložené v Lapidáriu Národního muzea, tvořily původně pár, a jsou 

proto níže zahrnuty pod jednu položku.568  

 

a) Dvojice putti bez kartuší 

 

pískovec, v. 113 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-561), součást expozice v Loretě569 

 

Sousoší bylo původně umístěno na levém ze dvou pilířů stojících volně v centrálním 

vchodovém prostoru předdvoří.570 Dnes již zaniklé kartuše byly ozdobeny reliéfy zobrazujícími 

Immaculatu a zrcadlo odrážející Boží lásku. Tyto motivy jsou označeny číslem jedna 

v ikonografickém programu sochařské výzdoby předdvoří. Na původním místě dnes stojí 

tesaná kopie Marka Vajchra z roku 1959. 

 

Vedle levého, stojícího putti poklekává na levé koleno druhé putti, které se horní částí těla 

natáčí k divákovi. Obě postavy jsou kompozičně provázány harmonickou soustavou pohybů – 

například sladěnými liniemi volné nohy klečícího andílka a levé paže jeho stojícího protějšku. 

Zřetelné rozlišení jednotlivých prostorových plánů přispívá k trojrozměrnému účinku díla. I 

přes degradaci povrchové struktury pískovce se zachovaly detaily anatomicky věrohodné 

modelace záhybů kůže na zádech. Obličejový typ s malými ústy, „buclatými“ tvářemi, 

podřezanými víčky a širokými čely odpovídá andělům na bočních oltářích v zámeckém kostele 

                                                 
568 Podle evidenčních údajů Národního muzea by se dále v Lapidáriu mělo nacházet putto vedené pod číslem H2-

180000. Při prohlídce depozitářů, kterou jsem absolvoval za doprovodu PhDr. Petra Přibyla, Ph.D., kurátora 

Lapidária Národního muzea, v prosinci 2018 se nám tento sbírkový předmět nepodařilo identifikovat. Jeho 

existenci tak nelze potvrdit. Ve vlastnictví Provincie kapucínů v ČR se dále nacházejí dva torzálně zachované 

páry putti, které jsou aktuálně (stav v lednu 2019) uloženy ve skladišti pod sakristií hradčanského kostela 

kapucínů. První dvojice je výduskovou kopií. Jedná se o jedno stojící a jedno klečící putto. Tělesný kánon a 

modelace obličejů jsou Quitainerovu pojetí dosti vzdáleny. Druhá dvojice by mohla být barokním originálem; 

otázku Quitainerova autorství však nelze posoudit. Putti postrádají hlavy a sousoší je v zaplněném prostoru 

skladiště obráceno směrem ke zdi. Ze zadního pohledu je patrné, že pravé z nich stálo před torzem kanelovaného 

sloupu; zajímavým dekorativním detailem je elegantně složený, krajkou ozdobený lem pláště u pravého kolena 

tohoto andílka. Za informaci o aktuálním umístění této dvojice putti děkuji řediteli Lorety Mgr. Petru Baštovi. Za 

svolení k pořízení fotodokumentace obou párů putti děkuji Mgr. Tomáši Pracnému OFMCap, kvardiánovi 

kláštera. Při místní prohlídce v lednu 2019 jsem rovněž zaznamenal, že v zahradě kláštera se nachází kopie 

jednoho putti z předdvoří Lorety. Jedná se o putto se štítem, na němž je reliéf navštívení Panny Marie. 
569 Před rokem 1978 byla tato dvojice putti dočasně zapůjčena z Lorety do Národní galerie. Z té doby pochází 

evidenční karta (inv. č. VP 366). Záznam dle rukopisu pořídil O. J. Blažíček.  
570 Pořadí položek katalogu a) až h) odpovídá katalogu Petra Bašty, který se týká originálů putti vystavených v 

prostorách Lorety. K přesnému umístění kopií a pseudokopií těchto plastik na balustrádě předdvoří srov. 

půdorysné schéma publikované v publikaci vydané u příležitosti restaurování hlavního průčelí Lorety. 

BAŠTA/BAŠTOVÁ 2017, 102. 
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v Nižboru, výraz v jejich tvářích je však usměvavější (KAT. I/7b). Líbeznost obličejů je 

zdůrazněna pootevřenými ústy a měkkou linií profilu. 

Jak poznamenal již Oldřich Jakub Blažíček, Quitainerovy putti svou lyričností anticipují 

nástup rokoka a není vyloučeno, že na tomto slohovém posunu měla podíl ruka mladšího 

mistra.571 Oním neznámým pomocníkem mohl být i Jan Antonín Quitainer, který se 

nepochybně vyučil u svého otce a jemuž bylo v roce 1726 sedmnáct let.  

 

b) Putto s kartuší s reliéfem Panny Marie Assumpty 

 

pískovec, v. 115 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-562), součást expozice v Loretě 

 

Původní umístění sochy v rámci předdvoří není známo. Podle Quitainerova originálu byly 

vytvořeny tři výduskové kopie, umístěné dnes na balustrádě před Loretou. Kartuše v rukou 

anděla nese motiv Assumpty, který není součástí dochovaného ikonografického programu. 

Putto drží oběma rukama oválný štít s protáhlými konci, které zdobí zavíjené voluty. 

Provázanost putto a štítu je vyjádřena nakročenou pravou nohou, která předstupuje před štít. 

Kompozičním protějškem štítu je velký květ u andělovy pravé nohy. Jedná se pravděpodobně 

o slunečnici, která byla řazena mezi „rostlinstvo Mariino“.572 Drapérie je na pravém boku 

zvrásněna v typických šikmých, vějířovitých záhybech. Za pozornost stojí také reliéf s Pannou 

Marií. Její vláčný pohyb vychází z esovitého prohnutí těla, který byl pro Quitainerovu tvorbu 

rovněž charakteristický. 

 

c) Putto s kartuší s reliéfem Panny Marie Růžencové se sv. Dominikem  

  

pískovec, v. 110 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-563), součást expozice v Loretě 

 

Původní umístění sochy v rámci předdvoří není známo. Podle originálu byly vytvořeny tři 

výduskové kopie, umístěné dnes na balustrádě před Loretou. Jak upozornil Petr Bašta, putto se 

                                                 
571 BLAŽÍČEK 1958, 120; BLAŽÍČEK 1989b, 502. V podobném duchu vyznívá také Blažíčkův záznam na 

evidenční kartě Národní galerie (inv. č. VP 366). 
572 Jan ROYT / Hana ŠEDINOVÁ: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 

1998, 92 
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od ostatních odlišuje svým štítem ve tvaru asymetrického trojúhelníka. Motiv Panny Marie 

předávající růženec klečícímu sv. Dominikovi není uveden v ikonografickém programu 

sochařské výzdoby předdvoří. Putto je nejnižší z celého souboru. 

Kompozice díla vychází z křížících se diagonál šikmo postaveného štítu, jehož osa směřuje 

z pravé strany doleva, a opačným směrem nakloněného těla s hlavou nachýlenou k levému 

rameni. Putto zaujímá statický postoj s oběma nohama téměř v jedné rovině a jeho kompozice 

je ve srovnání s ostatními dochovanými sochami méně rozvinuta do prostoru. Typ hlavy a 

obličeje koresponduje s ostatními putti v souboru, jeví se však plošší a v detailu řezby víček a 

vlasů grafičtěji pojednaný. Pojetí reliéfu Panny Marie s výrazně klenutými objemy se shoduje 

se způsobem zobrazení Assumpty na štítu výše uvedeného putto.  

Uvedené modelační odlišnosti mohly být důsledkem starších restaurátorských zásahů. Pro 

radikálnější hypotézu, že socha není součástí původního souboru a vznikla později v 18. století, 

nedává stylová analýza díla vzhledem ke dochovanému stavu dostatečné argumenty. 

 

d) Putto s kartuší s reliéfem uvedení Panny Marie do Chrámu 

 

pískovec, v. 116 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-564), součást expozice v Loretě 

 

Tesaná kopie díla, vytvořená K. Kučerou v roce 1959, je dnes umístěna na prvním pilíři 

severního úseku balustrády směrem od centrálního vstupního prostoru. Nejedná se 

pravděpodobně o původní umístění, protože rytina slavnostní výzdoby průčelí Lorety z roku 

1726 (viz výše) zobrazuje na tomto místě dvojici putti. Další, výdusková kopie se nachází 

v severní části balustrády, na čtvrtém pilíři směrem od vstupu do předdvoří. Tento pilíř na 

uvedené rytině zatím není osazen. V ikonografickém programu výzdoby předdvoří je příslušná 

reliéfní scéna uvedena pod číslem tři a je popsána slovy „Tajemství obětování v Chrámu, 

s nápisem Acceptabile sacrifium Judae (Zach.).“ K tomuto popisu se váže vyobrazení v jedné 

z kružnic na konci dokumentu. 

 

Putto opírá protáhlou kartuši s oválným medailonem o své levé rámě a levé koleno. Osa 

kartuše spolu s linií pravé ruky, jíž si putto štít zespodu podepírá, sceluje kompozici motivem 

trojúhelníku. I přes četná poškození, jakým je například chybějící levá ruka, zůstala zachována 

propracovaná modelace silných nohou, paží a hrudníku. V rámci typických stylových znaků 

Quitainerovy tvorby lze upozornit na husté kučery vlasů. 
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e) Putto s kartuší s reliéfem sňatku Panny Marie 

 

pískovec, v. 115 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-565), součást expozice v Loretě 

 

Nesignovaná tesaná kopie díla je dnes umístěna na prvním pilíři jižního úseku balustrády 

směrem od centrálního vstupního prostoru. Nejedná se pravděpodobně o původní umístění, 

protože rytina slavnostní výzdoby průčelí Lorety z roku 1726 (viz výše) zobrazuje na tomto 

místě dvojici putti. Další, výdusková kopie se nachází v severní části balustrády, na druhém 

pilíři směrem od vstupu do předdvoří. Tento pilíř na uvedené rytině ještě nebyl osazen. 

V ikonografickém programu výzdoby předdvoří je příslušná reliéfní scéna uvedena pod číslem 

čtyři a je popsána slovy „Sňatek P. Marie. Nápis Sponsabo te mihi.“ K tomuto popisu se váže 

vyobrazení v jedné z kružnic na konci dokumentu. Výsledný reliéf věrně tlumočí předlohou, je 

však – jak upozornil Petr Bašta – obohacen náznakem architektury v pozadí výjevu s oběma 

snoubenci a veleknězem. 

 

Putto si opírá štít o svůj pravý bok a nakročenou pravou nohu. Výrazným dekorativním 

motivem je cíp drapérie, který na střední ose kaskádovitě spadá k zemi a vyplňuje mezeru mezi 

rozkročenýma nohama. Tento prvek plní zároveň i kompoziční roli, protože navazuje na plochu 

štítu a spoluvytváří tak spirálovitou linií, jež obtáčí sochu a sceluje čelní a boční pohled. 

Charakteristickou součástí Quitainerova rukopisu jsou měkce modelovaná kolena s rýhou 

uprostřed. 

 

f) Putto s kartuší s reliéfem Zvěstování Panny Marie 

 

pískovec, v. 115 cm 

soukromá sbírka 

 

Původní umístění díla v rámci výzdoby předdvoří není známo. Na rytině z roku 1726 není 

ještě socha zobrazena. Podle originálu, jenž je s výjimkou obličeje dobře zachován, nevznikla 

žádná tesaná ani výdusková kopie. V ikonografickém programu výzdoby předdvoří je příslušná 

reliéfní scéna uvedena pod číslem pět a je popsána slovy „Zvěstování P. Marie. Nápis Respexit 

humilitatem (Luc.).“ K tomuto popisu se váže vyobrazení v kružnici téhož pořadového čísla. 
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Jak upozornil již Petr Bašta, ve srovnání s předlohou akcentuje rozvržení postav ve výškově 

orientovaném oválném zrcadle vertikální osu, a anděl tak sestupuje k Panně Marii u pulpitu 

z větší výšky. 

 

Sochu putti se štítem u pravého ramene a úsekem pilíře za levou nohou charakterizuje mírné 

nakročení pravé nohy, zhoupnutí v bocích a natočení horní poloviny těla proti pohybu volné 

nohy. Tento postoj uvádí postavu do rotačního pohybu, který lze zaznamenat i 

v Quitainerových starších dílech, jako například sochách světců na oltářích sv. Rodiny a sv. 

Jana Nepomuckého v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Později toto pohybové 

schéma ve své tvorbě s oblibou používal i Jan Antonín Quitainer. Dalším charakteristickým 

prvkem je drapérie s povrchem zbrázděným souběžnými šikmými záhyby. 

 

g) Putto s kartuší s reliéfem Navštívení Panny Marie 

 

pískovec, v. 116 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-566), součást expozice v Loretě 

 

Nesignovaná tesaná kopie díla je dnes umístěna na druhém pilíři jižního úseku balustrády 

směrem od centrálního vstupního prostoru. Tento pilíř na rytině z roku 1726 ještě není osazen. 

Další, výdusková kopie se nachází na třetím pilíři balustrády, jež kolmo navazuje na schodiště 

v jižní části předdvoří. Tento úsek balustrády není na uvedené rytině zobrazen. 

V ikonografickém programu výzdoby předdvoří je příslušná reliéfní scéna uvedena pod číslem 

šest a je popsána slovy „Marie Navštěvuje Alžbětu. Nápis Ab utero vacavit me (Isa.).“ K tomuto 

popisu se váže vyobrazení v kružnici stejného pořadového čísla. Výsledný kamenný reliéf 

zachovává základní rozvrh předlohy, ale obě ženské postavy jsou posunuty blíže střední ose a 

postava Zachariáše na pozadí sloupové architektury téměř zaniká. 

 

Putto s kartuší u levého ramena napůl stojí a napůl usedá na skalnatý výběžek, o jehož 

výstupek si opírá volnou levou nohu. Sochař zde opět použil motiv trojúhelníku, který 

kompozičně váže horní polovinu těla se štítem, a motiv cípu drapérie, jenž navazuje na linii 

štítu, obtáčí stehno podložené nohy a spadá volně k zemi v prostoru mezi nohama. Jeho 

pandánem je zvlněný plášť v pravé části zad, který při pohledu zleva spolu s tímto cípem 

opticky propojuje přední a zadní plán sochy.  
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h) Putto s kartuší s reliéfem Simeona s malým Ježíšem 

 

pískovec, v. 114 cm 

Provincie kapucínů (Loreta Praha, inv. č. Lor-567), součást expozice v Loretě 

 

Původní umístění díla v rámci sochařské výzdoby předdvoří není známo. Na rytině z roku 

1726 není ještě socha zobrazena. Podle originálu vznikly dvě výduskové kopie, jež jsou dnes 

umístěny na jižním úseku přední balustrády a na balustrádě navazují kolmo na schodiště v jižní 

části předdvoří. V ikonografickém programu výzdoby předdvoří je příslušná reliéfní scéna 

uvedena pod číslem deset a je popsána slovy „Očišťování P. Marie, obětování v chrámu. Nápis 

Signum cui contradicetut (Luc.).“ K tomuto popisu se váže vyobrazení v kružnici téhož 

pořadového čísla. Jak upozornil Petr Bašta, shoda mezi kamenným reliéfem a předlohou je 

v tomto případě pouze částečná. Postava Simeona byla ve výsledku situována na střední osu, 

před sloup evokující chrámovou architekturu. Na tomto místě se na kresbě nachází oltář. 

Přesunutím oltáře z pozice mezi Simeonem a Pannou Marií za prorokova záda byli akcentováni 

oba tito protagonisté děje a zdůrazněn přelomový charakter okamžiku. Panna Marie je 

zobrazena v mírném úklonu před Simeonem pozvedávajícím Spasitele, jehož příchod celý život 

očekával. 

 

Sochař i v tomto případě použil svého oblíbeného kompozičního principu – kontrapostu. 

Putto pravou nohou poklekává na architektonický článek, jenž připomíná patku sloupu a může 

být aluzí na reliéfní výjev uvedení Ježíše do chrámu, respektive setkání Panny Marie se 

Simeonem. Příkladem již vícekrát připomínané sochařovy snahy pohledově obsadit a 

kompozičně provázat různé prostorové plány je pojetí pláště, který svým bohatým nařasením 

nad levým křídlem vyplňuje pohledově „hluché“ místo a zároveň linií svého lemu harmonuje 

s hranou štítu v popředí.  

 

ch) Sedící putto bez kartuše, stojící putto s kartuší s reliéfem Narození Páně (?) 

 

Lapidárium Národního muzea 

pískovec 

sedící putto (H2-180487), v. 104 

stojící putto (H2-180488), v. 119 
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Obě putti původně tvořila párové sousoší. Na vícekrát zmíněné rytině, zachycující stav 

předdvoří v polovině roku 1726, není toto sousoší zachyceno.573 Na fotografiích z 20. století se 

nachází na třetím pilíři zprava od hlavního vstupu.574 Podle Lubomíra Sršně, jenž zpracoval 

evidenční karty obou památek, byla putti do Lapidária přemístěna zřejmě v letech 1939–1940 

spolu s jednou z kašen ze dvora Lorety.575 Reliéf na štítu stojícího putti je v současné době silně 

narušen a jeho ikonografický obsah je nezřetelný. L. Sršeň v zápisu na evidenční kartě z roku 

1982 uvádí, že na reliéfu lze rozpoznat jesle a jeho námětem by tak mohlo být narození Páně. 

V tomto případě by se jednalo o pár označený v ikonografickém programu číslem sedm. Výjev 

na štítu prvního z těchto putti měl zobrazovat narození Krista a klanění pastýřů. Druhý andílek 

měl podle programu nést štít s vyobrazením kvetoucího růžového keře s jedinou růží a s 

nápisem Flos de Radice Jesse (Isa.).576 

 

Kompozice sousoší, tak jak je známa z fotografií, se liší od druhého dochovaného páru (viz 

výše položka a) menší mírou provázanosti postav: andílci spočívají na podstavci vedle sebe, 

vzájemně se nedotýkají a nejsou spolu v očním kontaktu. Původně levé putto sedí na skalce 

ozdobené květinami. Tyto přírodní motivy – ať již horniny, rostliny či přírodní jevy – byly 

součástí i dalších soch putti na balustrádě a setkáváme se s nimi i na reliéfech zdobících kartuše. 

Putto je v současné době silně poškozeno, chybí mu obě ruce a modelace obličeje a vlasů je 

téměř setřena. Jeho protějšek, putto stojící původně na pravé straně sousoší, se s výjimkou 

poškozeného reliéfu a torza levé ruky dochoval v relativně dobrém stavu. Charakterizuje jej 

uvolněné držení těla s typickým zhoupnutím v bocích a náznakem spirálovitého pohybu. 

Pravou rukou se andílek opírá o štít a nohama o pahýl stromu za svými zády. 

 

LITERATURA: 

DVOŘÁK 1883, 79–80; GUNDELACH 1945, nepag. (včetně transliterace smlouvy s O. F. 

Quitainerem v přílohách); BLAŽÍČEK 1958, 120; DIVIŠ 1972, 44–45; 122–123, 193 (pozn. 34); 

KAŠE 1986; BLAŽÍČEK 1989b, 502; HORYNA 1989a, 138, kat. č. 131; VANČURA 1989, 134–135; 

                                                 
573 Sousoší označené v katalogu písmenem a) na této rytině je zachyceno. Zdá se proto, že grafická předloha 

v základních rysech – jako je například umístění štítů – odpovídala skutečnosti. 
574 Na tuto skutečnost upozornil Lubomír Sršeň s odvoláním na publikaci z roku 1929 (A. EXAX a J. ECKARDT: 

Prag in Bildern, Wien und Leipzig 1929, obr. 44). Fotografie sousoší je rovněž součástí nestránkovaných příloh 

dokumentace týkající se restaurování předdvoří v polovině 80. let 20. století. Srov. KAŠE 1984, obrazové 

přílohy. 
575 Srov. Národní muzeum, Andílek, Praha – Loreta, inv. č. 180.487; Národní muzeum, Andílek, Praha – Loreta, 

inv. č. 180.488 
576 KAŠE 1986, 208 
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SUCHOMEL 1990, 105, 155; VANČURA 2002/II, 188; HOŘÁK 2012, 9; BAŠTA 2017, 87–89, 102–

103, Katalog č. 6, 25–32; BAŠTOVÁ 2017, zvláště 113, 125 a Katalog č. 16 

 

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM:  

VILÍMKOVÁ 1974a, 40–42 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

KAŠE 1984, 1-8 (II. Dějiny předdvoří a balustrády na Loretě), 3–14 (Vyhodnocení obrazové 

dokumentace), Obrazové přílohy 

 

EVIDENČNÍ KARTY: 

Národní galerie (položka „a“): Dvojice andílků – inv. č. VP 366 (položka „a“); záznam O. 

J. Blažíčka 

Národní muzeum (položka „ch“): Andílek, Praha – Loreta, inv. č. 180.487; Andílek s kartuší, 

Praha – Loreta, inv. č. 180.488; záznam L. Sršně 
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Připsaná díla 

 

10) Sochařská výzdoba vévodské rezidence v Ludwigsburgu, Bádensko-

Württembersko (část II., připsaná díla) 

1709–1714 

 

a) Bakchus s úponkem vinné révy 

kolem roku 1710 

 

pískovec, mírně nadživotní velikost 

deponováno ve skladu lapidária na zámku Ludwigsburg  

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Socha Bakcha je zmíněna v dovětku nejstaršího známého archivního pramene, jenž dokládá 

Quitainerovo působení v Ludwigsburgu.577 Mohla by být totožná s dílem téhož námětu, které 

se v současné době nachází ve skladu lapidária. Jeho kopie je umístěna na střešní balustrádě 

jižního průčelí Neues Corps de Logis. Tuto kopii spojují s Quitainerem – bez uvedení zdroje 

informace – také akta stavebního úřadu v Ludwigsburgu z roku 1905.578 

Dílo představuje Bakcha jako mladého bezvousého muže mírně otylé postavy a kulatých 

tváří, který stojí opřen zády o pahýl stromu. Přes předloktí pravé ruky má přehozenou pardálí 

kůži a v prstech téže ruky drží nohu velké číše ve tvaru mušle. Druhou rukou zdvihá nad touto 

nádobou dlouhý úponek révy, jenž je obsypán hrozny. Na hlavě má bůh vína a radovánek věnec 

z hroznů a listů vinné révy.  

Socha se na ostatní Quitainerovy práce v Ludwigsburgu odvolává charakteristickou 

kontrapozicí hlavy a horní poloviny těla, která vede k náznaku rotačního pohybu kolem tělesné 

osy. Toto pohybové schéma se uplatňuje například u soch Hercula (KAT. I/10d) nebo 

bakchantky s thyrem (KAT. I/10c). Příznačným prvkem Quitainerova formálního rejstříku jsou 

také šikmé paralelní záhyby drapérie na Bakchově levém boku. Odpovídá také typika obličeje 

s hluboko zasazenýma mandlovitýma očima, výrazným nosem a plnými rty, jimž kolem koutků 

                                                 
577 HSTA STUTTGART 1709–1710 
578 SCHULZ 2010, 33 
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hraje jemný úsměv. Socha byla pravděpodobně součástí většího souboru postav – Bakchova 

průvodu, k němuž náležely i dvě bakchantky, jež jsou aktuálně umístěny v nikách u sala terreny 

Neues Corps de Logis (KAT. I/10b,c).  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY:  

HSTA STUTTGART 1709–1710 

 

b) Bakchantka se džbánem na víno a satyrkem 

kolem roku 1710 

 

pískovec, mírně podživotní velikost 

aktuální (nepůvodní) umístění: průchod pod Neues Corps de Logis 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Bakchantka je jednou ze čtyř kamenných barokních plastik umístěných v nikách po stranách 

vstupu do saly terreny v přízemí Neues Corps de Logis.579 Socha stojí v krajní nice vpravo od 

vchodu. Toto umístění je druhotné, původně byla zřejmě určena pro zámecký park. Kopie díla 

stojí na střešní balustrádě zahradního průčelí Neues Corps de Logis. Tuto kopii spojují 

s Quitainerem – bez uvedení zdroje informace – akta stavebního úřadu v Ludwigsburgu z roku 

1905.580 Werner Fleischhauer hodnotí dvě Quitainerovy „menády“ z Neues Corps de Logis jako 

těžkopádné a neobratné („plump“).  

 

Socha ztělesňuje dívku ve splývavých šatech s vysoko nasazeným pasem a odkrytými ňadry. 

Bakchantka vykračuje levou nohou a klade ji na nízký pařez před sebou. Na úrovni svého 

pravého prsu drží oběma rukama džbán s dlouhým hrdlem. Hlavu sklání k levému rameni a 

                                                 
579 V nikách vlevo od vchodu se nacházejí sochy Apollóna s lyrou a nymfy s panovou flétnou (Syrinx), 

pocházející z dílny Giorgio Ferrettiho. 
580 SCHULZ 2010, 33 
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pohledem klouže ke svým nohám, kde cupitá rozjařený satyrek s kalichem v levé ruce. 

Bezstarostnou atmosféru sousoší dotváří usměvavé tváře obou jeho protagonistů. 

Dekorativní plastika byla původně součástí bohaté sochařské stafáže obou parterů okrasné 

zahrady. Lze předpokládat, že na jejím vzniku se ve větší míře podílela Quitainerova dílna: 

detaily jako ruce, vlasy a rysy obličeje nevykazují na rozdíl od soch vystavených v lapidáriu 

tendenci k individuaci. Drapérie je nevýrazná a její pročlenění dlouhými souběžnými liniemi 

na pohledově levé straně bakchantky má monotónní charakter. Dějová provázanost obou postav 

a sladění jejich pohybů dokládají Quitainerovu zručnost při práci s kamenem a prostorovou 

představivost. Tělesný kánon satyrka a typika jeho obličeje předznamenávají Quitainerova putti 

z předdvoří hradčanské Lorety.  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

c) Bakchantka s thyrsem 

kolem roku 1710 

 

pískovec, mírně podživotní velikost 

průchod pod Neues Corps de Logis 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Socha stojí v nice nacházející se vpravo od niky s bakchantkou se džbánem vína a satyrkem 

(KAT. I/10b). Její kopie je také umístěna na střešní balustrádě zahradního průčelí Neues Corps 

de Logis. Rovněž tuto kopii spojují s Quitainerem – bez uvedení zdroje informace – akta 

stavebního úřadu v Ludwigsburgu z roku 1905.581 Jak již bylo dříve zmíněno, Werner 

Fleischhauer hodnotí dvě Quitainerovy „menády“ z Neues Corps de Logis jako těžkopádné a 

neobratné („plump“).  

  

Bakchantka klade pravou nohu na spodní stupínek nízkého dvouúrovňového podstavce, 

zatímco její levá noha spočívá ještě na vyšším stupni. Tento sestupný pohyb motivuje propnutí 

                                                 
581 SCHULZ 2010, 33 
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boků a zvlnění tělesné osy, která vrcholí skloněnou šíjí. Cílem pohybového schématu je 

vyzdvihnout půvabně klenuté tvary ženského těla, které nejvíce vynikají při šikmém pohledu 

zprava. Senzuální přitažlivost je dále stupňována gestem levé ruky, jímž si bakchantka 

vykasává šaty na boku, aby jí nepřekážely v chůzi, a tím odhaluje levou nohu v celé její délce. 

Na břiše se tenký šat těsně přimyká k tělu. Hruď s kuželovitými ňadry je odhalena a téměř nahé 

jsou i obě paže. V pravé ruce drží bakchantka svůj thyrsos – hůl obrostlou břečťanem a vinnou 

révou. Kolem pootevřených úst a velkých zasněných očí hraje vyrovnaný úsměv. Půvab tvář 

opět nejvíce vyniká z bočního pohledu. 

Stejně jako druhá bakchantka (KAT. I/10c) je i toto dílo příkladem dekorativní plastiky, 

dotvářející původně kolorit zámeckých zahrad. Obě sochy mohly být součástí většího souboru 

děl – Bakchova průvodu (srov. KAT. I/10a). Přes jistou naivitu při ztvárnění ženského aktu 

dosáhl Quitainer ve srovnání s druhou bakchantkou vyššího stupně senzualismu. Socha 

koresponduje s dekorativním přístupem, který v jeho tvorbě sílí od roku 1712 a je nejvíce patrný 

na alegorických postavách v Ordensbau (KAT. I/2e-f). Charakteristické rysy, jako je esovité 

prohnutí tělesné osy a „mokré“ přilnutí látky k břichu se později staly součástí formálního 

rejstříku jeho syna a nástupce Jana Antonína. Tyto výrazové prostředky bývají obvykle 

přičítány vlivu rokokové estetiky na mladšího Quitainera. Nabízí se však zajímavá hypotéza, 

že mohly být také vzdáleným ohlasem uměleckého působení jeho otce v Ludwigsburgu.  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

d) Herkules s Kerberem 

kolem roku 1709–1712  

 

pískovec, mírně nadživotní velikost  

uloženo ve skladu lapidária zámku Ludwigsburg 

 

Chybí obě Herkulovy ruce (téměř k loktům) a nos. Dolní polovina obličeje a přední část krku 

zřejmě nahrazena doplňkem. Poškozena je i socha Kerbera. Sousoší nese stopy četných plomb 

a vysprávek. 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 
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V roce 1713 byla dodána na dvorní balustrádu skupina soch, která zahrnovala blíže 

neurčenou Múzu, Venuši, Fámu, Marta, Herkula a Merkura.582 Vytvoření těchto soch bylo 

podle Wernera Fleischhauera patrně zadáno Quitainerovi.583 Tento předpoklad nepřímo 

potvrzují i archivní prameny.584 V současné době se v Ludwigsburgu nacházejí dvě 

Quitainerovy sochy Herkula. Kromě té, která je uložena v lapidáriu (KAT. I/10i), je to tato silně 

poškozená plastika ze skladu lapidária.  

 

Dílo představuje mytického hrdinu před dokončením jeho posledního úkolu, jímž bylo 

přivést králi Eurystheovi tříhlavého psa Kerbera – strážce podsvětí. Herkules, oděn v kůži 

nemejského lva, stojí rozkročen nad příšerou a prohýbá se v zádech, jako by chtěl kyvadlovým 

pohybem těla znásobit sílu svého úderu.585 Zvíře již je udoláno a leží se svěšenou hlavou 

(zachovala se jen jedna), otevřenou tlamou a bezvládně visícím dlouhým jazykem. Přes velký 

rozsah mechanického poškození a ztrátu výtvarných kvalit považuji Quitainerovo autorství za 

vysoce pravděpodobné. Výmluvná je již kompozice se šroubovitým pohybem horní části těla a 

pohledem „přes rameno“. Také propracované svalstvo zad a napjaté levé paže je v souladu 

s jeho přístupem a vymyká se hladké italizující manýře Sebastiana Zimmermanna a Giorgio 

Ferrettiho – Quitainerových kolegů a konkurentů v Ludwigsburgu. Detaily, jako jsou záhyby 

kůže nad prohnutou levou kyčlí nebo velký uzel drapérie nad podbřiškem, předznamenávají 

Atlanty v Riesenbau (KAT. I/2j). Quitainerovo realistické cítění se projevuje ve způsobu podání 

Kerberovy tlamy. Lví „obličej“ na stažené kůži, kterou má hrdina přehozenou přes hlavu, se 

shoduje s pojetím tohoto prvku na soše Herkula s kůží nemejského lva. 

 

Nepublikováno 

 

e) Polyfémos 

kolem roku 1709–1712 

 

pískovec, nadživotní velikost  

chybí předloktí pravé ruky a zápěstí levé ruky 

                                                 
582 FLEISCHHAUER 1958b, 149 
583 Tamtéž 
584 HSTA STUTTGART 12. 6. 1713 
585 Vzhledem k chybějícím pažím nicméně nelze smysl tohoto gesta jednoznačně interpretovat. Podle Herculova 

mýtu hrdina Kerbera přemohl rdoušením. 
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vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Jako dílo O. F. Quitainera dílo označuje popiska na podstavci v lapidáriu. 

 

Kyklop Polyfémos je zobrazen v prudkém pohybu, kdy se rozmachuje levou paží, ve které 

patrně původně třímal svůj obrovitý kyj. Levá noha se opírá o skalní výstupek, evokující snad 

obrovu jeskyni, pravá ruka se zapírá do země. Horní polovina mohutného těla kopíruje pohyb 

rozmachující se levice, zatímco hlava se stáčí na opačnou stranu ve směru budoucího úderu a 

předpokládané oběti. Jak lze ukázat na příkladu vysoko nasazené pravé kyčle, nejsou tělesné 

proporce, deformované složitým šroubovitým pohybem, zvládnuty zcela bezchybně. Také 

dynamika pohybů nevyznívá přesvědčivě: postava je vzpřímená a poměrně statická. Jen jako 

vnější efekt, který má podpořit dojem dramatické akce, působí „prkenné“ cípy drapérie kolem 

Polyfémových boků.  

Přes tyto nedokonalosti vyniká socha značnou silou výrazu. Ta se uplatňuje především při 

pohledu z pravé strany, kde je divák konfrontován s útokem rozzuřeného Kyklopa a kde se mu 

nabízí pohled na jeho svalnatou levou paži s naběhlými žílami na předloktí. Zvláštní charisma 

dodává postavě její hlava, dokládající sochařovu schopnost individuálně interpretovat 

obličejový typ. Protáhlou lebku opticky zvětšuje hustý plnovous a kučeravé vlasy, jejichž 

pečlivě vykroužené zákruty jsou výrazně stylizovány. Bohatý vlasový fond posiluje dojem 

obrovy mimořádné síly a animální vitality. Maskulinní rysy tváře jsou hypertrofovány k 

ošklivosti, ale zřetelně se odvolávají k jiným Quitainerovým mužským postavám: spíše malá 

kulatá ústa s plnými rty, mohutný skobovitý nos, měkce modelovaný profil tváří s výraznými 

lícními kostmi a nadočnicovými oblouky. Uprostřed širokého čela je Kyklopovo třetí oko, které 

sochař zobrazil včetně detailů, jako jsou spodní a horní víčko nebo vrásky tvořící se na čele 

jeho otevřením. Neporušená bulva dokládá, že Polyfémos se zatím nestal terčem Odysseovy 

lsti. 

 

Nepublikováno 

 

f) Venuše s amorem 

kolem roku 1709–1712 
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pískovec, nadživotní velikost 

 

Originál se nedochoval. Dílo je známo pouze díky kopii vytvořené neznámým autorem, která 

je umístěna na střešní balustrádě jižního průčelí Neues Corps de Logis. 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Socha není doložena dobovým archivním pramenem. Její originál se nedochoval. Kopii na 

balustrádě spojují s Quitainerem – bez uvedení zdroje informace – akta stavebního úřadu 

v Ludwigsburgu z roku 1905.586 

 

Srovnání čtyř kopií na balustrádě se čtyřmi dochovanými Quitainerovými originály ukazuje, 

že tyto kopie tlumočí podobu svých předobrazů pouze volně. Kopie respektují ikonografii 

originálů, základní prvky jejich kompozice a hmotové skladby, došlo u nich však k zeštíhlení 

tělesného kánonu, zploštění prostorového rozvinu a zejména k setření individuálních znaků 

modelace.  

Venuše zaujímá charakteristický kontrapost, spojený se zhoupnutím v bocích a vzájemně 

protichůdnými pohyby horní poloviny těla a pokrčené pravé ruky, jejíž dlaň si Venuše klade na 

levé ňadro. Hlava na silném krku se sklání k pravému rameni. Pohled směřuje šikmo dolů, 

k amorkovi u levé nohy. Bohyně jej levou rukou, jež uzavírá kompozici, laská na hlavě. Venuše 

je téměř nahá, halí ji pouze pruh látky, který jí amor tiskne k pravému boku.  

Toto kompoziční schéma spolu objemovou plností ženského těla odpovídá Quitainerovu 

pojetí, k němuž se hlásí také typika Venušina obličeje s charakteristickými zaoblenými tvářemi, 

jemným úsměvem v koutcích úst a hluboko zasazenýma očima pod vysokým čelem. Amorek u 

Venušiných nohou anticipuje svou robustností a typikou obličeje pozdější Quitainerova pražská 

putti (srov. KAT. I/9).  

 

LITERATURA: 

SCHULZ 2010, 36 

 

g) Alegorie Dobrodiní (Beneficio) 

                                                 
586 SCHULZ 2010, 33 
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kolem roku 1712 

 

pískovec, nadživotní velikost  

Dočasně uloženo v pomocném skladišti lapidária na zámku Ludwigsburg. 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Dílo připsal O. F. Quitainerovi Daniel Schulz. 

 

Ikonografie sochy volně vychází z popisu a obrazného znázornění Dobrodiní v Iconologii 

Cesara Ripy.587 V tomto slavném kompendiu je uvedená ctnost charakterizována jako stojící 

půvabná mladá žena, která je zcela nahá, jen přes levé rameno má přehozen pruh modré látky, 

který je ozdoben hvězdami a spadá ženě až k nohám. V dlani pozvednuté pravé ruky má mít 

alegorická postava sošky tří grácií. V levé ruce pak drží zlatý řetěz, jenž značí řetězení dobrých 

skutků. Po boku Dobrodiní lze spatřit orla v hejnu jiných ptáků, s nimiž se dělí o svoji kořist. 

Quitainerovo sochařské dílo si tento ikonografický rozvrh přizpůsobilo a aktualizovalo jej. 

Statná až matronovitá postava s vavřínovým věncem na hlavě není nahá, ale je oděna v bohatě 

nabírané roucho, které jí dodává na majestátnosti. Na pravém boku je šat zvrásněn dlouhými 

souběžnými záhyby, které jsou protějškem linie levé nohy, jejíž klenuté objemy se rýsují pod 

napjatou látkou. Od levého boku k pravému rameni se táhne šikmý pruh drapérie. Její volný cíp 

má alegorická postava přehozený přes pokrčenou pravou ruku. Drapérie se v těchto místech 

odpoutává od těla a volně visí podél pravého boku. Šat lehce sklouzává z pravého ramene a 

spolu s ním odhaluje horní část hrudi a štíhlý hrk. Hlava s oválným obličejem a bohatým 

účesem se sklání a natáčí k pravému rameni. V pravé ruce drží alegorická postava řetěz, který 

má propletený mezi prsty a přikládá si jej k hrudi. V druhé ruce nedrží sošky tří grácií, jak by 

odpovídalo Ripovu návodu, ale sošku Pallas Athény, kterou lze identifikovat podle jejího 

charakteristického štítu. Se ztvárněním této bohyně se lze v Ludwigsburgu setkat opakovaně. 

Její socha z roku 1714 zdobí zadní stěnu schodiště v Riesenbau (KAT. I/2j). Athéniny atributy 

– štít s hlavou Medúzy, kopí, přilbu a sovu – nalezneme na reliéfu průčelí portiku Altes Corp 

de Logis (KAT. I/10h).). V uvedených případech lze tuto bohyni považovat za aluzi na moudrost 

                                                 
587 RIPA 1645, 66. Na tuto souvislost upozornil již Daniel Schulz. Srov. SCHULZ 2010, 37. 
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a neohroženost vévody Eberharda Ludwiga. Ve spojitosti s Dobrodiním symbolizuje 

pravděpodobně Pallas Athéna vévodovy zásluhy podporovatele věd a umění.588  

Socha Dobrodiní vychází z Quitainerova nejčastějšího kompozičního pojetí stojící lidské 

postavy. Jeho stavebními prvky jsou kontrapost nohou, prohnutí v bocích, esovité zvlnění 

tělesné osy a vzájemně protichůdné pohyby hlavy a horní poloviny těla, které vedou 

k typickému pohledu „přes rameno“. Také členění drapérie dlouhými, šikmými tahy vypovídá 

o autorství pražského sochaře. Slavnostní ráz bohatého šatu staví tuto alegorickou postavu vedle 

Quitainerovy Caritas ve vestibulu Ordensbau (KAT. I/2e). Obličej postrádá laskavý úsměv a 

měkkou oblost této práce z roku 1712, ale modelace rtů, víček a obočí je shodná.  

 

LITERATURA: 

SCHULZ 2010, 37, 38 (obr. 5)  

 

h) Výzdoba portiku ústřední budovy zámku (Altes Corps de Logis) 

kolem roku 1712 

 

dva štukové reliéfní pásy na čelní stěně portiku 

dvě kamenné vázy na balustrádě po stranách portiku 

 

Součástí výzdoby portiku jsou dále dvě vysoké kamenné vázy na nárožích balkonu (patrně z 

dílny Sebastiana Zimmermanna). 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

V květnu či červnu 1712 podepsal Quitainer smlouvu na nespecifikovanou sochařskou 

výzdoby tehdejší hlavní budovy zámku – Fürstenbau.589 Sjednaný honorář 900 zlatých 

odpovídá většímu počtu sochařských realizací než kolik jich lze v této části zámku 

s Quitainerem spojit. Některá z těchto děl se tak buď nedochovala, nebo sochař v důsledku 

svého propuštění v září 1712 nestihl zakázku realizovat v plném rozsahu a práci za něho 

dokončili Sebastian Zimmermann a Giorgio Ferretti. Werner Fleischhauer připsal Quitainerovi 

v rámci Fürstenbau výzdobu portálu portiku včetně kamenných váz, které byly podle jeho 

                                                 
588 Tento výklad navrhl již D. Schulz. Srov. SCHULZ 2010, 37. 
589 HSTA STUTTGART 3. 6. 1712 
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údajů původně pozlaceny. Reliéfům na průčelí portiku v této souvislosti Fleischhauer vytkl 

nedostatek fantazie.590 

 

Portikus navazuje na střední osu hlavního, dvorního průčelí zámecké budovy. Je obdélného 

půdorysu a dosahuje výše prvního nadzemního podlaží. Jeho hlavní portál, do kterého se 

z nádvoří vstupuje do portiku po čtyřech nízkých stupních, je akcentován dvojicí předsazených 

sloupů toskánského řádu, jejichž osy v prvním podlaží prodlužuje dvojice vysokých 

kamenných váz na nárožních pilířích balkonu. Na okosená nároží průčelí portiku navazují 

úseky balustrády na půdorysu výseče oválu, které lemují nízké rampy, stoupající k oběma 

bočním vchodům portiku. Nárožní pilíře obou křídel balustrády jsou osazeny další dvojicí 

ozdobných kamenných váz. 

 

Obě okosená nároží zdobí výškově orientované reliéfní pásy, které jsou vsazeny do vpadlých 

zrcadel. Reliéfy jsou takřka identické, ale liší se kvalitou zpracování. Reliéf na levé straně 

vyniká plnějšími objemy, diferencovanějšími povrchy a větším citem pro realistický detail. 

Rutinněji zpracovaný reliéf na pravé straně by mohl být pozdější kopií. Z hlediska námětu se 

tyto reliéfní pásy podobají řezbám, jimiž Quitainer vyzdobil vstupní dveře Fürstenbau (KAT. 

I/2d). Stejně jako tyto práce ve dřevě kombinují štukové reliéfy různé druhy mečů a další 

součásti vojenské výzbroje. Atributy jako hlava Medusy na ploše štítu se zavíjenými volutami 

nebo sova sedící na vrcholu antikizující přilbice odkazují k Pallas Athéně, bohyni spravedlivě 

vedené války. Kompozice vrcholí hlavou lva, která je posazena na kmeni stromu, jenž vyrůstá 

z Athéniny zbroje. Antická bohyně moudrosti, statečnosti a válečného umění je tak ve zjevném 

symbolickém přesahu spojena se lvem jako symbolem síly.  

Přestože v daném období působili v Ludwigsburgu zkušení štukatéři Tomasso Soldati a 

Donato Giuseppe Frisoni, lze souhlasit s připsáním reliéfů Quitainerovi. Ve prospěch této 

atribuce svědčí tematická shoda reliéfů s řezbářskou výzdobou vchodových dveří Altes Corps 

de Logis, robustní plastičnost a detailní propracovanost reliéfu na levé straně portiku.  

 

Dvě vysoké a bohatě zdobené vázy v nárožích balkonu lze na základě výrazově neutrálních 

maskaronů spojit s dílnou Sebastiana Zimmermanna. Obě střídměji zdobené trojdílné vázy na 

nárožích dvorních balustrád více odpovídají Quitainerovu sochařskému naturelu. Zdobí je 

reliéfní čabraky, akantové listy, voluty, drobné maskarony a figurální reliéfy na náměty 

                                                 
590 Fleischhauer 1958b, 149–150 
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z antické mytologie. Na přední straně vázy na pravé straně portiku je reliéf s motivem Herkula 

zabíjejícího nemejského lva. Hrdina napřahuje kyj a zároveň přes rameno svalnaté ruky hledí 

na šelmu pod sebou. Spojení tohoto kompozičního principu s propracovaným svalstvem 

napnuté ruky je Quitainerovu přístupu velmi blízké. Tato kompozice připomíná i sochu Herkula 

s Kerberem, která aktuálně nachází ve skladišti lapidária (KAT. I/10d). Reliéf na protější straně 

vázy představuje antického vojáka v přilbě s pery. Hrdina stojí před stromem, jímž je podle 

tvaru listů jabloň, a jedná se tak pravděpodobně o Hercula v zahradě Hesperidek. Na přední 

straně protější vázy je také reliéf muže v antické zbroji, který ale v tomto případě bojuje 

s okřídleným drakem. Mohlo by se jednat o Apollona při střetu s drakem Pythonem. Nasvědčuje 

tomu protější reliéf s bohyní Arthemis, Appolonovou sestrou, již pomáhají identifikovat 

atributy luku, šípu a loveckého psa.  

Tyto dvojice ikonografických motivů názorně odrážejí významový posun ve vnímání a 

prezentaci ludwigsburského zámku, jenž začal být budován jako místo odpočinku a loveckých 

radovánek a postupně se začal měnit v nové mocenské centrum. Tato politizace začala nabývat 

na intenzitě kolem roku 1712 a byla spojena s politickými aspiracemi vévody Eberharda 

Ludwiga a vývojem jeho vztahů k císaři a Říši.591 Mezi prostředky vizuální komunikace těchto 

politických obsahů patřily také herkulovské motivy, jejichž stoupající oblibu ilustruje i 

Quitainerova tvorba.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

HSTA STUTTGART 3. 6. 1712 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149–150  

 

ch) Fáma / Múza / Atalanta(?) 

1713 

 

pískovec, zbytky zlacení na drapérii na zádech a pozůstatky červeně cihlové polychromie na 

pravém boku 

mírně nadživotní velikost  

Chybí předloktí pravé ruky. Socha postrádá atributy. 

                                                 
591 Srov. MERTEN 2004, 25 
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vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Tato socha je na popisce v lapidáriu označena jako „Atalanta, arkadická lovkyně“. Postava 

je zachycena v okamžiku rázného nakročení a její pohyb by skutečně mohl odkazovat k bájné 

běžkyni Atalantě, která se nadto jako účastnice lovu na kalydónského kance námětově váže 

k Meleagrovi (srov. KAT. I/2a). Socha by mohla představovat také bohyni Dianu, již Quitainer 

ztvárnil na přelomu let 1709/1710.592 Na základě zbytků zlacení na zádech se však jako 

nejpravděpodobnější jeví, že se jedná o jednu z šesti figurálních plastik, které sochař v roce 

1713 dodal na dvorní balustrádu. Tři z těchto postav byly ženského rodu, přičemž jednu, 

Venuši, ztotožňuji s Venuší Kallipygos ze zámeckého lapidária (KAT. I/10k). Zbývá tak Múza 

a Fáma. Výše zmíněný ostrý krok více odpovídá druhé z nich, jíž podle Vergilia „žádná z příšer 

se rychlostí nemůže rovnat, poněvadž rychlostí roste a chůzí nabývá síly“.593 Fáma je zde ovšem 

představena v pozitivním smyslu, jako mladá žena zvěstující nesmrtelnost. Toto pojetí by bylo 

plně v souladu s oslavným charakterem ostatních soch na balustrádě.  

 

Vícekrát zmíněný energický pohyb naznačuje sochař především prostřednictvím nohou – při 

pohledu zpředu se zdá, že celá váha postavy spočívá na jedné noze, i když opěrnou funkci ve 

skutečnosti přebírá plášť splývající za zády až na zem. Chvatu je dále přizpůsobena drapérie. 

Obrysová linie je sice uzavřená a oděv na břiše a na stehně pokrčené levé nohy splihle přiléhá 

k tělu, ale zvlněná látka vytváří lokální ohniska neklidu: šikmý pruh hluboce zvrásněné drapérie 

mezi levým a pravým bokem nebo „prohnětený“ cíp látky vedle lýtka pravé nohy. Atmosféra 

neklidu se promítá i ve výrazu obličeje: ústa jsou vzrušením pootevřená, široce otevřené oči 

upřeně hledí před sebe. 

Socha je učena především pro boční pohled. Nejlépe při něm vynikne náznak kmitavého 

pohybu štíhlých nohou, rozevření předního dílu šatu v důsledku běhu, půvabné tělesné křivky 

včetně odhalených ňader a ladně prohnuté šíje, i klasicky cítěný oválný obličej. Dílo je 

vypracováno ze všech stran. Při pohledu zezadu se uplatňuje detail štíhlého dívčího chodidla.  

Po formální stránce představuje Fáma mladou půvabnou ženu v dlouhých splývavých šatech 

a typem postavy se podobá Panně Marii. K této soše tak lze přistupovat i jako k jednomu 

                                                 
592 HSTA STUTTGART 1709–1710 
593 VERGILIUS 1933, 177 
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z možných východisek komparace při studiu díla J. A. Quitainera, v němž je mariánská 

tematika bohatě zastoupena.  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

i) Herkules s kůži nemejského lva 

1713 

 

pískovec, mírně nadživotní velikost  

vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Werner Fleischhauer jako první publikoval zprávu, že v roce 1713 byla dodána na dvorní 

balustrádu skupina šesti soch, zahrnující blíže neupřesněnou Múzu, Venuši, Fámu, Marta, 

Hercula a Merkura.594 Vytvoření těchto soch bylo podle Fleischhauera svěřeno Quitainerovi. 

S touto zakázkou by mohl souviset dopis dvorního maršálka Georga Friedricha Forstnera 

vévodovi Eberhardovi Ludwigovi z 12. června 1713, v němž se uvádí, že Quitainer pracuje na 

sochách a Sebastian Zimmermann má na starosti podstavce.595 V dopise se dále píše o mřížích 

a bazénech a z kontextu je tak patrné, že informace se týká výzdoby zámeckých zahrad.  

 

Téma Herkula a jeho dvanácti úkolů ztvárnil Quitainer v Ludwigsburgu opakovaně (KAT. 

I/10d). Tento námět byl jedním z výrazových prostředků sebeprezentace vévody Eberharda 

Ludwiga jako křesťanského vládce a válečníka. 

Kompozice sochy vychází z klasických předloh, z nichž je třeba zmínit především typ 

Herkula Farnese, z nějž Quitainer přebírá motiv ruky založené za zády. Kopie této sochy se 

nacházela také ve Versailles, kde ji během své kavalírské cesty v roce 1701 mohl vidět i vévoda 

Eberhard Ludwig. V pozdějších letech vévoda shromáždil velké množství grafických listů, 

které nechával nakupovat převážně ve Francii. 

                                                 
594 FLEISCHHAUER 1958b, 149 
595 HSTA STUTTGART 12. 6. 1713 
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Quitainerův Herkules se na rozdíl od Herkula Farnese neopírá o kyj s kůží zabité šelmy, ale 

o pahýl stromu za svými zády. Stojí v uvolněném postoji s mírně rozkročenýma nohama a 

pokrčenou levou nohou, která je podložena. Kyj má položený na levém rameni, neprůstřelná 

lví kůže spočívá na jeho hlavě a zádech jako ochranný plášť. Socha je plně opracována ze všech 

stran, ale její estetický účinek dosahuje největší intenzity při pohledu z levé strany, kde je divák 

konfrontován s Herkulovým pohledem a může obdivovat vypracované svalstvo jeho ohnuté 

pravé paže. Tělesný kánon je oproti soše Meleagra z let 1709/1710 štíhlejší, což mohl být 

výsledek vývojového posunu, k němuž Quitainer dospěl pod dojmem italizujících vlivů, které 

mu zprostředkoval sochař Giorgio Ferretti, působící v Ludwigsburgu od roku 1712. Zvláštní 

pozornost si zaslouží zachmuřený obličej. Detaily jako zježený knír, zakrývající ústa, „boule“ 

promodelovaných tváří a svraštělé obočí odkazují k hlavám umírajících válečníků z přízemí 

vnitřního dvora berlínského Zeughausu. Toto dílo Andrease Schlütera a jeho dílny, vytvořené 

po roce 1696, Quitainerovi zprostředkoval J. F. Nette, jenž se u Schlütera nebo v okruhu jeho 

spolupracovníků vyučil.596 Připomínku zaslouží také způsob, jakým sochař ztvárnil předměty a 

přírodní prvky: kyj s vypracovaným sukem, pahýl stromu, lví kůži. Tento svěží realismus 

detailů byl jedním z hluboce zakořeněných principů Quitainerovy tvorby a souvisel 

pravděpodobně s jeho školením.  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

j) Mars 

1713 

 

pískovec, mírně nadživotní velikost  

vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

                                                 
596 Za konzultaci k otázce vztahu J. F. Netteho k tvorbě a osobnosti A. Schlütera děkuji prof. Ulrike Seegerové. 

Nette bohužel i v německém kontextu nadále zůstává málo probádanou osobností.  
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Mars byl jednou ze skupiny soch, která byla dodána v roce 1713 na dvorní balustrádu a která 

zahrnovala blíže neurčenou Múzu, Venuši, Fámu, Marta, Hercula a Merkura.597 Jak již bylo 

dříve zmíněno, vytvoření těchto soch bylo podle Wernera Fleischhauera patrně zadáno 

Quitainerovi.598 Tento předpoklad nepřímo potvrzují i archivní prameny.599 

  

Socha představuje vojevůdce ve zbroji římského legionáře, jenž svírá v pravé ruce 

maršálskou hůl a v podpaží levé ruky drží oválný štít s reliéfním vyobrazením orlice. Na levém 

boku je vidět rukojeť jeho meče. Vojevůdce zaujímá mírný kontrapost s volnou levou nohou, 

jejíž chodidlo sklouzává z podstavce. Za jeho pravou nohou leží vojenský buben a pod levou 

rukou se štítem vyrůstá ze země sukovitý pahýl stromu. Tělesná osa je mírně zvlněná a ústí 

ve šlachovitý krk, na němž je posazena ušlechtilá hlava v přilbě s vysokou kokardou. Socha je 

vypracována na všech stranách, drapérie na zádech je však relativně plochá a schematická. 

Jednoznačně preferován je šikmý pohled z levé strany, odkud se nejlépe uplatní vojevůdcův 

pevný postoj, svalnaté a žilnaté předloktí pravé paže, a především energický výraz jeho měkce 

modelovaného obličeje. Sochař pečlivě ztvárnil naježený knír, vystupující lícní kosti, lehce 

propadlé tváře, zvlněný hřbet skobovitého nosu a zachmuřené obočí. Socha tak přesvědčivě 

dokládá, že Quitainer už v rámci své rané tvorby dokázal na půdorysu konvenční ikonografie a 

obvyklých kompozičních schémat propůjčit svým postavám individuální výraz a vnitřní 

opravdovost.  

Tato jeho schopnost byla dosud spojována převážně s jeho díly v kostele sv. Tomáše v Praze 

na Malé Straně (KAT. I/5) z počátku 20. let 18. století. Socha boha války Marta svým 

ikonografickým typem válečníka ve zbroji i formálními prvky, jako jsou příčné pruhy drapérie 

v horní části hrudi, anticipuje postavu sv. Václava z oltáře sv. Jana Nepomuckého v tomto 

kostele. Pouze její tělesný kánon je robustnější a její vnitřní naladění je profánnější. Podobně 

jako v případě herkulovských motivů lze i sochu Marta zařadit mezi výtvarná díla, která měla 

úzký vztah k prezentaci a sebeprezentaci vévody Eberharda Ludwiga, jenž rozvíjel svoji 

vojenskou kariéru pod velením prince Evžena Savojského. 

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 36 

 

                                                 
597 FLEISCHHAUER 1958b, 149 
598 Tamtéž 
599 HSTA STUTTGART 12. 6. 1713 
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k) Venuše (Afrodite) Kallipygos 

1713 

 

pískovec, zbytky zlacení (na zádech) a cihlově červené barvy (zadní strana levého stehna a 

hýždě, zadní strana vlečky)  

mírně nadživotní velikost  

 

Hlava od poloviny brady je novodobým doplňkem. Na nohou a na rukou jsou plomby a 

vysprávky. 

 

vystaveno v lapidáriu na zámku Ludwigsburg 

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

V roce 1713 byla na nově zbudovanou balustrádu mezi Ordensbau a Riesenbau instalována 

šestice figurálních plastik: Múza, Venuše, Fáma, Mars, Herkules a Merkur. Podle Wernera 

Fleischhauera byl jejich autorem O. F. Quitainer.600 Tyto sochy byly podle Fleischhauera na 

povrchu pojednány v kombinaci bílé barvy a inkarnátu.601 Podle Klause Mertena byly pro 

zvýšení efektu pozlaceny.602 Dochované zbytky polychromie umožňují ztotožnit sochu 

z lapidária s tímto dílem. Daniel Schulz označuje Venuši jako Kleopatru a domnívá se, že by 

mohla pocházet z dílny sochaře Giorgio Ferrettiho, který působil v Ludwigsburgu ve stejné 

době jako Quitainer.603 

 

Quitainer se nechal inspirovat mramorovou sochou Venuše Kallipygos z 1. století před n. 

l.,604 známým, obdivovaným a kopírovaným dílem, které bylo vytvořeno na základě staršího 

řeckého originálu a představuje krásnou mladou ženu povytahující své roucho a odhalující 

smyslné křivky svého těla. V 17. a 18. století byla socha kopírována i sochaři Ludvíka XIV 

                                                 
600 FLEISCHHAUER 1958b, 149 
601 Tamtéž 
602 MERTEN 2004, 27 
603 SCHULZ 2010, 38 
604 Socha je součástí sbírek Národního archeologického muzea v Neapoli. 
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(Jean-Jacques Clérion, François Barois). Dvůr tohoto panovníka vévoda Eberhard Ludwig 

inkognito navštívil během své kavalírské cesty v letech 1700–1701.605 

Venuše zaujímá kontrapostní postoj s pokrčenou levou nohou, kterou má zapřenou o skalní 

výstupek. Levou rukou si v souladu se svým antickým vzorem vyhrnuje šat na pravém boku, 

zatímco pravou rukou, zdviženou až k hlavě, si přidržuje vlečku, která za jejími zády splývá k 

zemi. Výtvarný účinek sochy je založen především na kontrastu odhalených a zakrytých 

tělesných partií. Pravý bok zahaluje několik vrstev látky a tvoří se zde bohatá reliéfní struktura 

s řadou dlouhých, řezbářsky pojatých linií, které jsou pandánem štíhlých nohou. Toto lineární 

zvrásnění drapérie je jednou z indicií Quitainerova autorství. Levá noha je naopak odhalena 

v celé své délce až k decentně zakrytému podbřišku. Erotický náboj předlohy je oslaben 

menším podílem odkrytých částí těla a strnulým lukovitým postojem. Výsledný dojem výrazně 

oslabuje dodatečně doplněná hlava, jež odpovídá typice Quitainerových soch, ale kvalitou 

modelace za nimi zaostává.  

 

LITERATURA: 

FLEISCHHAUER 1958b, 149; SCHULZ 2010, 38 

 

l) Vyřezávané dveře hlavního vchodu „Riesenbau“ (východní křídlo nejstarší části 

zámku) 

1714 

 

dřevo, barevný nátěr hnědého odstínu  

 

Objednavatelem byl württemberský vévoda Eberhard Ludwig, zastoupený architektem J. F. 

Nettem. 

 

Výzdoba dvoukřídlých, osově symetrických dveří je identická s výzdobou dveří protějšího 

křídla zámku (Ordensbau), kterou lze Quitainerovi připsat na základě dochovaného archivního 

pramene (srov. KAT. I/2d). Při výzdobě Riesenbau je Quitainer doložen v roce 1714.606 Stejně 

jako v případě protějškových dveří Ordensbau lze konstatovat, že výzdoba dveří je řezbářským 

dílem bez prvků individuálního uměleckého rukopisu.  

 

                                                 
605 MERTEN 2004, 8 
606 HSTA STUTTGART 25. 5. 1714; HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 



  

188 

 

Nepublikováno 
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11) Sv. Jan Nepomucký 

kolem roku 1720 

 

lipové dřevo, povrchová úprava vpředu odstraněna, vzadu hnědý nátěr 

chybí obě ruce, v nichž světec původně zřejmě držel atributy 

v. 180 cm 

Do sbírek Národní galerie zakoupeno v roce 1975, inv. č. P 6530. 

 

Dílo připsal O. F. Quitainerovi Oldřich Jakub Blažíček v roce 1976. 

 

Světec oděný v kanovnickém úboru s rochetou, štolou a biretem mírně vykračuje pravou 

nohou, jejíž stehenní partie se klene pod napnutou látkou. Horní polovina těla se zaklání a 

zároveň nachyluje k levé straně. Celým tělem prochází měkce zvlněná linie, která vrcholí 

hlavou sklánějící se k pravému rameni a obracející obličej k nebi. Vertikální směřování 

postavy, vyjádřené jejím postojem a pohledem směřujícím vzhůru, podtrhují dlouhé šikmé linie 

štoly a svrchního roucha.  

Oldřich Jakub Blažíček, jenž připsání sochy staršímu Quitainerovi navrhl jako první, 

konstatoval blízkou souvislost této sochy s Quitainerovými řezbami na dvou bočních oltářích 

v malostranském kostele sv. Tomáše.607 Zároveň připojil názor, že vzhledem k relativně 

kratším nohám světce mohlo být dílo určeno k nazírání z podhledu.  

Mojmír Horyna se s Blažíčkovým názorem na autorství sochy ztotožnil a doplnil konkrétní 

analogie se svatotomášskými sochami (motiv velkých skládaných rukávů je stejný jako u sochy 

sv. Augustina, klidný postoj s rozevřenou náručí odkazuje na sochu sv. Vojtěcha).608 Horyna 

zároveň upozornil, že typ tváře sv. Jana, jenž vychází z pojetí obličeje sochy sv. Václava 

z uvedeného kostela, navazuje na brokoffovské vzory.  

Blažíčkovu atribuci naopak odmítl Václav Vančura. Svůj názor zdůvodnil tvrzením, které 

se jeví jako kontradiktivní: Plastika svou vysokou řezbářskou kvalitou údajně převyšuje běžnou 

produkci Quitainerovy dílny, ale zároveň „nemá půvab jejích vrcholných realizací.“609 Vančura 

dále uvedl, že socha se od Quitainerových prací liší pojetím ostře řezané, hluboce podbírané 

drapérie. S tímto názorem se lze ztotožnit jen částečně, protože hluboké zářezy člení například 

i roucho Quitainerovy sochy sv. Víta na oltáři sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Tomáše. 

                                                 
607 Srov. evidenční kartu Národní galerie, inv. č. P 6530 
608 HORYNA 1989a, 137 (kat. č. 130) 
609 VANČURA 1989, 133 
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Přehledné uspořádání záhybů drapérie, jednoznačně definovaný postoj, klenuté tělesné 

objemy stejně jako vytříbené řezbářské pojetí melancholické tváře s lehce pootevřenými ústy a 

očima zasazenýma hluboko pod výraznými nadočnicovými oblouky dává za pravdu připsání 

sochy O. F. Quitainerovi. Za pozornost stojí i decentní dekorativismus v podobě vyšívané 

obruby roucha. Tento stylový prvek později převzal a rozvinul sochařův syn Jan Antonín. 

 

LITERATURA: 

HORYNA 1989a, 137 (kat. č. 130); VANČURA 1989, 133 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

Inv. č. P 6530, záznam Oldřicha Jakuba Blažíčka z roku 1976 
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12) Výzdoba hlavního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie při klášteře 

premonstrátů, Praha – Strahov 

1726 

 

Sochařská výzdoba průčelí je zasazena do architektonického rámce, jehož jádrem je 

mohutná edikula, rámovaná zdvojenými pilastry vysokého řádku a zakončená trojúhelníkovým 

frontonem, jenž prorůstá do tabulového štítu se segmentovým zakončením. Portál se 

zdvojenými sloupy zůstal z velké části zachován z předchozí pozdně renesanční úpravy průčelí. 

Na střední osu se váží boční křídla s vysokými okny, která procházejí dvěma podlažími bočních 

lodí. Boční křídla jsou zakončena atikami, jež tvoří základnu sochařské výzdoby. Kratší atikové 

zdi se nacházejí také po stranách tabulového štítu.  

Sochařská výzdoba respektuje tektonické vztahy průčelí a její nejdůležitější prvky se nachází 

na jeho střední ose. Jde o sochu Panny Marie Immaculaty v nice nad portálem, kterou z pravé i 

levé strany adoruje anděl poklekávající na volutové čelo portálu. Na vrcholu tabulového štítu 

spočívá Beránek. Součástí této střední osy jsou také zlacené prvky: mariánský monogram 

v prstenci slunečních paprsků na čelní stěně tabulového štítu a kruhový nápis Vidi supra 

montem Sion Agnum obklopující Beránka. Po stranách štítu stojí na pohledově levé straně socha 

gorkumského mučedníka sv. Adriana a na pohledově pravé straně jeho druha sv. Jakuba.610 Na 

atice nad levou boční lodí se nachází sv. Augustin jako duchovní patron řádu, jehož řeholi 

premonstráti přijali, a jeho protějškem je nad pravou boční lodí zakladatel řádu sv. Norbert 

z Xanten. Kompozici vyvažují dvě identické ozdobné kamenné vázy, umístěné na střední ose 

každého z bočních křídel.  

Připsání těchto soch a ozdobných váz dílně O. F. Quitainera se opírá o příslušné heslo 

v Dlabačově lexikonu.611 Tato práce se v mnoha ohledech ukázala jako nepříliš spolehlivý zdroj 

informací – jen v Quitainerově případě sochaři mylně přisuzuje přinejmenším trojiční sloup na 

Malostranském náměstí a sloup s Janem Křtitelem na Maltézském náměstí. Dlabačovo připsání 

původní sochařské výzdoby průčelí strahovského kostela staršímu Quitainerovi však pozdější 

literatura akceptovala. Již strahovský bibliotékář Vít Hůlka ve svém průvodci z roku 1940 

                                                 
610 Adrian Jansen, zvaný Becanus, se narodil v roce 1529. Ve svých patnácti letech vstoupil do premonstrátského 

kláštera v nizozemském Middelburgu, později se stal farářem v Aagterkerke a poté v Monster. Byl považován za 

vzorného kněze. Jakub Lacoupe se narodil roku 1542. Již v mladém věku se stal kanovníkem v Middelburgu. Po 

přepadení opatství obrazoborci roku 1566 zapřel víru a zběhl z kláštera. Později se však pod vlivem svého otce a 

bratra vrátil. Od roku 1571 byl vikářem a poté krátce farářem v Monster. Před svou mučednickou smrtí vynikl 

statečností. Oba premonstráti byli součástí skupiny devatenácti kněží a řeholníků, kteří byli 9. 7. 1572 oběšeni 

kalvinisty ve městě Gorkumu (dnešní Gorinchem). Tito tzv. gorkumští mučedníci byli roku 1675 blahořečeni 

papežem Klementem X. a roku 1867 svatořečeni Piem IX. Srov. DE CLERK / WOLF 1999, 154–156.  
611 DLABACŽ 1815, col. 517–518 
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konstatuje, že většina výzdoby průčelí byla zničena během Tereziánských válek.612 O podílu J. 

A. Quitainera na její obnově se však nezmiňuje. Až Blažíček ve svých syntézách z let 1946 a 

1958 uvedl, že výzdoba průčelí byla kolem roku 1744 respektive 1746 obnovena dílnou J. A. 

Quitainera a z původních děl staršího mistra se téměř nic nedochovalo.613 Zpřesnění tohoto 

názoru přinesly archivní rešerše Milady Vilímkové v rámci stavebně historického průzkumu 

klášterního kostela, který Vilímková zpracovala společně s Mojmírem Horynou v roce 1986 a 

později zčásti publikovala.614 Ani tento průzkum ale nemohl vyřešit všechny sporné otázky, 

týkající se zejména rozlišení autorského podílu obou sochařských mistrů.  

 

Charakter sochařské výzdoby strahovské baziliky významně ovlivnily dvě události v historii 

premonstrátského kláštera první poloviny 18. století. Byly to jednak oslavy stého výročí 

translace ostatků sv. Norberta do Prahy v roce 1727 a dále ostřelování kláštera rakouským 

vojskem při dobývání Prahy, obsazené francouzskou posádkou, v závěru roku 1742. Obě jsou 

podrobně zachyceny v klášterních análech, kde v této souvislosti nacházíme také zmínky o 

sochařské výzdobě průčelí.  

První z těchto zmínek se váže k dopisu adresovanému v září roku 1726 hradčanským 

magistrátem opatu Marianu Hermannovi, který obsahoval žádost o příspěvek na zbudování 

sloupu na Hradčanském náměstí, zasvěceného Panně Marii a zemským patronům.615 Marian 

Hermann tuto žádost odmítl s odůvodněním, že v nedávné době nechal nákladně vyzdobit 

průčelí chrámového kostela, zasvěceného rovněž Matce Boží a jednomu ze zemských patronů 

– sv. Norbertovi. Na jeho odmítnutí měla zároveň podíl skutečnost, že hradčanští radní nepříliš 

obratně spojili svoji žádost s návrhem na převod Pohořelce, který náležel k postrannímu právu 

Strahovského kláštera, pod veřejnou a policejní správu města Hradčan.616 Tento návrh 

považoval opat za nemístný zásah do své jurisdikce a své rozladění nad postupem hradčanského 

magistrátu vyjádřil i stížností adresovanou zemskému guberniu.617 

Podobu Strahovského kláštera v první polovině 18. století zachycuje čtyřdílný grafický list 

publikovaný v roce 1736 v kompendiu dějin premonstrátského řádu od Charlese Huga. Veduta 

byla později vlepena také do strahovských análů za rok 1742 jako obrazový doprovod pasáže 

líčící zkázu kláštera během válečných událostí onoho roku.618 Datum vzniku těchto pohledů na 

                                                 
612 HŮLKA 1940, 8 
613 BLAŽÍČEK 1946, 84, 126; BLAŽÍČEK 1958, 186 
614 VILÍMKOVÁ 1986, 47, 49, 54–55, 59; NAŇKOVÁ/HORYNA/VILÍMKOVÁ 1988, 393 
615 AS 1716–1738, 287 
616 Tamtéž, 283 
617 Tamtéž, 284–285 
618 HUGO 1736, 921; AS 1739–1744, mezi fol. 97 a 98 
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klášter ze čtyř různých světových stran je však nejisté. Čtvrtý list zachycuje pohled na klášter 

od západu a zahrnuje i průčelí kostela včetně jeho sochařské výzdoby. Architektura průčelí 

vychází stejně jako dnes z mohutné střední edikuly, na rozdíl od aktuálního stavu však je 

formována ještě v pozdně renesančním duchu s vyznačenými patry na bočních křídlech a 

volutovými čely po stranách tabulového štítu a na spojnici bočních křídel a střední osy. 

Sochařská výzdoba v základních rysech odpovídá té dnešní, ale není s ní totožná. Na vrcholu 

štítu spatřujeme Beránka a po jeho stranách, ve dvou výškových úrovních, čtveřici postav 

s nezřetelnými atributy. Portál stejně jako dnes zdobí Panna Marie s dvojicí andělů. V tomto 

místě je vyobrazení poněkud detailnější a umožňuje rozpoznat, že Marie na rozdíl od dnešní 

sochy drží v náručí dítě-Ježíše a dále že andělé nepoklekávají na stlačené voluty, ale stojí na 

soklech a mají vzepjaté perutě. Na vyobrazení také ve srovnání s dnešním stavem chybí dvě 

kamenné dekorativní vázy. 

K třetí vedutě z uvedeného souboru, zachycující severní stěnu klášterního kostela včetně 

přilehlé budovy provizoriátu, se zachovala předloha Johanna Josepha Dietzlera, datovaná 

rokem 1721.619 Pro srovnání lze také přihlédnout k vedutě Friedricha Bernharda Wernera 

z počátku 40. let – tedy z doby krátce před bavorsko-francouzskou okupací Prahy a zničením 

kláštera v roce 1742 –, zobrazující Strahovský klášter směrem od města. Na tomto grafickém 

listu je vidět jen část průčelí a to zezadu, přesto lze zřetelně rozeznat rovnou atikovou zeď 

v místě, kde starší veduta zobrazuje ještě stlačenou volutu. Nechceme-li spekulovat o tom, že 

na starším vyobrazení byla původní architektura doplněna o novější sochařskou výzdobu, 

nezbývá než vyslovit názor, že uvedená čtyřdílná veduta nezachycuje sochařskou výzdobu 

průčelí pořízenou opatem Hermannem v roce 1726, ale její blíže neurčenou předchůdkyni. 

Tento závěr je v souladu s nedávnými zjištěními Daniely Štěrbové, která analyzovala 

architektonickou podobu průčelí. Podle Štěrbové byl navrhovatelem vrcholně barokní úpravy 

architekt Tomáš Haffenecker, jenž západní straně kostela vtiskl jeho dnešní podobu kolem roku 

1726, zatímco po roce 1742 bylo jím nově zformované průčelí již pouze opraveno.620 

Nový archivní pramen se do zkoumání sochařské výzdoby průčelí strahovského kostela 

pokusil vnést Ivo Kořán poukazem na existenci účetního přehledu za rok 1731, v němž je 

uvedena platba 100 zlatých sochaři Winterhalderovi za tři kamenné sochy nad portálem 

nejmenovaného kostela.621 Kořán sám si však nebyl jist relevancí tohoto dokumentu a 

                                                 
619 LUKAS/PŘIKRYLOVÁ 2017, obr. 142 
620 ŠTĚRBOVÁ 2015, 360. Již dříve dospěla M. Vilímková rozborem archivních pramenů k závěru, že opravy 

z období po roce 1742 nevedly ke změně architektonické koncepce průčelí z roku 1726. Srov. 

NAŇKOVÁ/HORYNA/VILÍMKOVÁ 1988, 393. 
621 KOŘÁN 1973, 65 (pozn. 17) 
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připouštěl, že se nemusel vztahovat ke Strahovu, ale například ke Svaté Hoře u Olomouce. Tato 

úvaha se ukazuje jako správná, neboť v archivním prameni je vícekrát uveden název „Mons 

sanctus“.622 Na základě nedávno publikovaných zjištění Pavla Suchánka můžeme uvedené tři 

sochy ztotožnit s postavami Fámy, Naděje a Štědrosti na hlavním portálu kostela Nanebevzetí 

Panny Marie na Svaté Hoře, k jejichž vytvoření se Josef Winterhalder zavázal smlouvou 

z listopadu 1731.623 

Poslední skupina archivních pramenů z doby, kdy ve Strahovském kláštere působila či 

mohla působit dílna Quitainerových, se tak váží k vícekrát zmíněnému poškození kostela v roce 

1742. Podrobněji se jim budu věnovat v souvislosti díla J. A. Quitainera. Na tomto místě pouze 

shrnuji, že podle klášterních análů se po ostřelování z původních soch zachoval pouze Beránek 

na vrcholu štítu, Panna Maria Immaculata a sv. Norbert, jenž „mirabiliter“ zůstal stát na 

prostřeleném podstavci.624 Tomu odpovídá i přehled výdajů na obnovu kláštera za rok 1746, 

kdy bylo nejmenovanému sochaři placeno za sochy sv. Augustina, sv. Adriana, dále za 

kamennou vázu a dva anděly nad portálem.625 V rámci pozlacovačských prací byla mimo jiné 

nově pozlacena aureola nad hlavou Panny Marie.626 Oba prameny se tak shodují, že z roku 1726 

zůstaly zachovány pouze tři z osmi soch (Beránek, sv. Norbert a Panna Maria). Zničení dále 

pravděpodobně unikla jedna ze dvou ozdobných kamenných váz. Nejasný je osud původní 

sochy druhého z gorkumských mučedníků, sv. Jakuba, která není zmíněna ani v jednom 

z těchto archivních dokumentů. Za zásadnější však považuji, že vytvoření nové sochy není 

zahrnuto do přehledu výdajů na obnovu kláštera z roku 1746. Přikláním se proto k závěru, že 

původní socha staršího Quitainera nebyla zničena. 

Dobový popis ikonografické koncepce sochařské výzdoby průčelí se dochoval ve spise 

Saeculum Sioneum in Illuminatione Vultus Norbertini, jenž je v katalogu Strahovské knihovny 

připsán opatu Marianu Hermannovi. Toto stručné shrnutí dějin Strahovského kláštera končí 

popisem stého výročí norbertovské translace a bylo pravděpodobně vydáno bezprostředně po 

této událost z roku 1727. Je zde zdůrazněno, že průčelí bylo v souvislosti s výročím nejenom 

obnoveno, ale také vylepšeno (non tam renovabat, quam innovabat). A dále, že: 

 

                                                 
622 NA ŘP 352. Složka obsahuje nečíslované listy účetních knih z přelomu 20. a 30. let 18. století. Jedna strana je 

např. nadepsána „Pro procuratis ad S. Montem novis cassulis…“ 
623 SUCHÁNEK 2017, 240 
624 AS 1739–1744, 98 
625 NA ŘP 74 
626 Tamtéž 
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„Utque haec facies nova proportionatam Nomini Sioneo haberet assymbolizationem, 

supremo Propylaei vertici Agnus, supra Montem Sion stans, est superpositus, Agnus Divinus, 

qui abstulit peccatum Mundi. Portae ipsi Mater Immaculata insistit Primiceria omnis Virginalis 

Creaturae, Agnum immaculatum Virgineum comitantis super Montem Sion, assistunt 

AngeliImmaculatae Virgini Angelicae puritatis Symbolici; Propyleum refiduum 

Sanctissimorum Patrum Augustini & Norberti, Pontificum & Confessorum, tum SS. Adriani & 

Jacobi Martyrum Gorcomiensium ornant Effigies; hi enim postremi laverunt stolas & 

dealbaverunt eas in Sanguine Agni, Martyrio pro Agno Eucharistico affecti; Patres vero nostri 

Beatissimi, sunt Primitiae nostrae ex hominibus emptae Deo, & Agno, ante thronum Dei fine 

macula consistentes. Frons Propylaei pictorio penicillo continet Assumptam in Coelos Matrem 

Deiparam, Ecclesiae Sioneae Patronom, exaltatam quasi Cypressum in Monte Sion.“627 

 

Průčelí tak zpřítomňuje ideu hory Sion, která zde není pojímána eschatologicky, ale spíše 

jako zhmotnění Nebeského Jeruzaléma a symbol eucharistického tajemství, jehož byli 

premonstráti defensory. Téma eucharistie je v duchu zasvěcení kostela spojeno s mariánskou 

úctou, neboť Beránek, jenž snímá hříchy světa, k sobě pozvedá Matku Boží za pomoci andělů, 

symbolizujících andělskou čistotu Panny. Nanebevzetí se odehrává za přítomnosti svatých 

patronů řádu, sv. Augustina a sv. Norberta, a gorkumských mučedníků sv. Adriana a sv. Jakuba, 

kteří prolili krev pro Beránka. Sochařská výzdoba průčelí tímto způsobem podtrhuje 

prominentní postavení premonstrátského řádu v dějinách spásy, neboť ukazuje, že patroni a 

příslušníci tohoto řádu mezi prvními spočinuli bez poskvrny hříchu před trůnem Božím. 

Přítomnost obou mučedníků zároveň poukazuje na zásluhy premonstrátů v rekatolizačním úsilí.  

Tento ikonografický program kupodivu nijak nezdůrazňuje ideji zemského patriotismu, 

která byla v prostředí tradičních církevních řádů rozšířena. Svatý Norbert byl členem sboru 

českých zemských patronů, jak v roce 1626 neopomněl připomenout opat Hermann ve výše 

zmíněném dopise hradčanským radním, na průčelí je však představen především jako zakladatel 

řádu a obránce víry. Až koncem 70. let 18. nechali premonstráti výzdobu průčelí rozšířit o dvě 

protějškové sochy – sv. Václava a uherského světce sv. Emericha. Tyto sochy byly umístěny 

po stranách portálu hlavního vstupu a podle dochovaného účetního dokladu je vytesal Ignác 

František Platzer.628 Později byly opět odstraněny a jejich další osud je neznámý. Ještě na 

počátku 30. let 19. století se o nich zmiňuje Julius Schottky.629 

                                                 
627 HERMANN 1727b, F3 
628 NA ŘP 307 
629 SCHOTTKY 1832, 250 
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O. J. Blažíček a po něm i další autoři vyřazují z díla staršího Quitainera sochu Panny Marie 

Immaculaty, přestože se jedná o jednu z plastik, která podle výše uvedených archivních 

pramenů zůstaly na průčelí z původní výzdoby i po dělostřeleckém ostřelování v roce 1742.630 

Stojí také za připomenutí, že v roce 1746 je zaznamenáno vydání za pozlacení aureoly za 

Mariinou hlavou, nikoli však za vytvoření nové sochy.631 To by mohlo naznačovat, že původní 

socha i po roce 1742 přinejmenším po určitý čas zůstala stát na svém místě. Přes některé dílčí 

shodné prvky s dílem staršího Quitainera, jako je například tvar hlavy a podoba obličeje, které 

připomínají jeho práce v Ludwigsburgu (viz KAT. I/2), se však strahovská Immaculata známým 

pracím Ondřeje Filipa výrazně vymyká. Platí to zejména o vzduté drapérii a krouživém 

stoupavém pohybu postavy, jenž je charakteristický pro tvorbu Quitainerova syna. V souladu 

s převládajícím názorem proto tuto práci považuji za dílo J. A. Quitainera (KAT. II/28a).  

Slohovou analýzu ostatních součástí sochařské výzdoby, jež lze vztáhnout k O. F. 

Quitainerovi, ztěžuje skutečnost, že se jedná vesměs o nepříliš zdařilé kopie z různých časových 

období. V době vzniku této disertační práce se připravuje jejich nahrazení tesanými kopiemi 

ak. sochaře Petra Siegla a jeho spolupracovníků. Dochovaným dílem O. F. Quitainera by mohla 

být jedna ze dvou kamenných váz na atice. Není však jisté, zda výduskuvá kopie z roku 1968 

nahradila původní vázu staršího Quitainera nebo tesanou kopii z rukou jeho syna. Jak uvádím 

dále, pravděpodobnější je první možnost, a zdá se proto, že do dnešní doby nezůstala zachována 

žádná z původních soch O. F. Quitainera, jimiž umělec kolem roku 1726 ozdobil průčelí 

strahovského klášterního kostela. 

 

a) Beránek 

1726 

pískovec, v. cca 130 cm 

Na původním místě se v současné době nachází tesaná kopie – pravděpodobně z hořického 

pískovce.632 Její autor ani doba jejího vzniku nejsou známy. Originál se patrně nezachoval. 

 

Socha eucharistického Beránka spočívá na kameni, který připomíná skalnatý výběžek. Ten 

je osazen na nízkém piedestalu, zakončeném předsazenou profilovanou římsou. Socha se 

nachází ve velké výšce a její uměleckohistorické posouzení se může opírat především o 

                                                 
630 Seznam literatury k této soše viz PETŘÍKOVÁ 2008, 105. Dále srov. Kat č. 
631 NA ŘP 74 
632 Podle restaurátorské zprávy z roku 1985 (BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1985) je socha Beránka ze 

stejného materiálu jako socha sv. Adriana (ve skutečnosti sv. Jakuba), která je na podstavci podepsána „FR. 

ŠMEJKAL“.  
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restaurátorskou fotodokumentaci. Velmi dobrý stav kamene a ostře řezané detaily, které jsou 

patrné na snímcích z roku 1985, naznačují, že se jedná o tesanou kopii. Podle uvedené zprávy 

je Beránek vytesán ze stejného materiálu jako socha sv. Jakuba (ve zprávě mylně označeném 

jako sv. Adrian), na jejímž podstavci je vytesáno: FR. ŠMEJKAL.633 Pečlivě zpracované rouno a 

další detaily zvířecí fyziognomie odkazují ke Quitainerovu realistickému cítění. 

 

b) Sv. Norbert 

1726 

 

Pískovec, v. cca 250 cm 

Na původním místě se v současné době (červenec 2018) nachází kopie z umělého kamene 

autorů Karla Čermáka a Miloslava Starece z roku 1986. Je plánováno vytvoření tesané kopie 

v ateliéru ak. sochaře Petra Siegla. Originál sochy se nedochoval. 

 

Socha sv. Norberta z atiky nad jižní boční lodí je ve své současné podobě (červenec 2018) 

výduskovou kopií, vytvořenou ak. sochaři Karlem Čermákem a Miloslavem Starecem v roce 

1986 na základě předchozí kopie, zhotovené týmiž autory v roce 1968, poté co bylo 

konstatováno, že původní plastika stejně jako sousední kamenná váza hrozí zřícením.634 

Originál sochy se nedochoval a jeho podobu známe pouze ze tří nepříliš vypovídajících 

černobílých snímků, které jsou přiloženy k restaurátorské zprávě z roku 1968. Je na nich patrný 

značný rozsah poškození díla a četné, většinou zvětralé vysprávky, pocházející z předchozích 

nezdokumentovaných restaurátorských zásahů. Jako první patrně sochu opravoval již J. A. 

Quitainer v roce 1746, poté co její podstavec prostřelila dělová koule.  

Nejpřesnější představu o původní soše by mohly poskytnout fotografie první faksimile 

z umělého kamene, vytvořené v roce 1968. Světce charakterizují odznaky biskupské hodnosti: 

mitra, palium a pluviál. V levé ruce drží Norbert berlu, pravou pozdvihuje monstranci. Pravou 

nohou spočívá na kacíři Tanchelmovi, jenž je zde na rozdíl od podobného výjevu na klášterní 

bráně (viz KAT. II/39) podán velmi sumárně a připomíná spíše břevno čnící do prostoru. Sv. 

Norbert svého protivníka zcela přehlíží. Nakročení pravé nohy sv. Norberta je základem 

výrazného kontrapostu a východiskem rozvlnění cípu pláště, který je přes ni přehozen. 

Zpracování jeho lemu v malebných zákrutách a bohaté vyšívání souzní s tvorbou mladšího 

                                                 
633 Tamtéž 
634 ČERMÁK/STAREC 1968; ČERMÁK/STAREC 1986 
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Quitainera, jehož „restaurátorský“ zásah můžeme v těchto partiích tušit. Sevřená silueta sochy 

a její poněkud blokový charakter však korespondují s charakterem díla staršího Quitainera. 

Obličej sv. Norberta se zdá mít individuální rysy. Malá kulatá brada a úzký knírek připomínají 

tvář Marianna Hermanna, jak ji známe z dochovaných vyobrazení.635 Mohlo by se tedy jednat 

o kryptoportrét tohoto strahovského opata, což by sochu ještě více spojovalo s obdobím jeho 

vlády a činností O. F. Quitainera. Dílo proto zařazuji do jeho katalogu, přestože jeho podoba 

po roce 1746 byla pravděpodobně ovlivněna úpravy, které provedla dílna mladšího 

Quitainera.636 

 

c) Sv. Jakub (gorkumský mučedník) 

1726 

 

Pískovec, v. cca 250 cm 

Na původním místě se v současné době nachází tesaná kopie z hořického pískovce. Na 

podstavci vytesáno „Fr. Šmejkal“. Je plánováno vytvoření tesané kopie v ateliéru ak. sochaře 

Petra Siegla. Originál se nezachoval. 

 

Socha sv. Jakuba, jednoho z gorkumských mučedníků, se nachází na krátké atice na jižní 

straně tabulového štítu na vrcholu průčelí. Jak dokládá podpis na podstavci („Fr. Šmejkal“) 

jedná se pravděpodobně o tesanou kopii podle originálu z dílny staršího Quitainera. Detailní 

snímky přiložené k restaurátorské zprávě z roku 1985, kde je socha označena jako sv. Adrian, 

se zdají tuto domněnku potvrzovat: ukazují poněkud tvrdé a neosobní rysy obličeje a ostré hrany 

záhybů roucha, jež nejsou v souladu s precizním zpracováním detailů, tak jak jej známe 

z tvorby staršího i mladšího Quitainera.637 Celkové pojetí postavy s klenutými objemy a 

věrným ztvárněním vztahu tělesného korpusu a drapérie však bezpochyby zapadá do kontextu 

tvorby O. F. Quitainera. Sochařovu smyslu pro ztvárnění realistického detailu odpovídá i 

provaz, jejž si světec proplétá mezi prsty levé ruky. Jedná se o tradiční atribut obou 

gorkumských mučeníků, odkazující na jejich smrt oběšením.  

 

                                                 
635 Viz např. Hermannův portrét od Siarda Noseckého z doby kolem roku 1727. Srov. Šturc/Zápalková 2014, 90 

(kat. č. 84; autor hesla: Libor ŠTURC). 
636 V nedávné době vyslovil Tomáš Hladík názor, že původní kompoziční řešení sochy sv. Norberta by mohla 

naznačovat drobná dřevěná soška ze sbírek Kanonie premonstrátů na Strahově (srov. (Šturc/Zápalková 2014, 

105–106; kat. č. 105, autor hesla: Tomáš HLADÍK). K tomuto názoru jsem skeptický; uvedenou řezbu nepovažuji 

za Quitainerovu práci (srov. Kat. č. ). 
637 Srov. BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1985 
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d) Ozdobná kamenná váza 

1726 

 

Pískovec, v. cca 130 cm 

Na původním místě se v současné době (červenec 2018) nachází kopie z umělého kamene, 

vytvořená ve stejné době jako kopie sousední sochy sv. Norberta (Karel Čermák, Miloslav 

Starec; 1968). Originál se patrně nezachoval. 

 

Dvě ozdobné kamenné vázy se nacházejí ve velké výšce na středních osách bočních křídel 

průčelí po boku soch sv. Augustina a sv. Norberta. Je doloženo, že v roce 1746 nejmenovaný 

sochař – pravděpodobně J. A. Quitainer – vytesal kopii jedné z těchto váz. Vzhledem k tomu, 

že v tomto roce byly nahrazeny dvě sochy nacházející na severní straně průčelí, lze 

předpokládat, že nově vytesána váza se také nacházela na severní straně, vedle sochy sv. 

Augustina, zatímco originál O. F. Quitainera zůstal zachován na jižní straně, v sousedství sochy 

sv. Norberta. Tato váza byla nahrazena kopií z umělého kamene v roce 1968.638 Originál se již 

tehdy nacházel v havarijním stavu a do dnešní doby se nedochoval. Druhá váza byla nahrazena 

kopií z umělého kamene v roce 1987 a její originál byl uložen ve strahovském klášterním 

kostele.639 

Obě vázy jsou však téměř identické – mladý Quitainer v tomto případě vystupoval spíše jako 

restaurátor, kopírující práci svého otce. V obou případech se jedná o trojdílný útvar vyrůstající 

z patky s probranými stěnami. Mohutná střední část kubického tvaru je zdobena festonem. 

Horní část je částí ukončenou příklopem. Povrch obou váz zdobí střídmý plošný dekor. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

AS 1716–1738, 287; AS 1739–1744, 98; NA ŘP 74  

 

IKONOGRAFIE: 

Čtyřdílný pohled na Strahovský klášter podle kresby Johanna Josepha Dietzlera, mědiryt, 

1736 

Friedrich Bernhard WERNER, Pohled na Strahovský klášter od severovýchodu, mědiryt, 1740 

 

                                                 
638 Srov. ČERMÁK/STAREC 1968 
639 BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1987 
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O. F. Quitainer – okruh, dílna 

 

13) Sv. Ignác, východní průčelí Klementina, Praha – Staré Město 

kolem roku 1726 

 

pískovec, zlacené detaily (kříž v pravé ruce světce, písmena LM MG v otevřené knize) 

nadživotní velikost 

Objednavatelem byla staroměstská kolej řádu jezuitů. 

 

Do okruhu O. F. Quitainera dílo zařadil Václav Vančura. 

 

Socha zakladatele Tovaryšstva Ježíšova je umístěna v nice situované na střední ose 

tabulového štítu východního průčelí Klementina směrem do Mariánského náměstí. Stavba 

tohoto křídla staroměstské jezuitské koleje začala v roce 1725 podle architektonického návrhu 

Františka Maxmiliána Kaňky, popřípadě Kiliána Ignáce Dientzenhofera, jehož účast na této 

poslední velké etapě budování Klementina také přichází v úvahu.640 S oběma architekty O. F. 

Quitainer v polovině 20. let 18. století spolupracoval (srov. KAT. I/4, I/9). 

Sochu sv. Ignáce s O. F. Quitainerem jako první spojil Václav Vančura, jenž zpochybnil 

starší Blažíčkův názor, že spolu se sv. Janem Nepomuckým na jihovýchodním průčelí 

Klementina spadá tato práce do Braunova tvůrčího okruhu.641 Vančura však zároveň upozornil, 

že socha odpovídá běžné úrovni produkce soudobých pražských sochařských dílen, a danou 

atribuci proto nepovažoval za jistou.642 

 

Sv. Ignác stojí na nízkém kubickém podstavci s profilovanými horními hranami, jehož 

přední stěna je zbytku podstavce předsazena a je opracována jako profilovaný sokl s konkávně 

probranými stěnami a oblounovým zakončením.  

Světec je oděn v kleriku s tuhým stojatým límcem a plášť; na hlavě má kněžský biret. 

Postava zaujímá kontrapost s pokrčenou pravou nohou, jejíž klenutá stehenní partie se rýsuje 

pod napjatou látkou. Zároveň se sv. Ignác mírně nachyluje vpřed. Zatímco zpředu působí tento 

postoj neurčitě, z bočních pohledů lépe vyniká apelativní gesto napřažené pravé ruky s křížem, 

                                                 
640 K otázce architekta východního traktu Klementina: NAŇKOVÁ/HORYNA/VILÍMKOVÁ 1988, 396. Autoři 

zmiňují i možnou participaci Kryštofa Dientzenhofera. Dále srov.: Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. 

Staré Město – Josefov. Praha 1996, 200 
641 VANČURA 1989, 149–150 (pozn. 39) 
642 BLAŽÍČEK 1958, 150 
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které je sladěno s pokrčením pravé nohy. V levé ruce drží sv. Ignác otevřenou knihu, jejíž 

spodní hranu si opírá o levé stehno. Na dvoustraně knihy jsou místo obvyklého A.M.D.G dvě 

dvojice pozlacených písmen LM MG – iniciály čtyř evangelistů, symbolizující evangelizační 

poslání jezuitského řádu. Kontury drapérie vyznačují plynulou obrysovou linii. Světec si pravou 

rukou přidržuje volný cíp pláště, což vede ke vzniku miskovitých záhybů na rameni a hluboké 

výdutě v drapérii pod loktem pravé paže. Plášť se obtáčí kolem kolene volné nohy a kaskádovitě 

spadá k zemi. Řemeslně dobře zvládnuté zákruty těchto kaskád jsou dosti věrnou citací 

Quitainerovy sochy sv. Jáchyma z roku 1707 (KAT. I/1). Této jeho rané práci z Březnické brány 

na Svaté Hoře odpovídá i kompozice sochy, včetně knihy opřené o levé stehno. Starší socha je 

však pohybově dynamičtější a vyniká větší plasticitou a bohatstvím reliéfu. Tvář sv. Ignáce také 

vychází z typiky Quitainerových soch. K té odkazují zejména velké zapadlé oči, vysoké čelo a 

nízko posazené ušní boltce. Kučeravé vlasy, zpracované pomocí vrtáku, a nápadně kostnaté, 

článkovitě prsty Quitainerovu autorství rovněž nasvědčují. 

Socha je typem architektonické plastiky, určené pro pohled z velké vzdálenosti. Tomuto 

účelu odpovídá důraz na snadnou percepční uchopitelnost, projevující se přehlednou kompozicí 

a tvarovou nadsázkou. Zároveň jsou redukovány znaky individuální modelace, která při bližším 

pohledu působí rutinně a neosobně. Přestože dílo postrádá Quitainerovu obvyklou preciznost 

při práci s detailem a opakuje až dvě desetiletí staré dílenské vzorce, lze je vzhledem 

k uvedeným afinitám zařadit mezi produkci Quitainerova ateliéru z poloviny 20. let 18. století. 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1958, 150; VANČURA 1989, 149–150 (pozn. 39); VANČURA 2002/II, 187 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město – Josefov. Praha 1996, 202 
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Sporná díla 

 

14) Sochařská výzdoba zahrady zámku v Dolní Lukavici, Plzeňský kraj 

20. léta 18. století 

 

Dochováno torzovitě (čtyři poškozené kamenné vázy) 

Objednavatel byl hrabě Ferdinand Matyáš Morzin nebo jeho nástupci z rodu Morzinů. 

O. F. Quitainera označil jako jednoho z autorů (spolu s Lazarem Widemannem) Jaroslav 

Schaller. 

 

Stavba zámku v Dolní Lukavici nepřímo souvisela s dělbou rodového majetku Morzinů po 

smrti Pavla Morzina v roce 1688 a vznikem vrchlabské a západočeské linie této původně italské 

šlechtické rodiny, inkolované v Čechách v roce 1632. Dolní Lukavice byla v držení rodu již od 

roku 1666. Na významu nabyla po roce 1699, kdy si ji hrabě Ferdinand Matyáš Morzin (1642–

1725), jeden ze synů Pavla Morzina, vybral za svoje hlavní sídlo.643 V roce 1708 zahájil nový 

vlastník stavbu prostorné rezidence, která měla jeho nárokům na pohodlí a reprezentaci 

vyhovovat lépe než stará dolnolukavická tvrz. Stavbou zámku byl zřejmě pověřen plzeňský 

stavitel Jakub Auguston ml., jenž je doložen při úpravách místního kostela sv. Petra a Pavla 

v letech 1721 až 1723.644 Druhá etapa budování zámku začala až v závěru života Ferdinanda 

Matyáše v roce 1724. Tehdy přibyla dvě postranní křídla, která rozvinula dispozici zahradního 

průčelí do podoby čestného dvora podkovovitého půdorysu. V jednom z nich byla kolem roku 

1727 vybudována zámecká kaple. 

Zřejmě souběžně se stavbou zámku vznikala před jeho jižním průčelím rozlehlá barokní 

zahrada. První písemné svědectví však o ní podal až v roce 1789 Jaroslav Schaller: „Panská 

kratochvilná a okrasná zahrada se zde nachází od času hrabat Morzinů, byla navržena panem 

Johannem Ferdinandem Schorem… a věhlasnými sochaři Lazarem a Quitainerem vyzdobena 

mnoha sochami, vytesanými dovedně z kamene.“645 Dlabač ve svém lexikonu z roku 1815 

zmiňuje zahradu v heslech věnovaných Quitainerovi, Widemannovi i Schorovi.646 V příspěvku 

věnovaném prvnímu z nich klade vznik její sochařské výzdoby do období mezi Quitainerovu 

                                                 
643 KLEPSOVÁ 2009, 21 
644 Ke stavební historii zámku v Dolní Lukavici nejnověji: HOLEČEK 2015, 378. Zde i odkazy na starší literaturu.  
645 „Der herrschaftliche Lust und Ziergarten ist hier zur Zeit der Grafen Morzin nach der Angebung des hrn. 

Johann Ferdinand Schor … und durch die berühmten Bildhauer Lazar und Quitainer mit vielen künstlich aus 

Stein gehauenen Bildsäulen gezieret wurden.“ SCHALLER 1789, 134. 
646 DLABACŽ 1815, Band I., 517 (časopisecky již 1813, srov. DLABACŽ 1813); DLABACŽ 1815, Band II., 187; 

DLABACŽ 1815, Band III., 63 
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svatbu v roce 1700 a jeho údajným angažmá při vzniku malostranského trojičního sloupu, který 

mylně datuje rokem 1708. Sochami pro hraběte Morzina si údajně Quitainer získal slávu a 

„mnohou výhodu do budoucnosti“ (manchen Vortheil für die Zukunft).647 V článku o 

Widemannovi Dlabač uvádí, že „Též v Lukavici se od něho nacházejí nádherné sochy, které 

zhotovil pro tehdejšího majitele tohoto panství hraběte z Morzinu.“648  

Namístě je otázka, kdy vlastně mohl O. F. Quitainer sochy pro zámecký park vytvořit. Před 

rokem 1708, jak uvádí Dlabač, to bylo vzhledem k časovému průběhu stavebních prací těžko 

možné. Již v roce 1709 je pak Quitainer doložen v Ludwigsburgu, i když přesné datum jeho 

odjezdu z Čech není známo. J. F. Schor jako předpokládaný architekt zahrady přišel do Čech 

v rozmezí let 1709 až 1713.649 Pokud tedy Quitainer v Lukavici působil, bylo to spíše až v 

období druhé etapy stavebních prací kolem poloviny 20. let 18. století. V této době se také 

upevnily jeho kontakty s pražským konventem řádu augustiniánů poustevníků při kostele sv. 

Tomáše, k jehož předním podporovatelům Morzinové patřili a kde měli svoji rodinnou hrobku. 

Vyloučit nelze ani možnost, že na výzdobě zahrady se ve skutečnosti podílel až Quitainerův 

syn Jan Antonín, jenž na začátku 50. let 18. století vytvořil sochy biskupů pro nedalekou kapli 

v Chlumčanech (KAT. II/32) a jenž již od 30. let 18. století pracoval na zakázkách iniciovaných 

příslušníky pražsko-vrchlabské větve Morzinů (KAT. II/22,23 a II/9). 

 

Půdorys barokní zahrady v Dolní Lukavici je znám díky kresbě v inventáři z roku 1797, 

kterou publikoval Karel Hieke.650 Parter byl osově svázán s průčelím zámku, od jehož středního 

rizalitu vybíhal obdélný pás pozemků se středovou cestou, kterou lemovaly geometricky 

uspořádané trávníky, brodérie či stříhané keře a kruhové bazény. K této nejzdobnější části 

zahrady po stranách přiléhala dvě kratší pole v šíři průčelí. Celý osově symetrický areál pak 

obklopovaly panské louky a chmelnice. O podobě sochařské výzdoby, jež zanikla zřejmě již 

počátkem 19. století v souvislosti s přeměnou zahrady v anglický krajinný park, nemáme 

bližších zpráv.651 Kromě částečně dochovaných kamenných váz byly pravděpodobně její 

součástí i figurální plastiky, které snad byly soustředěny převážně kolem středního, 

nejvýpravnějšího úseku zahrady. V současné době se z této bohaté a dobovými autory 

obdivované glyptotéky zachovaly jen nepatrné zlomky. Stav jejich dochování a jejich umístění 

                                                 
647 DLABACŽ 1815, Band I., 517 
648 „Man findet auch in Lukawez prachtvolle Statuen von ihm , die er für den damaligen Besitzer dieses 

Herrschaft Grafen von Morzin verfertigte.“ DLABACŽ 1815, Band II., 187 
649 Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004, 591 
650 HIEKE 1984, 87 
651 Dlabač ještě v roce 1815 uvádí, že v Dolní Lukavici lze spatřit četné Quitainerovy a Widemmanovy sochy. 

Pravděpodobně však při tom pouze parafrázuje Schallerovo svědectví z roku 1789. 
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v 70. a 80. letech 20. století zachycuje fotodokumentace uložená v plzeňském územním 

odborné pracovišti NPÚ.  

 

a) Torza dvou váz a podstavců na východním okraji parku 

 

První z těchto váz leží na zemi vedle hranolovitého podstavce se stěnami zdobenými zrcadly 

se skrojenými rohy. Váza ve tvaru připomínajícím piniovou šišku zdobí v nejširší části pás 

s mušlovým ornamentem. Druhá váza je vzdálena asi deset metrů. Stojí na nízkém podstavci 

s krycí deskou. Váza kubického tvaru je zakončena oválným příklopem a v horní části ji zdobí 

tři „janusovské“ tváře, střídající se s mušlovým ornamentem. Stav zachování obou památek 

nedává možnost jejich stylové analýzy. Zvláště ležící váza se jeví na pokraji zániku. 

 

b) Dvě vázy uložené v podjezdu středního rizalitu zámku 

 

Tyto vázy ležely ještě nedávno na trávníku před zahradním průčelím zámku.652 Váza 

umístěná nyní v pravém zadním rohu podjezdu je značně poškozena a její výzdoba je 

nezřetelná. V lepším stavu se nachází váza v levém zadním rohu podjezdu. Na fotografii z roku 

1972 je dobře patrný její tvar s užší soklovou částí, konkávně vybouleným středem se 

souběžnými perlovcovými proužky na povrchu a hrdlem, které zdobí protínající se pásky. 

Z boku se k váze tiskne putto. Tento jediný výraznější stylový prvek nenaznačuje souvislost 

s tvorbou Ondřeje Filipa, popřípadě Jana Antonína Quitainera. Putto působí jako povšechná 

dílenská práce hrubé modelace, která však může být výsledkem nepůvodních úprav, na které 

upozornil již Blažíček.653  

 

LITERATURA: 

SCHALLER 1789, 134; DLABACŽ 1815, Band I., 517; DLABACŽ 1815, Band II., 187; DLABACŽ 

1815, Band III., 63; HOSTAŠ/VANĚK 1902, 31; ŠTECH 1938–1939, 168; BLAŽÍČEK 1958, 120; 

ŠTECH 1959, 54; HIEKE 1984, 87, KOVAŘÍK 2006, 203–204, KLEPSOVÁ 2009, 44–46; HOLEČEK 

2015, 378 
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652 Ústní informace majitelky zámku z října 2018. 
653 BLAŽÍČEK 1958, 120 
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15) Sochařská a řezbářská výzdoba hlavního oltáře katedrály sv. Víta v Praze 

před rokem 1729 

 

Nedochováno 

 

dva velcí andělé nadnášející cípy baldachýnu 

menší andělé v nástavci 

rám obrazu sv. Rodiny 

 

dřevo 

 

O. F. Quitainerovi připsal Jan Quirin Jahn. 

 

Jan Quirin Jahn na dvou místech svých poznámek k umělecké topografii Hradčan, které 

vyšly v edici Lubomíra Slavíčka, připomíná Quitainerův podíl na nové úpravě hlavního oltáře 

katedrály. V první zmínce Jahn uvádí, že Quitainer podle nákresu Johanna Ferdinanda Schora 

vytvořil sochy i „výzdobu“ (Verzierung) – míněno řezbářskou – hlavního oltáře.654 Ve druhém 

případě je formulace poněkud odlišná: Jahn píše, že starší Quitainer je autorem „soch výzdoby“ 

(Statuen Verzierung) hlavního oltáře.655 Z pohledu současného stavu poznání snižuje hodnotu 

jeho svědectví fakt, že pisatel vzápětí připisuje staršímu Quitainerovi i náhrobek sv. Jana 

Nepomuckého („až na čtyři stříbrné vázy a čtyři sochy balustrády“), jenž byl ve své dnešní 

podobě vytvořen až po sochařově smrti. Přesto informace o Quitainerově účasti na výzdobě 

oltáře pronikla do uměleckohistorické literatury a příležitostně bývá uváděna dodnes. Poprvé ji 

publikoval Jahnův současník a přítel Franz Lothar Ehemant v roce 1774, jenž doplnil i 

přibližnou dobu vzniku oltáře. Podle Ehemanta: „Hlavní oltář, stejně jako téměř všechny boční 

oltáře, je také zhotoven ze dřeva a je pozlacen. Schor k tomu u příležitosti svatořečení sv. Jana 

Nepomuckého dodal kresbu a starší Quitainer vytvořil v mužném stylu sochařské práce. Krásné 

a vzácné malby téhož oltáře při vstupu rovněž upoutají oko znalce.“656 Téměř shodná, jen na 

několika místech mírně stylisticky upravená formulace se objevila v popisu pražských měst, 

                                                 
654 SLAVÍČEK 2014, 318 
655 Tamtéž 327 
656 „Das Hauptaltar, wie beynahe alle Nebenaltäre, ebenfals aus Holze verfertigt und vergoldet. Schor gab, bei 

Gelegenheit der Heiligsprechung des heil. Johann von Nepomuck, die Zeichnung dazu an, und der ältere 

Quiteiner hat die Bildhauerarbeit in einem männlichen Stile ausgeführt. Die schönen und kostbaren Gemälde aus 

demselben ziegen das Auge des Kenners beym Eintritte gleich auf sich.“ EHEMANT 1774, 34 
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jenž je připojen ke spisu Nová kronika Česká od roku 530 do roku 1780.657 Tato práce byla 

vydána tiskárnou Johanna Ferdinanda Schönfelda v roce 1780 jako patisk, přebírající texty 

jiných autorů bez jejich vědomí a svolení. V tomto případě byl postižen F. M. Pelcl, jenž se 

však nakonec svých autorských práv domohl, a F. L. Ehemant, jehož reakce na nakladatelský 

podnik, jenž z dnešního pohledu působí skandálně, ale ve své době nebyl neobvyklý, není 

známa. Schönfeldův patisk byl nicméně komerčně úspěšný a díky abonentní síti pronikl k 

širokému okruhu čtenářů. Nepochybně to přispělo i k zakořenění informace o autorské 

spolupráci J. F. Schora a O. F. Quitainera ve svatovítské katedrále.  

V 19. století se zpráva o Schorově návrhu hlavního oltáře a Quitainerových sochách 

mužného stylu promítla do většiny průvodců katedrálou z doby před její regotizací. Najdeme ji 

v práci Václava Františka Veleby z roku 1832 (první vydání), Antona F. M. Honsatka z roku 

1833 i Václava Michala Pešiny z přelomu 30. a 40. let 18. století.658 Ve 20. století zmiňuje 

Rudolf Rouček ve svém průvodci katedrálou z roku 1948, že O. F. Quitainer vyřezal na základě 

Schorova návrhu nový rám pro obraz Sv. Rodiny od Jana Bedřicha Hesse, jenž byl umístěn 

v nástavci a jehož původní rám byl pravoúhlý.659 Tento názor v nedávné době s odkazem na 

Roučka zopakovali Jiři Kuthan s Janem Roytem, kteří ve své monografii o svatovítské katedrále 

rovněž uvedli, že Quitainer se na výzdobě oltáře podílel jako řezbář oltářního rámu a nástavce, 

navrženého J. F Schorem.660 Vít a Kateřina Mazačovi ve svém článku o grafických 

vyobrazeních interiéru katedrály připustili, že J. F. Schor se mohl podílet na úpravě hlavního 

oltáře katedrály, o Quitainerově účasti na tomto počinu však vyslovili pochybnosti.661  

 

Z barokního oltáře svatovítské katedrály, nahrazeného v letech 1868 až 1873 novogotickou 

oltářní architekturou, se zachovala část predely z poloviny 17. století a dále tři desky retáblu 

včetně ústředního obrazu sv. Lukáš maluje Pannu Marii od Jana Gossaerta. Dochovaly se i 

stříbrné bysty zemských patronů Víta, Vojtěch, Václava a Cyrila, odlité podle návrhu Františka 

                                                 
657 BESCHREIBUNG 1781, 23. Jaroslav Schaller ve svém popisu Hradčan z roku 1794 tento údaj neuvádí. Srov. 

SCHALLER 1794.  
658 Srov. HONSATKO 1833, 82; PEŠINA 1837–1843, 30; WELLEBA 1842, 35. Naopak Legis Glückselig se 

v souvislosti s hlavním oltářem o autorství J. F. Schora a O. F. Quitainera nezmiňuje. Srov. GLÜCKSELIG 1855, 

90, 105 
659 ROUČEK 1948, 68. Dle zjištění Štěpána Váchy uvedený obraz sv. Rodiny ve skutečnosti zřejmě vytvořil 

Antonín Stevens ze Steinfelsu. Převzato z: MAZAČ/MAZAČOVÁ 2010, 53 
660 KUTHAN/ROYT 2011, 884 
661 MAZAČ/MAZAČOVÁ 2010, 52, pozn. 17. Informaci o možném Quitainerově podílu na výzdobě oltáře autoři 

relativizují, protože Quitainerovi byla v 18. a 19. století neoprávněně připisována řada sochařských děl. 

Poukazují také na to, že andílci a velcí andělé, jež dle dochovaných grafických listů zdobily oltář, patřili 

k běžnému repertoáru soudobého sochařství. S ohledem na mylné připsání oltářních desek konečně Mazačovi 

vyslovují pochybnost také o spolehlivosti spisu A. Honsatka, jenž však – jak dokládám výše – nebyl původcem 

informace o Quitainerově angažmá při výzdobě katedrály. 
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Preisse v roce 1699, stejně jako osm dřevěných soch zemských patronů, které byly původně 

umístěny v blízkosti oltáře při pilířích závěru a dnes se nacházejí v prostoru křížení. Za jejich 

autora je rovněž považován František Preiss.662  

Uspořádání oltáře a podobu jednotlivých částí jeho výzdoby částečně zachycují především 

pohledy do presbytáře katedrály na grafických listech Michaela Jindřicha Rentze (1743) a 

Caspara Plutha (1791), vytvořených u příležitosti korunovace Marie Terezie, popřípadě 

Leopolda II.663 Sochařskou výzdobu oltáře tvořily především dva velcí andělé, přidržující po 

obou stranách cípy baldachýnu na obrazem sv. Rodiny v nástavci oltáře, a dále menší andělé 

obklopující rám tohoto obrazu. Uvedené grafické předlohy však neumožňují podrobné 

zhodnocení řezbářské výzdoby oltáře a vyslovení relevantního názoru v otázce jejího autorství. 

Na základě častého zaměňování Quitainerových prací s řezbami Františka Preisse (výzdoba 

kostela sv. Voršily v Praze, hlavní oltář v Doksanech) lze vyslovit domněnku, že J. Q. Jahn 

mohl svoji autorskou atribuci formulovat pod dojmem Preissových soch zemských patronů při 

pilířích závěru. Na druhou stranu nelze podceňovat skutečnost, že Jahn i Ehemant zmiňují 

v souvislosti s oltářem i J. F. Schora, s nímž oba autory pojily přátelské vztahy a jenž mohl být 

zdrojem jejich informací o zakázce, kterou bezesporu musel vnímat jako prestižní.  

 

LITERATURA: 

(pouze k baroknímu hlavnímu oltáři a podílu O. F. Quitainera na jeho výzdobě): 

 

EHEMANT 1774, 33–34; BESCHREIBUNG 1781, 23; HONSATKO 1833, 82; PEŠINA 1837–1843, 

30; WELLEBA 1842, 35; GLÜCKSELIG 1855, 90, 105; ROUČEK 1948, 68; MAZAČ/MAZAČOVÁ 

2010, 53; KUTHAN/ROYT 2011, 884; SLAVÍČEK 2014, 318, 327 

  

                                                 
662 K dílu F. Preisse včetně prací pro katedrálu nejnověji MAZAČOVÁ 2007. Zde i odkazy na další literaturu. 
663 Ke grafickým pohledům do interiéru katedrály nejnověji: MAZAČ/MAZAČOVÁ 2010. 
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Mylně připsaná díla 

 

16) Výzdoba oltáře Všech svatých v kostele sv. Tomáše při klášteře augustiniánů 

poustevníků, Praha – Malá Strana, první oltář na evangelijní straně směrem od vchodu 

do kostela 

 

Sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána 

kol. 1675 

 

nadživotní velikost 

dřevo, leštěná běl 

 

O. F. Quitainerovi připsal V. V. Štech. 

 

Dva letící andělé přidržující zespodu rám oltářního obrazu. 

kol. 1725  

 

dřevo, leštěná běl 

Quitainerovi připsal Ivan Šperling. 

 

Součástí sochařské výzdoby oltáře jsou dále dvě na tabernáklu, velký anděl nadnášející 

oltářní obraz a skupina andělů, putti a andílčích hlaviček v nástavci. 

 

Oltář je umístěn v mělké nice nejzápadnějšího travé severní boční lodi. Edikulovému retáblu 

je na levé i pravé straně předsazen tordovaný sloup. Oba sloupy společně vynášejí úseky 

profilované předsazené římsy a rámují střední prostorovou jímku s architektonicky pojatým 

svatostánkem a obrazem Všech svatých. Tento obraz je zasazen v konvexně-konkávně 

tvarovaném rámu, jehož horní okraj zasahuje až do nástavce, kde je jeho řezbářská výzdoba 

navázána na symbol Božího oka ve věnci slunečních paprsků.  

Sochařská výzdoba střední osy oltáře je komponována jako kontinuum, které začíná na 

stříšce tabernáklu se symboly evangelistů a dvěma putti držícími roušku Veroničinu, pokračuje 

anděly nadnášejícími oltářní obraz a vrcholí andělskými chóry obklopujícími symbol Božího 

oka v nástavci.  
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Této jednotné výtvarné koncepci, která je ikonograficky propojena i se štukovou výzdobou 

klenby příslušného travé boční lodi, se vymykají sochy sv. Rocha a sv. Šebestián, situované 

v prostoru za tordovanými sloupy na bocích oltáře. Vzhledem k rozdílným rozměrům jejich 

podstavců nelze vyloučit, že původně nebyly určeny pro jeden a týž oltářní celek. Socha sv. 

Šebestiána je nadto opracována ze všech stran, zatímco socha sv. Rocha je vzadu vyžlabena.664 

 

V určení autorství těchto soch je uměleckohistorická literatura nejednotná. Bohumil Matějka 

uvažoval vzhledem k opravdovosti jejich výrazu a pohybu o F. M. Brokoffovi a kategoricky 

odmítl autorství O. F. Quitainera.665 K tomuto sochaři se naopak přiklonil Václav Vilém Štech, 

jenž v nich shledával onu „horoucnost“, která byla podle jeho názoru pro Quitainerovy práce 

typická.666 Anděly nadnášející obraz připsal Štech Janu Michalu Brüderlemu, jenž je doložen 

jako autor výzdoby nástavců oltářů Svaté rodiny a sv. Jana Nepomuckého v témže kostele (KAT 

I/5a,b). Se Štechovým názorem, že sochy obou světců vyřezal Quitainer, se ztotožnil Jakub 

Oldřich Blažíček, jenž upozornil na možnou inspiraci sochy sv. Šebestiána pozdně antickými 

vzory.667 Emanuel Poche označil za autora veškeré sochařské výzdoby Brüderleho.668 Ivan 

Šperling konstatoval shody mezi modelací roušky sv. Šebestiána a plášťů Quitainerových soch 

sv. Augustina a sv. Vojtěcha na oltáři sv. Jana Nepomuckého (KAT I/5b). Obličej tohoto 

mučedníka podle Šperlinga typově odpovídá sv. Václavovi z oltáře sv. Jana Nepomuckého 

(KAT I/5b).669 Šperling nad rámec Blažíčkovy atribuce připsal O. F. Quitainerovi také dva 

menší anděly nadnášející oltářní obraz. Celou sochařskou výzdobu oltáře situoval do roku 1721. 

Ivo Kořán se rovněž přiklonil ke Quitainerovi, jemuž na základě těchto prací přisoudil roli 

spojovacího článku mezi Janem Odřichem Mayerem a vrcholným barokem brokoffovského 

ražení.670 Václav Vančura upozornil na slohově odlišný charakter obou soch od Quitainerových 

modelů pro stříbrné sochy hlavního oltáře. Sv. Rocha určil Vančura jako práci Jana Jiřího 

Bendla z období kolem roku 1675, jež navazuje především na řezbářovy práce na zpovědnicích 

v kostele sv. Salvátora v pražském Klementinu.671 Také protějškovou sochu sv. Šebestiána 

připsal Vančura – byť s menší jistotou – Bendlovi.672 

                                                 
664 Na odlišné rozměry podstavců a odlišný způsob opracování obou soch upozornil Václav Vančura. Srov. 

VANČURA 1989, 130. 
665 MATĚJKA 1896, col. 129 
666 ŠTECH 1939, 171 
667 BLAŽÍČEK 1958, 119–120  
668 POCHE 1985, 208 
669 ŠPERLING 1973, 124 
670 KOŘÁN 1988, 468 
671 VANČURA 1989, 130 
672 Tamtéž 130–131 
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Sochu sv. Rocha – staršího muže s poutnickou holí, jenž si vyhrnuje roucho a ukazuje na 

morovou ránu na své noze – charakterizuje uzavřená obrysová křivka, realisticky přesvědčivé 

podání tělesných objemů a citlivě modelovaná hlava s širokými lícními kostmi a výraznými 

nadočnicovými oblouky. Díky vbočeným ramenům a nachýlení postavy vpřed je nabíledni 

spojitost s Bendlovými „zabalenými“ postavami. Vančurova autorská atribuce se tak jeví jako 

opodstatněná. Podporuje ji také kaskádovité nařasení roucha na světcově pravém boku, které 

rovněž charakterizuje Bendlovu tvorbu, zatímco v Quitainerově díle se s tímto archaizujícím 

motivem nesetkáváme. Také hladká modelace kolene neodpovídá téměř až popisně 

realistickému podání tohoto anatomického detailu v Quitainerově díle, jak lze ukázat na 

srovnání se sochou sv. Víta na oltáři sv. Jana Nepomuckého v témže kostele.  

Sv. Šebestián je ztvárněn jako mladý muž přivázaný k vidlicovitému pahýlu stromu. Jeho 

anatomicky věrohodně podané, atletické tělo, zakrývá pouze bederní rouška. Světce zasáhly 

čtyři šípy. Je smrtelně zraněn, ale při plném vědomí. Opírá se dlaní pravé ruky o strom a pravou 

nohou jako by se navzdory svým poutům a zraněním chystal vykročit. Hledí na nás široce 

otevřenýma očima, jeho ústa jsou pootevřená v povzdechu nebo šepotu. Výraz tváře vyjadřuje 

odhodlání zápasící s rostoucí únavou a bolestí. 

Zevrubnější poznání Quitainerova díla v Ludwigsburgu a potvrzení jeho autorství v případě 

souboru sochařských děl v zámeckém kostele v Nižboru rozšiřují komparační základnu i 

z hlediska analýzy sochy sv. Šebestiána. Vzájemné srovnání vyznívá v neprospěch 

Quitainerova autorství.673 S jeho přístupem je v rozporu především kompozice sochy, která 

tlumočí apel k divákovi, vyjádřený zmíněným nakročením a návazným pohybem horní části 

těla včetně hlavy. Quitainerovy kompozice vycházejí převážně z antikizujícího kontrapostu a 

jejich pohybové schéma se odvíjí od vertikální osy. S tím souvisí i způsob vyjádření 

náboženského prožitku. Quitainerovovým sochám je vlastní spíše výraz tiché kontemplace než 

naléhavého apelu a výzvy k následování. Také hladká modelace svalstva, prstů rukou a 

kolenního kloubu hypotézu o Quitainerově autorství nepodporuje. 

                                                 
673 Ve své diplomové práci z roku 2008 jsem se rovněž přikláněl k autorství O. F. Quitainera, byť s vědomím, že 

jejich stylová poloha se přece jen liší od soch světců na oltáři sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny. Ke změně 

mého názoru vedla především přímá zkušenost s Quitainerovými díly v Ludwigsburgu, které jsem měl možnost 

blíže poznat v roce 2017. Mojmír Horyna se v posudku mé práce přikláněl k autorství J. J. Bendla. Srov. Hořák 

2008, 22–23. Posudek M. Horyny je k dispozici v internetovém repozitáři diplomových prací Univerzity Karlovy 

(https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/62594/; staženo 3. 12. 2018). 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/62594/
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Ke Šperlingovu názoru na autorství dvou putti vlevo pod oltářním obrazem lze uvést, že 

andílci na levé straně obrazu mají ve srovnání s Quitainerovými doloženými putti z Nižboru 

štíhlejší tělesný kánon a odlišují se od nich také svými usměvavějšími tvářemi. 

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 226; MATĚJKA 1896, col. 129; ŠTECH 1939, 171; BLAŽÍČEK 1958, 119–120; 

ŠPERLING 1973, 124; NEUMANN 1974, 198–199 (kat. č. 145, sv. Šebestián), POCHE 1985, 208; 

KOŘÁN 1988, 466–468; BLAŽÍČEK 1989b, 502; VANČURA 1989, 130–131; FAIX/ MAREŠ 2003, 

49; HOŘÁK 2008, 22 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Malá strana. Praha 1999, 107 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

GRIM/GRIMOVÁ 1967 
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17) Alegorie Pevnosti a alegorie Spravedlnosti, sakristie baziliky sv. Markéty 

Antiochijské, Praha – Břevnov 

kolem roku 1700 

 

lakované dřevo 

alegorie Pevnosti, v. cca 84 cm 

alegorie Spravedlnosti, v. cca 114 cm (včetně pozdviženého meče) 

 

O. F. Quitainer je jako autor uveden v katalogu výstavy Pražské baroko 1600–1800. 

 

Vlastník: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 

 

Sochy jsou umístěny na bočních osách trojdílné barokní skříně. Nejedná se o původní 

umístění, neboť skříň – jak lze odvodit z její lapidární řezbářské výzdoby – byla s velkou 

pravděpodobností vytvořena až později v 18. století. Výška soch v sakristii přibližně odpovídá 

údajům z roku 1938. V katalogu výstavy Pražské baroko jsou však jejich rozměry vzájemně 

zaměněny.674 

Mezi oběma alegoriemi stojí na segmentovém nástavci socha ženy s dítětem v náručí a 

dalším dítětem u svého levého boku. Tato třetí, v katalogu neuvedená alegorie ztělesňuje patrně 

křesťanskou lásku, Caritas, jako nejvyšší ze všech ctností. Alegorie Pevnosti (Firmitas) po jejím 

pravém boku má podobu ženy nesoucí dvě části přelomeného sloupu. Její protějšek 

Spravedlnost (Justitia), stojící po levém boku Caritas, pozvedá v pravé ruce meč a v levé ruce 

drží váhy. 

Tyto tři alegorické postavy lze z Quitainerova díla vyloučit již na základě jejich srovnání s 

alegoriemi Caritas a Prudentiae, které sochař vytvořil v roce 1712 pro vestibul východního 

křídla (Ordensbau) zámku v Ludwigsburgu. Staticky pojaté, neosobně působící řezby 

z Břevnovského kláštera jsou vzdáleny tamním mateřsky přijímajícím alegoriím s 

laskavým úsměvem v širokých tvářích. Tělesný kánon břevnovských soch, jejich podlouhlé 

obličeje a lineární členění drapérie (týká se zvláště Caritas) navozují spojnici s dílem Jana 

Brokoffa. Srovnání se sousoším sv. Barbory se sv. Markétou a sv. Alžbětou z Karlova mostu, 

jež reprezentuje podobný typ trojčlenného sousoší, zároveň ukazuje, že řezby musely vzniknout 

                                                 
674 Srov. PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 291, 292) 
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ještě před začátkem samostatné tvůrčí činnosti Brokoffových synů, protože umělecká úroveň 

břevnovských alegorií za mosteckým sousoším znatelně zaostává. 

 

LITERATURA: 

PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 291, 292)  
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18) Sv. Norbert (?) 

kolem roku 1710 

 

lipové dřevo s obnovenou, patrně původní polychromií a zlacením, vzadu vypracováno, 

chybí pravá ruka 

v. 40,5 cm 

 

Vlastník: Královská kanonie premonstrátů na Strahově (od roku 1950 Národní galerie, inv. 

č. P 2800, vráceno v roce 1992) 

 

O. F. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček v roce 1966. 

 

Socha představuje bezvousého muže mladšího či středního věku s odznaky biskupského 

důstojenství: mitry, pluviálu a pontifikálních rukavic. Dalším atributem je otevřená kniha, na 

kterou biskup šlape levou nohou. V sevřené levé ruce mohla původně spočívat monstrance 

s Nejsvětější svátostí, chybějící pravá ruka snad svírala biskupskou berlu. Tyto atributy jsou 

však ztraceny. Identifikace světce jako sv. Norberta se tak opírá o provenienci díla a obecnou 

typovou shodu se zakladatelem premonstrátského řádu.  

Socha je osazena na jednoduchém podstavci s konkávně-konvexně profilovanými stěnami. 

Charakterizuje ji lukovité prohnutí těla, jež je akcentováno táhlými liniemi bohatě nařasené 

drapérie na střední ose postavy. Bohatost pluviálu je zdůrazněna vpichy a vrypy do podkladu 

zlacení. Tvář s pevnou bradou a širokými lícními kostmi lemují husté kučeravé vlasy. 

Oldřich Jakub Blažíček charakterizoval řezbu jako zběžnou a povšechnou a slohově ji 

přiřadil k pražským sochařům činným po roce 1700, jakými byli O. F. Quitainer nebo František 

Preiss.675 V otázce původního účelu plastiky nevyslovil badatel jednoznačný názor. Podle 

Blažíčka se mohlo jednat buď o jednu z protějškových plastik domácího oltáříku nebo 

modelletta oltáře.676 Později se s Blažíčkovou autorskou atribucí ztotožnil Tomáš Hladík, jenž 

mimo jiné rozvinul myšlenku, že socha mohla mít přípravný charakter.677 Podle Hladíka by se 

mohlo jednat o případ vzácně dochované kompozice původní sochy sv. Norberta, vytvořené 

                                                 
675 Srov. evidenční kartu Národní galerie, inv. č. P 2800 
676 Tamtéž 
677 Šturc/Zápalková 2014, 105–106 (kat. č. 105; autor hesla: Tomáš HLADÍK) 
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dílnou O. F. Quitainera v roce 1726 pro atiku strahovského klášterního kostela Nanebevzetí 

Panny Marie.678 

Václav Vančura naopak připsání Quitainerovi odmítl s poukazem na markantní prohnutí 

postavy a bohaté členění pluviálu.679 S tímto názorem vyslovili souhlas Ivana Kyzourová a 

Pavel Kalina. Tito autoři se nadto polemicky vyjádřili k navrženému datování sochy a jejímu 

ztotožnění se sv. Norbertem. Ve svém katalogu ji uvedli jako sv. biskupa – dílo neznámého 

sochaře z 30. let 18. století.680 

 

Uvedené námitky proti Quitainerovu autorství se mi jeví jako závažné a opodstatněné. 

Nejedná se přitom pouze o formální znaky, jako je kompozice – u Quitainera zpravidla 

uzavřenější, orientovaná na střední osu – nebo pojetí drapérie, která je v případě Quitainerových 

prací většinou lapidárněji a přehledněji členěna.681 Celková koncepce díla se svým 

dramatickým vyzněním a důrazem na dekorativní efekt vymyká Quitainerovu věcnému, 

„introvertnímu“ přístupu. V souladu s O. J. Blažíčkem řadím tuto práci do okruhu pražského 

sochařství začátku 18. století. 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1970, 625; BLAŽÍČEK 1973, 78 (kat. č. 72); VANČURA 1989, 133; 

KYZOUROVÁ/KALINA 1993, 78 (kat. č. 76); ŠTURC/ZÁPALKOVÁ 2014, 105–106 (kat. č. 105; 

autor hesla: Tomáš HLADÍK) 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

inv. č. P 2800, záznam O. J. Blažíčka  

                                                 
678 Podle Annálů Strahovského kláštera nicméně socha sv. Norberta z atiky kostela „zázračně“ ostřelování 

kláštera v roce 1742 přečkala, i když byl prostřelen její podstavec. Podrobněji viz Kat. č. (KAT. I/12b) 
679 Vančura 1989, 133 
680 Kyzourová/Kalina 1993, 78 (kat. č. 76) 
681 S výjimkou náznaku na sochách Březnické brány na Svaté Hoře (KAT. I/1) se například u Quitainera 

nesetkáme s archaizujícím kaskádovitým členěním drapérie, které je charakteristické pro Františka Preisse. 
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19) Letící anděl 

kolem roku 1720 

 

dřevo, polychromováno a zlaceno (křídla) 

chybí pravá ruka až po loket, čtyři prsty levé ruky a chodidla obou nohou 

v. 62 cm 

Součást sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí, inv. č. U 384. 

 

O. F. Quitainera jako jednoho z možných autorů díla navrhla Eliška Pilařová v roce 2016. 

 

Anděl efébského typu je zachycen v letu či v jeho závěrečné fázi, kdy s pokrčenýma nohama 

dosedal na blíže neurčenou oporu. Horní polovina těla je natočena proti pohybu nohou, hlava 

se měkce sklání k pravému rameni, pravá ruka je ohnuta v lokti a směřuje vpřed. Toto pohybové 

schéma naznačuje, že anděl byl původně součástí většího, pravděpodobně oltářního celku, 

v němž vystupoval jako adorant, popřípadě nadnášel z levé strany rám oltářního obrazu. 

Postava je zahalena v okrově zbarvený plášť s hnědou šrafovanou podšívkou, která vystupuje 

na povrch díky přehnutému lemu. Drapérie přilnavě zahaluje obě nohy, jejichž klenuté objemy 

se pod ní zřetelně rýsují. Horní část trupu je s výjimkou levého ramene odhalena a vyniká tak 

oblé rameno a svalnatá pravá paže. Podlouhlý obličej srdčitého tvaru se vyznačuje malou 

kulatou bradou, dlouhým přímým nosem a vysoko nasazenými obočími. Kadeře hustých 

vlnitých vlasů vlají nepoddajně kolem hlavy a vytvářejí lokální ohnisko vzruchu v celkově 

vyvážené a harmonicky klidné kompozici. 

 

Možnost Quitainerova autorství nadnesla Eliška Pilařová v publikaci popularizačního 

charakteru, jež však vychází z odborných poznatků pracovníků Krkonošského muzea a ze 

zhodnocení daného díla Ivo Kořánem, který tuto řezbu zasadil do kontextu pražského řezbářství 

kolem roku 1720.682 K otázce jejího autora se nicméně Kořán explicitně nevyjádřil. Podle 

Kořána mohla být socha součástí původního mobiliáře kostela sv. Augustina při klášteře 

augustiniánů poustevníků, který ve Vrchlabí založil Maxmilián z Morzinu v roce 1705. Dle E. 

Pilařové, vycházející z poznatků o stavební historii kláštera, mohl být anděl součástí provizorní 

                                                 
682 Podle I. Kořána: „Anděl je povahy měkké až líbezné a přimluvil bych se, že by mohl pocházet z původní 

výzdoby vrchlabského klášterního kostela kolem roku 1720, dokonce snad ze staršího hlavního oltáře – dřív, než 

sem byli povoláni kolem roku 1735 následovníci M. B. Brauna. Autora bych hledal v některé pražské dílně po 

roce 1720.“ Citováno podle Pilařová 2016, 24. 
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kaple v ambitu kláštera, v níž se konaly řádové bohoslužby před dokončením konventního 

kostela.683 

Připsání díla O. F. Quitainerovi, popřípadě Janu Jiřímu Pacákovi nebo Řehoři Thénymu 

vychází z předpokladu účasti těchto sochařů na výzdobě výše uvedeného klášterního kostela.684 

Tento historický argument však lze v případě staršího Quitainera vyloučit, protože výzdoba 

oltáře sv. Moniky, která je v této souvislosti zmiňována, vznikla až kolem roku 1733 v dílně 

jeho syna Jana Antonína (podrobně viz KAT. II/22). Ani formálně stylový rozbor však hypotézu 

o autorství staršího Quitainera nepotvrzuje. Jeho pojetí se vymyká tvar a modelace úzkého 

obličeje s malou bradou a spíše malířsky než plasticky pojatým obočím, které na čele nevytváří 

„mužný“ hrbolek – tak typický pro quitainerovské obličeje. Se sochařovým uměřeným, spíše 

vážným projevem se neshoduje také celková „líbezná“ stylizace anděla. Autorství mladšího 

Quitainera, v jehož případě máme k dispozici bohatý srovnávací materiál ve Strahovském 

klášteře (zejm. KAT. II/28), vylučuje kromě tvaru a modelace obličeje také poměrně plochý 

reliéf záhybů drapérie. Zároveň však lze konstatovat, že klidná uzavřená kompozice a objemová 

plnost řadí toto dílu do okruhu brokoffovské následnosti a jeho připsání J. J. Pacákovi nebo Ř. 

Thénymu se tak rovněž jeví jako málo opodstatněné. 

 

LITERATURA: 

PILAŘOVÁ 2016, 24–27 

 

EVIDEČNÍ KARTA (Krkonošské muzeum ve Vrchlabí): 

inv. č. U 384 (obsahuje pouze technický popis)  

                                                 
683 PILAŘOVÁ 2016, 27 
684 Tamtéž  
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20) Sv. Maří Magdalena 

kolem roku 1720 

 

zimostrázové dřevo s pozdějšími doplňky z lipového dřeva (chybějící ruce), lakováno a 

leštěno 

v. 17 cm 

Do sbírek Národní galerie se dílo (ev. č. P 382) dostalo jako dar vrchního ředitele Karla 

Svobody v roce 1939. 

 

O. F. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Světice pokleká na pravé koleno, které je stejně jako celá pravá strana postavy zahaleno 

dlouhým splývavým rouchem. Levá, vbočené noha je naopak odhalena až po stehno. Stejně tak 

odhaluje shrnutý plášť levé rameno a levou část hrudníku, na kterou navazuje silný krk se 

zakloněnou hlavou a obličejem obráceným vzhůru. Maří Magdalena původně zřejmě zvedala 

pohled k dnes nezvěstné soše ukřižovaného Krista. Světice je vyřezána jakoby jedním tahem. 

Plynulá modelace vytváří dojem kompaktního celku a dokonalé souhry pohybů, rozložení 

tělesných objemů a zvlnění drapérie. Zároveň se řezba vyznačuje senzuálními kvalitami a citem 

pro vystižení ženského půvabu, jehož zosobněním jsou i dlouhé zvlněné kadeře vlasů, spadající 

až k pasu světice. 

Oldřich Jakub Blažíček zařadil plastiku do okruhu O. F. Quitainera a Ferdinanda 

Maxmiliána Brokoffa. Vyzdvihl přitom umnou pohybovou skladbu a modelaci, jež ukazuje na 

velmi zkušeného řezbáře. Jako nejpravděpodobnější se Blažíčkovi jevilo, že sošku vytvořil 

přímo O. F. Quitainer, přestože není známa žádná podobná řezbářská práce z jeho ruky.685 

Tuto atribuci později odmítl Václav Vančura, podle jehož názoru přesahují kvality tohoto 

díla Quitainerovy řezbářské schopnosti.686 Na základě srovnání s Maří Magdalenou z kalvárie 

v kapli Svatého kříže v pražském kostele sv. Havla a Pannou Marií Immaculatou 

z hradčanského sloupu se Vančura přiklonil k autorství F. M. Brokoffa, do jehož okruhu řadil 

plastiku již Blažíček. 

                                                 
685 Srov. záznam O. J. Blažíčka na evidenční kartě Národní galerie, inv. č. P 382. Socha byla původně připsána 

anonymnímu českému mistrovi z 18. století. Jméno O. F. Quitainera je v záhlaví karty uvedeno s otazníkem. 

V komentáři však Blažíček dospívá k názoru, že Quitainerovo autorství je nejpravděpodobnější. 
686 Vančura 1989, 134 



  

221 

 

K vyřazení sochy z katalogu Quitainerova díla vedou dva zásadní důvody. Je to na jedné 

straně složitá kompozice napůl klečící, napůl sedící postavy s horní polovinou těla, která se 

natáčí proti pohybu nohou. Quitainerovy kompozice jsou mnohem prostší, ač technicky dobře 

zvládnuté, a téměř vždy vycházejí z kontrapostu a návazného spirálovitého zvlnění tělesné osy. 

Ani sedící postavičky putti z předdvoří hradčanské Lorety nedosahují plynulostí pohybů této 

drobné řezby. Dílo se dále vymyká Quitainerovu neokázalému sochařskému projevu svým 

temperamentní senzualismem. Tato stylová poloha by odpovídala spíše tvorbě jeho syna Jana 

Antonína, jak dokládá zejména jeho Maří Magdalena z kalvárie v Dolních Břežanech. 687 V 

neprospěch autorství mladšího Quitainera však svědčí poměrně nízký reliéf drapérie a zvrásnění 

její plochy dlouhými úzkými pruhy. 

 

LITERATURA: 

VANČURA 1989, 134 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

Inv. č. P 382, záznam Oldřicha Jakuba Blažíčka z roku 1985(?)  

                                                 
687 Toto sousoší považoval Blažíček za práci O. F. Quitainera. 
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21) Poprsí Krista 

20. léta 18. století 

 

lipové dřevo se zbytky papírmaše, v. 41 cm 

Součást sbírek Národní galerie, inv. č. P 206. Zakoupeno ze soukromého majetku v roce 

1924. 

 

O. F. Quitainera jako možného autora navrhl Lubomír Sršeň. 

 

Na základě dochovaných zbytků papírmaše lze soudit, že bysta byla původně součástí 

figuríny vytvořené pro některou z barokních efemérních slavnostních architektur. Představuje 

muže středního věku – zřejmě Krista – s hlavou natočenou k pravému rameni. S anatomicky 

věrohodnou modelací lebky souzní zpracování šlachovitého krku a zejména obličeje s lehce 

pootevřenými ústy, vystouplými lícními kostmi, pevným rovným nosem, velkýma 

mandlovitýma očima a širokým vysokým čelem. Toto realistické východisko je kombinováno 

se zušlechťující estetizací, promítající se zejména do stylizovaného podání vlasů, spadajících v 

dlouhých zvlněných kadeřích na ramena, a krátkého kučeravého plnovousu. 

Na bystu upozornil Lubomír Sršeň v souvislosti s poprsími tří světců ze sbírek Národního 

muzea. Tyto práce připsal Sršeň sochaři Janu Bedřichu Kohlovi Severovi a na základě 

grafických listů je identifikoval jako pozůstatky figurín, které zdobily theatrum honoris 

postavené v roce 1729 u příležitosti svatořečení Jana Nepomuckého před svatovítskou 

katedrálou.688 Připsání poprsí Krista O. F. Quitainerovi nedoprovodil autor argumentací, 

konstatoval pouze velmi dobrou úroveň řezby.689 Václav Vančura odmítl tuto atribuci se 

zdůvodněním, že Kristův obličej postrádá měkkou modelaci soch z bočních oltářů kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně (KAT I/5a,b) a hlavního oltáře kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi 

(KAT I/8a).690 

Bysta se některými formálními znaky, jako jsou široké lícní kosti a vysoké klenuté čelo, blíží 

Quitainerovým pracím z Nižboru (KAT I/7). Námitku V. Vančury však považuji za 

opodstatněnou. Zejména hluboké rýhy na tvářích dávají dílu až jistou naturalistickou drsnost, 

která je Quitainerovu pojetí vzdálena. Výraz Kristovy tváře se široce otevřenýma očima se 

nepodobá meditativně ztišeným obličejům světců z Quitainerovy dílny. 

                                                 
688 SRŠEŇ 1991, 158, 159, obr. 136–139; SRŠEŇ 1993, 41–42 
689 SRŠEŇ 1991, 159 
690 VANČURA 1989, 134 
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LITERATURA: 

VANČURA 1989, 134; SRŠEŇ 1991, 159 a obr. 139 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): inv. č. P 206  
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22) sv. Vít a sv. Václav691 

20. léta 18. století 

 

dřevo, hnědý lak  

v. 34, 4 cm 

Draženo aukční síní Christie´s dne 8. 12. 2015 v Londýně, Sale 10701, European Sculpture 

and Works of Art, položka č. 76 

Získáno prostřednictvím obchodníka s uměním Alfreda Spera (Londýn) 25. 11. 1955. 

 

Dvě drobné řezby mohly původně představovat protějškové sochy domácího oltáříku a 

sloužit k soukromé zbožnosti. Napovídá tomu jejich shodná výška, sladěné pohyby a detailní 

vypracování. 

Sv. Vít parafrázuje sochu téhož světce z Karlova mostu, vytvořenou Ferdinandem 

Maxmiliánem Brokoffem v roce 1714. Shodná je fyziognomie tváře, kompozice zakloněné 

postavy i osobité pojetí krotkého lva, jenž jako by se ke světci uctivě skláněl a lísal. Odlišná je 

naopak poloha rukou. Levou ruku, jež v případě Brokoffovy sochy spočívá podél těla a v níž 

světec drží palmovou ratolest, si sv. Vít ve vroucím gestu klade na hruď. Pravá ruka, jíž si 

mostecká socha vyhrnuje roucho nad kolenem, je ohnuta v lokti a původně pravděpodobně 

držela palmovou ratolest. Ve srovnání s Brokoffovou půvabnou, měkce modelovanou postavou 

působí linie řezby tvrdě, což se projevuje výrazným lukovitým prohnutím postavy, křečovitým 

ohnutím zápěstí levé ruky a grafickým pojetím drapérie, která je zvrásněna řadou souběžných 

linií. Zmíněné formální prvky tuto práci zároveň vzdalují známým realizacím Quitainerovy 

dílny. 

Sv. Václav kompozičně volně navazuje na Quitainerovo ztvárnění téhož světce 

z malostranského kostela sv. Tomáše (KAT I/5b), celkové vyznění této řezby je však ve srovnání 

s Quitainerovým klidným, ale rozhodným křesťanským rytířem mnohem patetičtější. 

K dramatickému účinu opět přispívá výrazný záklon postavy a natažená pravá ruka, jež otevírá 

siluetu. Světcovo rozmáchlé gesto spolu s dramatickým postojem a lámavými záhyby drapérie 

jsou i v tomto případě vzdáleny Quitainerovu pojetí. 

                                                 
691 Při hodnocení obou děl jsem vycházel z fotografií zveřejněných na této internetové stránce: 

http://www.artnet.com/artists/ondrej-filip-quitainer/saint-vit-et-saint-wenceslas-ao0w9GlRcKz_tVv8w70nZw2 

(staženo 27. 12. 2018). 

 

http://www.artnet.com/artists/ondrej-filip-quitainer/saint-vit-et-saint-wenceslas-ao0w9GlRcKz_tVv8w70nZw2
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Obě práce lze na základě jejich hladkých oblých forem zařadit do okruhu brokoffovské 

následnosti. Prudká gesta a pojetí drapérie, kombinující graficky pojaté úseky a velké lámavé 

plochy, je přibližují sochám sv. Ludmily a sv. Václava z hlavního oltáře v zámeckém kostele 

v Nižboru, které podle archivního pramenu vytvořil zatím neznámý sochař Martin de Mayo 

(KAT I/7b). Sochy by též mohly náležet do okruhu Brokoffova vyučence Ignáce Millera. 

 

LITERATURA: 

https://www.christies.com/lotfinder/print_sale.aspx?saleid=25432&lid=1 (staženo 22. 4. 

2018) 

  

https://www.christies.com/lotfinder/print_sale.aspx?saleid=25432&lid=1
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23) Řezbářská výzdoba hlavního oltáře v zámecké kapli v Dolní Lukavici, Plzeňský 

kraj692 

1727–1728 

 

sv. Václav, sv. Vojtěch 

putto na levé straně retáblu 

dva velcí andělé a dvě putti v nástavci 

dvě putti po stranách symbolu Božího oka 

dřevo, zlaceno 

 

Objednavatelem byl hrabě Ferdinand Maxmilián František Morzin. 

 

O. F. Quitainerovi připsali Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk. 

 

Kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému byla postavena z podnětu Ferdinanda Maxmiliána 

Františka Morzina (1693–1763) na přelomu let 1727 a 1728, ještě před světcovou kanonizací. 

Chronogram v signatuře její nástropní fresky od Františka Julia Luxe udává letopočet 1727. 

Následujícího roku, 20. května 1728, žádal hrabě Morzin arcibiskupskou konzistoř o svolení 

vystavovat na oltáři o svátcích jeho světců Nejsvětější svátost. K vysvěcení kaple však došlo až 

o dva roky později, při obřadu celebrovaném litoměřickým biskupem Janem Adamem 

Vratislavem z Mitrovic.693 

Hlavní oltář je vložen do mělkého závěru, jehož zadní stěna je proražena čtveřicí obdélných 

oken. Úseky stěny po stranách oltáře rámují pilíře s předsazenými sloupy, jež vynášejí kladí 

s jemně profilovaným architrávem a římsou. Tvarosloví oltáře i jeho barevné řešení, vycházející 

z akordu černé, hnědé a zlaté, korespondují s tímto architektonickým rámcem a tvoří s ním 

jednotně komponovaný celek. Oltář je portálového typu. Na konvexně-konkávně prohnuté čelní 

stěně menzy se nachází kartuše s reliéfem svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Retábl 

s titulním obrazem flankují po obou stranách dvojice sloupů, z nichž jeden je tordovaný a druhý 

hladký s entazí. Ve vertikálním směru ohraničuje retábl zalamované, hustě profilované kladí 

                                                 
692 Interiér kaple mi nebylo umožněno zhlédnout. Při zpracování tohoto hesla jsem vycházel ze série fotografií 

z roku 1996, které jsou uloženy v NPÚ ÚOP v Plzni. Fotografii sochy sv. Václava, umístěné na levé straně 

oltáře, publikoval O. J. Blažíček. Srov. BLAŽÍČEK 1958, obr. 262 
693 Údaje o historii kaple byly převzaty z monografie V. Kovaříka, věnované Lazaru Widemannovi. Zde se 

nacházejí i odkazy na příslušnou literaturu. Srov. KOVAŘÍK 2006, 203. 
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s vyloženou římsou. Na střední ose retábl prostřednictvím proraženého frontonu plynule 

přechází v lichoběžníkový nástavec s obrazem v oválném rámu. 

Sochařská výzdoba oltáře sestává z řezeb sv. Václava a sv. Vojtěcha, umístěných na 

volutových konzolách mezi sloupy po stranách retáblu. Nad postavou sv. Václava na levé straně 

retáblu se vznáší drobné putto. Bohatou výzdobu nástavce tvoři dvojice putti poukazujících 

svými gesty na oválný obraz, dva andělé efébského typu a dvojice andílků obklopujících 

symbol božího oka nad oltářem. 

 

Řezbářské práce na oltáři připsali O. F. Quitainerovi ve svém soupisu památek Domažlicka 

z roku 1902 Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk.694 Jejich atribuce není argumentačně zdůvodněna 

a vznikla pravděpodobně transpozicí tradované zprávy o Quitainerově podílu na výzdobě 

zámeckého parku (KAT. I/14). Quitainerovo autorství v roce 1958 odmítl Oldřich Jakub 

Blažíček, podle jehož názoru by sochy na oltáři mohly být raným dílem Lazara Widemanna – 

druhého ze sochařů, kteří podle Schallera v Dolní Lukavici vyzdobili zámecký park.695 

Blažíčkův názor následně v literatuře převážil. V poslední době o tomto připsání vyjádřil 

pochybnosti Viktor Kovařík, jenž shledal dílčí shody s Widemannovou tvorbou pouze 

v případě postavy sv. Václava a ve své monografii o tomto sochaři zařadil výzdobu oltáře mezi 

sporná připsání.696  

Ani tento nejnovější vývoj bádání nevede k revizi Blažíčkova názoru, že řezby na oltáři 

vylučují Quitainerovo autorství. Socha sv. Václava je lukovitě prohnutá, světec má zakloněnou 

hlavu a klade žerď s praporcem na své pravé rameno. Tato soustava pohybů vede k vychýlení 

těžiště z rovnovážného stavu a vyvolává dojem neklidu a nestability, která je v rozporu 

s vyváženým kontrapostním postojem a usebraným výrazem Quitainerových soch. Postavu sv. 

Vojtěcha, vyrůstající z úzké základny blízko sebe položených nohou, dynamizuje nakročení 

levé nohy a apelativní gesto žehnající pravice. Relativně mělký povrchový reliéf této sochy, 

s povrchem protkaným sítí zalamovaných záhybů, se s Quitainerovým přístupem rovněž 

neshoduje. Obě sochy se od Quitainerova pojetí liší také svým subtilním tělesným kánonem. 

 

LITERATURA: 

                                                 
694 HOSTAŠ/VANĚK 1902, 31 
695 BLAŽÍČEK 1958, 120, 282 (pozn. 148), obr. 262 
696 KOVAŘÍK 2006, 204–205 
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24) Sousoší ukřižovaného Krista, Maří Magdaleny a andělů (kalvárie) u Bohušova za 

zámkem Hradiště u Blovic 

1727 

 

hrubozrnný pískovec, vytesáno z jednoho bloku kamene, původní barevnost nezjištěna 

celková výška: 620 cm 

výška sousoší i s křížem: cca 380 cm 

 

Objednavatelem sousoší byl pravděpodobně Jan Josef svobodný pán z Újezda. Vysvěceno 

bylo 23. září 1727 děkanem vyšehradské kapituly Janem Václavem Dittrichem z Lilienthalu. 

 

Na čelní straně kříže pod Kristovýma nohama jsou vyryta písmena F. T. a pod nimi letopočet 

1727. Na temeni Kristovy hlavy byly v roce 1943 nalezeny uzávěry a pod nimi důlky se zbytky 

zeminy (snad ze Svaté země).697 

 

Do okruhu O. F. Quitainera zařadil Emanuel Poche. 

 

Sousoší se nachází na návrší u městské části Bohušov na východním okraji Blovic, nedaleko 

zámku Hradiště, od nějž je dělí zámecký park a údolí řeky Oslavy a Komoranského potoka. 

V tomto kontextu sousoší představuje a od svého vzniku záměrně představovalo významný 

krajinotvorný prvek. 

Dílo vyrůstá z podstavce, který je tvořen dvoustupňovou podestou, osmibokou soklovou 

částí, přecházející stupňovitě v kvádr dříku, jehož okosené hrany zdobí liseny a jenž je 

zakončen zvlněnou profilovanou římsou. Podstavec je dosti věrnou citací podstavce sousoší sv. 

Luitgardy na Karlově mostě v Praze, jehož koncept je zde rozšířen o zmíněnou podestu, která 

sloužila jako klekátko.698 Na čelní straně dříku se nachází prohlubeň pro lampu věčného světla, 

zakrytá dvířky z tepaného zlaceného plechu, vytvarovaného do podoby paprsčité monstrance 

(nyní nahrazeno kopií z roku 2014).699 Na zadní straně soklu je osazen kamenný erb rodu 

Jeníšků z Újezda (nyní rovněž kopie z roku 2014).  

                                                 
697 HEJTMÁNEK 1947, 26 
698 Podstavec je vytvořen z jiného kusu kamene než sousoší, ale ze stejného materiálu. Vratislav Ryšavý navrhl, 

že podstavec mohl vytesat někdo z členů pražské kamenické rodiny Rappů. Jeden z příslušníků této rodiny, 

stavitel Antonín Rappa, působil v první polovině 18. století v Blovicích. Srov. RYŠAVÝ 2011, 85. 
699 K poslednímu restaurátorskému zásahu srov. Hron/Haškovcová/Do Manh Quan 2014. 
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Stejně jako podstavec je i sousoší výrazně ovlivněno zmíněným mistrovským dílem Matyáše 

Bernarda Brauna z Karlova mostu. Kompozice Braunovy sv. Luitgardy je zde však 

přehodnocena symetrickým uspořádáním postav po stranách kříže. Kristus a sv. Maří 

Magdalena, klečící u paty kříže po jeho pravém boku, se vzájemně nedotýkají ani nevstupují v 

oční kontakt. Ježíš je již v agónii nebo mrtev. Jeho tělo visí bezvládně na kříži, hlava mu padá 

k pravému rameni, jako by shlížel k Maří Magdaleně, ale jeho oči jsou zavřené. Světice klečí 

vedle kříže. Její tělo ovládá efektní spirálovitý pohyb, završený záklonem hlavy a obličejem 

obráceným vzhůru – spíše však k nebesům než k Ukřižovanému. Prázdný prostor mezi 

Magdaleninou hlavou a Kristovým pravým bokem zaplnil sochař dvojicí okřídlených andílčích 

hlaviček. Andělský chór na pohledově pravé straně sousoší je stejně jako podstavec věrnou 

citací Braunova mosteckého sousoší. Sestává z dalšího páru andělských hlaviček, andílka po 

Kristově levém boku a dvojice lkajících a objímajících se putti u jeho nohou. Zadní stranu kříže 

pokrývají kruhové obláčky. 

 

K rozšíření povědomí o tomto pozoruhodném díle přispěl blovický rodák Jan Hejtmánek. 

Tento amatérský konzervátor památek v roce 1943 inicioval a zorganizoval obnovu kalvárie.700 

Věnoval se rovněž osvětové činnosti a ve spolupráci s tehdejšími předními znalci české barokní 

plastiky se snažil vypátrat jméno autora sousoší.701 Ve své stati z roku 1947 parafrázoval 

Hejtmánek Emanuela Pocheho, jenž dal jako první tuto práci do souvislosti s tvorbou O. F. 

Quitainera.702 Poche upozornil na souvislost s kalvárií z Dolních Břežan, která v té době byla 

téměř všeobecně považována za Quitainerovu práci z roku 1717 (srov. KAT. II/14). Quitainera 

a vývojovou linii pražského sochařství po roce 1700 uvedl Poche jako možné inspirační zdroje 

autora sousoší, jehož jméno však nevyslovil.703 Přímo mezi Quitainerovy práce tak kalvárii 

zařadil až Jakub Oldřich Blažíček, jenž písmena F.T., vytesaná u paty kříže, ve shodě 

s Hejtmánkem interpretoval jako Fecit Tempore (1727), nikoli jako autorskou signaturu.704 

                                                 
700 K osobě J. Hejtmánka, jenž před svým penzionováním působil jako poštovní úředník v Plzni, srov. jeho 

archivní pozůstalost. Archiv města Plzně, fond Hejtmánek Jan, č. 325. Podle serveru E-badatelna 

(http://www.badatelna.eu/fond/151915/ ; staženo 11. 11. 2018) se v tomto fondu nacházejí i materiály k obnově 

Kalvárie u Bohušova u Blovic. 
701 Za poskytnuté fotografie sousoší mu ve své syntéze českého barokního sochařství z roku 1958 děkuje i O. J. 

Blažíček. Srov. BLAŽÍČEK 1958, 282 (pozn. 145). 
702 HEJTMÁNEK 1947, 26 
703 Tamtéž 
704 BLAŽÍČEK 1958, 143, 282 (pozn. 145) J. Hejtmánek podpírá své čtení obou písmen tvrzením, že za nimi 

nejsou vytesány tečky – srov. HEJTMÁNEK 1947, 26. Tečky jsou v současné době za písmeny patrné, nelze však 

vyloučit, že byly doplněny při některém z pozdějších restaurátorských zásahů. Na druhou stranu však Hejtmánek 

uvádí, že v archivu na zámku v Březnici byla pod IX. titulem „Stavitelství“ nalezena listina z roku 1727, 

signovaná FT. Dokument podle Hejtmánkova svědectví obsahuje informace o vysvěcení sousoší v roce 1727.  

http://www.badatelna.eu/fond/151915/
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Blažíček vyzdvihl, že socha Maří Magdaleny je „už skoro postavou brokofovské plastičnosti a 

plynulosti pohybu“.705 Údaj o Quitainerovo autorství převzaly také akademické Památky Čech. 

Jako další z možných adeptů autorství je v příslušné stati zmíněn také sochař František 

Thürmer, jehož dílo však není známo.706  

V posledních letech se otázkou autorství bohušovské kalvárie badatelsky zabývali Vratislav 

Ryšavý a Václav Vlček. První z nich hledal původ sousoší v dílně litoměřického biskupského 

sochaře Matyáše Tollingera (Dollingera, Dallingera, Zallingera), jenž převzal dílnu od svého 

otce Františka Tollingera a zemřel v Litoměřicích v roce 1740.707 Signatura F. T. by v tomto 

případě musela být obecnou dílenskou značkou, protože František Tollinger zemřel již před 

vznikem sousoší. Ryšavý posléze podpořil svoji argumentaci také nově nalezenou 

korespondencí, dokládající přátelské vztahy mezi Janem Josefem z Újezda a proboštem 

vyšehradské kapituly Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic, který zároveň zastával úřad 

litoměřického biskupa.708 

Václav Vlček navrhl hledat tvůrce sousoší mezi sochaři působícími na ostatních panstvích 

Jeníšků z Újezda a jejich nástupců Kolovratů Krakovských.709 Umělecké kontakty mezi 

západočeskými a prácheňskými državami těchto rodů ilustroval Vlček na základě nápadné 

podobnosti bohušovského sousoší a kalvárií na mostě v Březnici a na hřbitově v Čimelicích, 

které pocházejí z 50. let 18. století. Na základě analogií mezi soudobou sochařskou produkcí 

v Blovicích, Březnici a Písku dospěl Vlček k názoru, že autorem kalvárie u Bohušova byl 

sochař František Turnovský z Dobré Vody u Březnice, jenž je však dosud znám pouze jako 

řezbář, doložený v kostele sv. Jana Křtitele v Radomyšli.710 

 

Otázka tvůrce bohušovského sousoší tak stále není jednoznačně rozřešena. Čím více se však 

jeví jako opodstatněný předpoklad autorství některého z regionálních mistrů (skrývajícího se 

pod signaturou F. T.), tím méně je pravděpodobné přímé zapojení pražské sochařské dílny. 

Hypotézu o autorství O. F. Quitainera výrazně oslabilo již vyloučení kalvárie z Dolních Břežan 

ze sochařova uměleckého portfolia a posun jejího datování do 60. let 18. století. Detailnější 

                                                 
705 BLAŽÍČEK 1958, 143 
706 Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech A/J. Svazek první. Praha 1977, 96 
707 Ryšavý 2011, 82–84 
708 RYŠAVÝ 2012 
709 VLČEK 2014, 78–81, a zejména VLČEK 2013. Hypotézu, že autorem sousoší byl dosud nepříliš známý 

regionální sochař František Turnovský, zmínil ve svém článku z roku 1947 (srov. HEJTMÁNEK 1947, 26) již J. 

Hejtmánek. Vzápětí ji však odmítl s odůvodněním, že Turnovský je doložen až v 70. letech 18. století v okruhu 

sochaře Ignáce Hammera z Dobré Vody. Vlček ve svém článku z roku 2013 s odvoláním na archivní zjištění 

Bohumíra Lifky uvádí, že Turnovský byl již v letech 1736–1737 honorován za výzdobu hlavního oltáře a čtyř 

bočních oltářů v kostele sv. Jana Křtitele v Radomyšli. 
710 Ke kostelu v Radomyšli srov. VLČEK 2013, 141. Zde i odkaz na další literaturu. 
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poznání Quitainerova sochařského profilu však umožňuje odmítnout jeho participaci i na 

základě formálně kritické analýzy.  

Názory starších badatelů vycházely z obecných charakteristik sousoší, souznějících 

s brokoffovskou linií českého barokního sochařství, k níž lze řadit i O. F. Quitainera. Jako jejich 

příklad lze uvést uzavřenou siluetu jednotlivých postav i celé kompozice, hladkou modelaci 

klenutých objemů a anatomickou věrohodnost bravurně podaného tělesného korpusu 

ukřižovaného Krista.711 Odhlédneme-li od dějově rozvinuté kompozice, která je však poplatná 

Braunově sv. Luitgardě z Karlova mostu, je Quitainerovu názoru vzdáleno formální pojetí 

protagonistů sousoší i jejich psychologická charakteristika. Platí to zvláště o šroubovitém 

pohybu těla Maří Magdaleny, jehož dramatičnost zesiluje natočení předloktí levé ruky směrem 

k divákovi a afektované zalomení ruky v zápěstí. Tento explicitní způsob vyjádření duševních 

stavů se výrazně liší od Quitainerova náznakového přístupu. Modelace Kristova obličeje je 

propracovaná a působivě zachycuje okamžiky, kdy se pod tkání umírajícího začíná rýsovat tvar 

lebky. Postrádáme zde však změkčující, lyrizující dotek, který je typický pro Quitainerovo 

pozdní dílo. Koruna ze silných zprohýbaných větví a pomačkaný list pergamenu s nápisem 

INRI naopak působí téměř až expresivně. Ani typika obličejů andělů a andílčích hlaviček 

neskýtá spojnici s Quitainerovými putti z Nižboru a z hradčanské Lorety (KAT I/9). Nejvíce se 

ale dílu pražského sochaře vzdaluje stylizované až dekorativní uchopení daného tématu, které 

se odklání od iluzivního přístupu velkého slohu a hlásí se již ke generaci sochařů následující 

slohové vrstvy.712 Příkladem těchto estetizujících tendencí je kromě již zmíněné osově 

symetrické kompozice důraz na vzájemně sladěné esovité linie pohybů a záhybů drapérie nebo 

malebně působící lebka u Magdaleniných nohou, přes jejíž temeno je přehozen elegantně 

zvlněný cíp pláště.  

 

LITERATURA: 

HEJTMÁNEK 1947; BLAŽÍČEK 1958, 119, 282 (pozn. 145), RYŠAVÝ 2011; RYŠAVÝ 2012; 

VLČEK 2013; VLČEK 2014, 78–81 
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Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech A/J. Svazek první. Praha 1977, 96 

                                                 
711 K otázce přesně odpozorovaných anatomických detailů srov. vyjádření bílovického lékaře MUDr. Herejka, 

citované Hejtmánkem. HEJTMÁNEK 1947, 26. 
712 K té patřil i sochařův syn Jan Antonín, o jehož autorství však neuvažuji. V roce 1727 mu bylo teprve 18 let a 

sousoší nadto nevykazuje shodné znaky s jeho tvorbou. 
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25) Vítězný Kristus 

30. léta 18. století 

 

dřevo, polychromováno a zlaceno 

v. 69 cm 

Draženo na aukci Arthouse Hejtmánek dne 22. 5. 2014 jako položka č. 66. V aukčním 

katalogu je dílo řazeno do počátku 18. století.713 

 

Socha vzkříšeného Krista stojí na hnědém podstavci, evokujícím kámen nebo zeminu. 

Postava je plně opracována zpředu a na obou bocích, zatímco záda, zakrytá pláštěm, jsou 

vypracována jen povšechně. Vzhledem k ikonografii díla, jeho rozměrům a způsobu opracování 

se nabízí, že mohlo být původně umístěno na stříšce kazatelny. 

Kristus vykračuje levou nohou, zatímco druhá, volná noha je ohnuta v koleni a zasunuta za 

levou nohu. Nestabilní postoj posiluje celkově subtilní vyznění plastiky. Štíhlá postava 

s vysoko nasazeným pasem je prohnuta v bocích a mírně se naklání na pohledově pravou stranu. 

V prodloužené linii sešikmených ramen směřuje pravá ruka vzhůru ve vítězném a zároveň 

žehnajícím gestu. Levá ruka visí podél těla a je ohnuta v lokti. V její sevřené dlani Kristus 

patrně původně držel žerď praporce.  

Překvapivě velké ruce a nohy s prohlubněmi po hřebech jsou vypracovány s anatomickou 

pečlivostí. Hladká modelace tělesného korpusu dává vyniknout táhlým liniím svalstva na 

lýtkách, stehnech, hrudníku a štíhlých rukou. Na pravé straně hrudi je decentně naznačena rána 

po vpichu kopí, která nenarušuje sličnost těla. Prostředkem hrudníku až k břichu se táhne 

hluboká zvlněná linie. 

Měkce prohnětená drapérie zahaluje Kristovy slabiny. Plášť obaluje postavu zezadu a 

částečně zboku. Uzavřená silueta zlaceného pláště se vlní kolem postavy jako mihotavá aureola. 

Hlava a obličej jsou rovněž vypracovány pečlivě, nikoli však ve smyslu popisné detailnosti. 

Ústa jsou lehce pootevřena a za jejich plnými rty lze vidět zuby. Pevný rovný nos přechází 

v klenutá obočí, nad nimiž vyrůstá široké vysoké čelo. Hluboko posazené mandlovité oči jsou 

přivřené a dávají tváři mírný, zasněný výraz, který souzní s plynulým pohybem těla a měkkou 

                                                 
713 V aukčním katalogu je dále uvedeno, že socha je „v návrhu na národní kulturní památku“. Míněn je patrně 

návrh na zapsání do seznamu movitých kulturních památek. Srov. HEJTMÁNEK/HEJTMÁNKOVÁ 2014, 47 (č. 

položky 66) nebo http://www.arthousehejtmanek.cz/cs/aukce/vitezny-kristus-14072 (staženo 22. 4. 2018). 

Znalecký posudek aukční síně mi nebyl poskytnut. 

http://www.arthousehejtmanek.cz/cs/aukce/vitezny-kristus-14072
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modelací objemů. Vlasy jsou ztvárněny jako husté zvlněné kadeře, které zakrývají uši a splývají 

až na ramena. 

 

Quitainerovu pojetí se blíží řezba hlavy a obličeje, jehož fyziognomie i melancholický výraz 

odkazují k jeho soše sv. Jana Křtitele na kazatelně v Nižboru (KAT I/7). Celkové pojetí této 

plastiky se však od Quitainerových doložených prací odchyluje svým výrazným dekorativním 

akcentem, jenž se projevuje souhrou labilního postoje, měkce prohnutého těla, zvlněné drapérie 

a linií povrchové modelace. Tyto stylizační postupy nebyly Quitainerovu věcnému pojetí lidské 

postavy vlastní; mohly by odkazovat na mladšího sochaře z jeho okruhu a na pozdější datování. 

Velmi subtilní tělesný kánon zároveň téměř s jistotou vylučuje autorství sochařova syna Jana 

Antonína. 

 

LITERATURA: 

HEJTMÁNEK/HEJTMÁNKOVÁ 2014, 47 (č. položky 66) 

http://www.arthousehejtmanek.cz/cs/aukce/vitezny-kristus-14072 (staženo 22. 4. 2018) 
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26) Oltář Panny Marie Utěšitelky, kostel sv. Augustina při bývalém klášteře 

Augustiniánů poustevníků, Vrchlabí (evangelijní strana lodi, první oltář směrem od chóru) 

kolem roku 1733 

 

O. F. Quitainerovi připsal Jan Pipek. 

 

Oltář nechal v roce 1728 zřídit hrabě Václav Morzin, bratr zakladatele kláštera Maxmiliána 

Morzina a vlastní realizátor vrchlabské fundace.714 Spolu s protějškovým oltářem sv. Moniky 

měl oltář sloužit bohoslužbám bratrstva Panny Marie Utěšitelky, které Morzinové při kostele 

sv. Augustina založili. Oba oltáře byly konsekrovány v roce 1733.715  

Sochařskou výzdobu oltáře připsal O. F. Quitainerovi ve své diplomové práci z roku 2003 

Jan Pipek a zasadil ji do roku 1729.716 Slohová charakteristika soch na oltáři svědčí o pozdějším 

datování a autorství Jana Antonína Quitainera. Výzdobu oltáře proto pojednávám v katalogu 

děl tohoto sochaře, kde je uvedena i příslušná literatura (KAT. II/23).  

  

                                                 
714 SCHUSTER s.d., 37 
715 SCHUSTER s.d., 39 
716 PIPEK 2003, 30–34 
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27) Oltář sv. Moniky, kostel sv. Augustina při bývalém klášteře Augustiniánů 

poustevníků, Vrchlabí (epištolní strana lodi, první oltář směrem od chóru) 

kolem roku 1733 

 

O. F. Quitainerovi připsal Jan Pipek. 

 

Fundátorkou oltáře byla hraběnka Marie Kateřina Morzinová, manželka Václava Morzina. 

Stejně jako protějškový oltář oltáře Panny Marie Utěšitelky byl zřízen v roce 1728 a 

konsekrován byl v roce 1733.717 Podle Jana Pipka vznikla jeho sochařská výzdoba v dílně O. 

F. Quitainera za spoluúčasti jeho syna Jana Antonína, jenž ji po otcově smrti dokončil.718 Na 

základě slohové analýzy se domnívám, že za autora této výzdoby je třeba považovat mladšího 

z obou sochařů. Dílo proto pojednávám v katalogu Jana Antonína Quitainera, kde je uvedena i 

příslušná literatura (KAT. II/23). 

 

  

                                                 
717 SCHUSTER s.d., 37, 39 
718 Tamtéž 
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28) Sousoší Ukřižovaného Krista a Maří Magdaleny (Kalvárie) v Dolních Břežanech u 

Prahy 

1760 

 

O. F. Quitainerovi připsal Antonín Podlaha. 

 

Toto sousoší připsal O. F. Quitainerovi Antonín Podlaha v letech 1907–1908.719 Za datum 

jeho vzniku označil Podlaha na základě chybného čtení nápisu fecit, jenž je vyryt u signatury 

A. Q., rok 1717. Pozdější bádání přesvědčivě prokázalo, že dílo bylo vytvořeno až v roce 1760 

a jeho autorem je Jan Antonín Quitainer. Kalvárie je proto pojednána v katalogu tohoto sochaře, 

kde uvádím i příslušnou literaturu (KAT. II/14).  

                                                 
719 PODLAHA 1907, 221–222; PODLAHA 1908, 11 
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29) Sochy světců v nikách na průčelí kostela sv. Františka Serafinského, Praha – Staré 

Město 

Kolem roku 1770 (?) 

 

sv. František Serafinský, střední osa průčelí 

sv. Vít a sv. Anežka Česká, po pravé ruce sochy sv. Františka Serafinského 

sv. Václav a sv. Ludmila, po levé ruce sochy sv. Františka Serafinského 

pískovec, nadživotní velikost 

 

O. F. Quitainerovi připsal Julius Maximilian Schottky. 

 

Sochy světců jsou vloženy do obdélných nik se segmentovým záklenkem, které se nacházejí 

na stejné výškové hladině ve druhé nadzemní etáži průčelí kostela. Tři z nich jsou umístěny ve 

střední části průčelí, obrácené ke Křižovnickému náměstí, a zbývající dvě jsou situovány na 

středních osách jeho bočních, vykrojených úseků. Tři z pěti soch mají nad hlavou obdélníkové 

pole s emblematickým symbolem. Dalších deset emblémů se nachází v metopách pod hlavní 

římsou. Drobné reliéfy křížů, hvězd, květů růží a andělských křídel lze spatřit v pásech pod 

plochými hlavicemi pilastrů. Na vysoké plné atice korunují výzdobu vnějšího pláště kostela 

sochy pěti andělů s nástroji Kristova umučení.720 

Sochařská výzdoba průčelí je součástí rytmicky a symetricky uspořádané fasády a svou 

výraznou plasticitou, která se nenechává omezit ohraničeným prostorem nik, představuje 

kontrapunkt k nízkému reliéfu graficky ztvárněné plochy průčelí. Sochy zároveň vyjadřují 

ikonografický a ikonologický program výzdoby průčelí.721 

 

Všech pět soch světců spolu s anděly na atice připsal O. F. Quitainerovi v roce 1831 Julius 

Schottky.722 Autor při popisu kostela sv. Františka doslovně převzal formulace anonymního 

popisu Prahy z roku 1781 a za zmínku o „sochách z tvrdého pískovce“ lapidárně doplnil, že 

                                                 
720 Pětici těchto andělů nezařazuji ani do katalogu mylných připsání, neboť Quitainerovo autorství vyloučil nález 

archivního pramene – smlouvy z roku 1722, podle které měl M. V. Jäckel na atiku dodat dvě sochy andělů. 

Úryvek této smlouvy publikoval jako první J. J. Morper. Srov. MORPER 1927, 129. Nejnověji k sochám andělů 

na atice, které jsou v současné době již nahrazeny kopiemi: Tischerová 2011, 326–327 (kat. č. 97), Pučalík 2017, 

61. 
721 Vzájemnou provázanost a jednotný ikonografický koncept lze demonstrovat například na výzdobě střední osy 

průčelí, kde na sochu sv. Františka s tradičním atributem kříže v pravé ruce navazuje reliéfním obrazem Beránka 

jako zápalné oběti spočívající na oltáři a dále socha anděla s křížem na atice. K ikonografii sochařské výzdoby 

průčelí srov. ZAJAČIKOVÁ 2010, 44–47, a zejména PUČALÍK 2017, 61–62. 
722 Schottky 1831, 280–281 
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jsou „od Quitainera“.723 Není přitom zřejmé, zda vycházel ze stylového posouzení soch nebo 

jestli čerpal z archivního pramene, jímž mohl být zápis v pamětní knize kostela z roku 1790. 

Podle tohoto svědectví, které však vzniklo se značným časovým odstupem a ve své první části 

mylně připisuje Quitainerovi i sochy uvnitř chrámu, „Statuae prouti et arae et reliqua sculpta 

sunt opus seniori Quitainer, etiam statuae externae“.724 Prostřednictvím Schottkyho 

populárního spisu pronikla v 19. století informace o Quitainerově autorství všech soch na 

průčelí do bedekrů a průvodců po pamětihodnostech Prahy.725 Posléze se objevila také v prvním 

díle Ekertových „Posvátných míst“ z roku 1883.726 Ještě Arne Novák ve své Praze barokní 

z roku 1915 poeticky shrnuje, že „mohutná jednoduchost chrámové fasády… ztrácí se téměř 

pod prudkým dojmem barokních soch, jimiž Guitainer, patetický a smyslný mistr XVII. věku, 

zalidnil všecky výklenky, výstupky a podstavce.“727 

Kritické zkoumání primárních archivních pramenů a prohloubení stylové analýzy vedlo ve 

20. století nejprve k redukci rozsahu Quitainerova předpokládaného podílu na výzdobě průčelí 

a posléze k odmítnutí Quitainerova autorství. Johann Joseph Morper ve své monografii o Jeanu 

Baptistu Matheyovi z roku 1927 publikoval výňatek smlouvy s Matějem Václavem Jäckelem, 

která byla s tímto sochařem uzavřena 18. listopadu 1722 a jež týkala se dodání dvou soch 

stojících andělů na atiku kostela.728 Morper zároveň upozornil, že v letech 1723 a 1724 byly 

nejmenovanému sochaři vyplaceny značné finanční obnosy.729 Tyto platby se mohly týkat soch 

na průčelí, neboť výzdoba interiéru kostela byla v této době pravděpodobně již dokončena. 

Václav Vilém Štech v roce 1935 s tradičním připsáním soch světců staršímu Quitainerovi 

souhlasil, ve svých pozdějších pracích se však od tohoto názoru odklonil.730 Oldřich Jakub 

Blažíček plédoval pro mnohem pozdější datování a na základě srovnání sochy sv. Václava se 

sochou sv. Josefa na oltáři Pražského Jezulátka z malostranského kostela Panny Marie Vítězné 

navrhl jako možného tvůrce křižovnických soch Petra Prachnera.731 Václav Vančura spojil tyto 

práce s dílnou M. V. Jäckla, jemuž nejprve připsal pouze sochy sv. Františka a sv. Anežky 

České a vročil je do let 1722 až 1724, kdy byly dle dochované smlouvy osazeny dvě sochy 

andělů na atice.732 Ve svých pozdějších pracích Vačura označil za Jäckelovo dílo všechny sochy 

                                                 
723 BESCHREIBUNG 1781, 57 
724 Tento dnes nezvěstný archivní pramen publikoval křižovnický historik Vojtěch Sádlo. Srov. SÁDLO 1936, 28, 

31 (pozn. 18). 
725 Srov. např. SCHIMMER 1840, 240 
726 EKERT 1883, 346 
727 NOVÁK 1921, 8 (Citováno podle druhého vydání z roku 1921.) 
728 MORPER 1927, 129 
729 Tamtéž 130. Jednalo se úhrnem o částku 879 zl. 7 kr. 
730 ŠTECH 1935, 18; ŠTECH 1938–1939, 168; ŠTECH 1959, 54 
731 BLAŽÍČEK 1958, 251, 282 (pozn. 148) 
732 VANČURA 1987, 359 
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na průčelí. Jejich datování přitom posunul do roku 1717, ze kterého pochází záznam 

z klášterního diária o umístění deseti blíže neurčených soch na průčelí kostela.733 Vzhledem 

k tomu, že slohový charakter soch naznačuje jejich pozdější dobu vzniku, navrhl Vančura, že 

původní Jäckelovy práce z roku 1717 mohly být v pozdějších letech nahrazeny díly novými, 

vycházejícími z Jäckelových předloh.734 Tuto možnost naznačil již Blažíček, jenž si povšiml, 

že dnešní socha sv. Václava neodpovídá postavě tohoto světce, jak ji zachytila mědirytina 

korunovačního průvodu Marie Terezie z roku 1743.735 S Blažíčkovým připsáním soch Petru 

Prachnerovi se ztotožnila Jana Tischerová, jež na základě některých analogií s dílem M. V. 

Jäckela zároveň nevyloučila ani Vančurovu hypotézu o pozdějším nahrazení původní výzdoby 

z dílny tohoto sochaře.736 Autorka rovněž připomněla, že Jäckelovy vlivy mohl Petr Prachner 

vstřebat i nepřímo, prostřednictvím svého otce Richarda Jiřího Prachnera, jenž na konci 20. let 

18. století pracoval jako Jäckelův pomocník v Dobřanech.737 Marek Pučalík v poslední době 

upozornil na další archivní prameny, které potvrzují osazení deseti soch na fasádu v roce 1717. 

738 Autor se na základě přesvědčivých argumentů vyslovil pro připsání všech soch na průčelí 

M. V. Jäckelovi. 

 

Dvě z pětice soch, sv. Václav a sv. Vít, umožňují přímé srovnání s Quitainerovými sochami 

stejných světců na oltáři sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. 

Křižovnický sv. Václav vykazuje největší shodu s těmito Quitainerovými řezbami – původně 

modely pro stříbrné sochy. Malostranského a staroměstského sv. Václava spojuje podobný typ 

štíhlé hlavy a obličeje, jemuž dodávají výraz náboženské vroucnosti pootevřená ústa a mírně 

propadlé tváře pod vystouplými lícními kostmi. Mezi shodné prvky lze zařadit také šikmé 

zřasení pláště na pravém rameni a částečně i tvar štítu s rolverkovým ornamentem. Zde však 

analogie končí. Socha sv. Václava z průčelí křižovnického kostela zaujímá nepevný postoj a 

její měkké, spíše malebné, než anatomicky věrohodné prohnutí je vzdáleno jasně definovaným 

kontrapostům Quitainerových postav. Vystouplé žíly na rukou a na krku, široce otevřené oči a 

zbrázděný, neklidný povrchový reliéf dodávají staroměstské soše výrazovou expresivitu a 

rozechvělost, která nebyla Quitainerovým pracím – tíhnoucím k uzavřené formě a 

nepatetickému vyjádření duševních stavů – vlastní.  

                                                 
733 VANČURA 1994a, 200, 203, 208 
734 VANČURA 1987, 363 (pozn. 23) 
735 BLAŽÍČEK 1958, 251 
736 TISCHEROVÁ 2013, 422–424 
737 Tamtéž 423 
738 Kromě záznamu v diáriu, jenž byl znám již dříve, upozorňuje autor také na údaje v životopisu velmistra. 

Srov. PUČALÍK 2017, 57, 329 (pozn. 215, 216) 
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Stejné stylové odlišnosti lze rozpoznat i u dalších soch na průčelí. V případě sv. Víta se opět 

jedná zejména o nepevný postoj sochy a nejasně definované tělesné jádro, ztrácející se pod 

bohatě členěnou drapérií. Jak poukázal již V. Vančura, sochy sv. Františka a sv. Anežky České 

svým výrazným lukovitým prohnutím těla zřetelně odkazují k dílu M. V. Jäckela. V souvislosti 

se sochou sv. Ludmily lze upozornit na zalamované záhyby drapérie na dolní části roucha pod 

pravým kolenem. Tento modelační prvek, jenž se uplatňuje i na dalších sochách pětičlenného 

souboru, není v souladu s převážně lineárním záhyby se zaoblenými hranami Quitainerových 

drapérií. 

Charakteristika výklenkových soch z pera Arne Nováka byla i přes svoji literární stylizaci 

překvapivě výstižná. Spisovatel však na základě tehdejšího stavu odborného poznání 

Quitainerova díla nemohl vědět, že rozmáchlý patos, který ve svém komentáři zdůraznil, byl 

Quitainerovu střízlivému pojetí lidské postavy vzdálen. 

 

LITERATURA: 

BESCHREIBUNG 1781, 57; Schottky 1831, 280–281; SCHIMMER 1840, 240; EKERT 1883, 346; 

NOVÁK 1921, 8; MORPER 1927, 129–130 (zde také odkazy na archivní prameny); ŠTECH 1935, 

18; SÁDLO 1936, 28, 31 (pozn. 18); PRAŽSKÉ BAROKO 1938/II, 51, 110; ŠTECH 1938–1939, 168; 

SÁDLO 1941, nepag.; GUNDELACH 1945, nepag.; BLAŽÍČEK 1958, 47, 251, 282 (pozn. 148), obr. 

309; ŠTECH 1959, 54; NEUMANN 1974, 137; VANČURA 1987, 359, 363, obr. 7; VANČURA 1989, 

135; VANČURA 1994a, 200, 203, 208; VANČURA 2002/I, 102–103; TISCHEROVÁ 2013, 422–424 

(zde také odkazy na archivní prameny); PUČALÍK 2017, 57, 61–62 (zde také odkazy na archivní 

prameny) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Prokop TOMAN: Nový slovník československých umělců II, L–Ž. Praha 1950, 337 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré město a Josefov. Praha 1996, 65 

 

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

VILÍMKOVÁ 1980, 26, 94 (zde také odkazy na archivní prameny) 
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Neidentifikovaná díla 

 

30) Sv. Pavel a sv. Markéta, zámek ve Vrchotových Janovicích 

začátek 18. století 

 

sv. Pavel, patinované lipové dřevo 

v. 40 cm 

 

sv. Markéta, lipové dřevo 

v. 70 cm 

 

Sochy jsou jako dílo O. F. Quitainera uvedeny v katalogu výstavy Pražské baroko z roku 

1938.  

 

Poslední záznam o těchto sochách je z roku 1938.739 Mobiliář zámku utrpěl škody v době 

druhé světové války, kdy byl objekt pod německou vojenskou správou. K rozchvácení a zničení 

řady uměleckých předmětů došlo po skončení okupace. V soupisech Národní kulturní komise 

z května 1950 již sochy nejsou uvedeny.740 Zámek přešel v roce 1957 do správy Národního 

muzea jako prázdný a značně poškozený.741 

V 18. století byly Vrchotovy Janovice v držení hrabat Vrtbů, v jejichž službách působil 

Lazar Widemann. Tomuto sochaři či jeho dílně připisuje Oldřich Jakub Blažíček z bývalé 

výzdoby zámku ve Vrchotových Janovicích putti ze zámeckého schodiště, sochy Herkula a 

Hefaista a dále plastiky sv. Ludmily (v. 137 cm) a bl. Hroznaty (v. 135 cm) z oltáře zámecké 

kaple.742  

 

LITERATURA: 

PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 289 a 290) 

  

                                                 
739 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 289 a 290) 
740 Mail Mgr. Ludmily Fiedlerové, kastelánky zámku Vrchotovy Janovice, ze 14. 12. 2018. 
741 Tamtéž 
742 BLAŽÍČEK 1958, 227. Sochy sv. Ludmily a bl. Hroznaty se podařilo zachránit v janovickém farním kostele sv. 

Martina a v současné době jsou uloženy v depozitáři Arcibiskupství pražského. Za informaci děkuji kastelánce 

zámku Vrchotovy Janovice Mgr. Ludmile Fiedlerové. 
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31) Sousoší Zvěstování Panny Marie 

kolem roku 1720 

 

dřevo, lakováno a zlaceno 

v. 53 cm a 36 cm  

(menší údaj se zřejmě týká klečícího anděla) 

 

Sousoší je jako dílo O. F. Quitainera uvedeno v katalogu výstavy Pražské baroko z roku 

1938. 

 

Podle katalogu výstavy Pražské baroko pocházelo sousoší z kostela v Ruprechticích, jehož 

stavba byla dokončena v roce 1720. Podle údaje z roku 1938 bylo v té době sousoší uloženo 

v benediktinském klášteře v Broumově.743 Jeho současné umístění nebylo zjištěno.744 

 

LITERATURA: 

PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 293) 

  

                                                 
743 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 85 (kat. č. 293) 
744 Konzultováno s Mgr. Přemyslem Sochorem, správcem kláštera v Broumově, a P. Benediktem Kolajou O. S. 

B., převorem Břevnovského kláštera. 
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Katalog II: Dílo Jana Antonína Quitainera 

 

 

Archivně doložená nebo signovaná díla – sochařské práce 

  

 

1) Hlavní oltář kostela sv. Tomáše při klášteře obutých augustiniánů, Praha – Malá 

Strana 

1731 

 

sv. Mikuláš Tolentinský s atributem hvězdy na hrudi 

dvě putti po stranách podstavce (andílek vpravo drží talíř s pečenými ptáky) 

reliéf s námětem sv. Mikuláš Tolentinský zahání ďábla, který se jej chystá bít holí 

 

sv. Jan ze Sahagúnu (Facundy) s atributem kalichu v levé ruce 

dvě putti po stranách podstavce (andílek vpravo drží atribut kříže) 

reliéf s námětem sv. Jan ze Sahagúnu zachraňuje dítě spadlé do studně 

 

Dva velcí andělé po stranách obrazu Petra Paula Rubense „Umučení sv. Tomáše“. 

 

dvě putti na konzolách svatostánku, šest putti s atributy po stranách obrazu „Umučení sv. 

Tomáše“, dvě putti (s atributy berly a mitry) po stranách obrazu Petra Paula Rubense „Sv. 

Augustin“, andílčí hlavičky, pásková a florální ornamentika 

 

dřevo, vše zlaceno 

výška světců: 260 cm 

výška velkých andělů: „nadživotní“ velikost 

 

Součástí sochařské výzdoby je dále šest postříbřených dřevěných modelů soch sv. Vojtěcha, 

sv. Václava, sv. Víta, sv. Augustina, sv. Ludmily a sv. Moniky (dílna F. M. Brokoffa a Ignáce 

Millera, 1730–1731). 
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Objednavatelem byl klášter řádu augustiniánů eremitů při kostele sv. Tomáše v Praze na 

Malé Straně, zastoupený převorem Seraphinem Meltzerem. 

 

Hlavní oltář vznikl v závěru obnovy a barokizace kostela, která proběhla v letech 1727 až 

1731 pod vedením Kiliána Ignáce, jenž byl – jak se shoduje většina literatury – také autorem 

návrhu nového hlavního oltáře.745 Kompoziční řešení oltáře se podobně jako v případě jiných 

vrcholně barokních úprav pražských gotických chrámů (sv. Jakub, sv. Jiljí) muselo vyrovnávat 

s prostorovou dispozicí vysokého a poměrně úzkého chóru. Ze strany objednavatele pak zřejmě 

vzešel požadavek, aby nový oltář integroval dva vzácné obrazy, které si augustiniáni ve 30. 

letech 17. století objednali u Petra Paula Rubense. Další specifická podmínka vyplývala ze 

závěti hraběnky Heleny Barbory z Martinic, která v roce 1680 věnovala klášteru obnos 9000 

zlatých pod podmínkou, že za tyto prostředky bude odlito šest stříbrných soch na hlavní oltář.746 

Danému tématu se podrobně věnuji v rámci katalogu O. F. Quitainera. Na tomto místě dlužno 

připomenout, že donátorka v závěti pamatovala i na možnost, že bude oltář zničen ohněm. 

V tomto případě dávala souhlas k roztavení soch a použití výtěžku z prodeje stříbra na vztyčení 

nového oltáře. Když augustiniáni v roce 1729 nechali roztavit sochy odlité podle modelů 

staršího Quitainera a získané prostředky použili na obnovu kostela, zasaženého v roce 1723 

bleskem, snažili se dodržet podmínku, aby i nový oltář zdobilo šest soch světců uvedených v 

závěti.  

Z kompozičního hlediska představuje oltář trojstupňovou sestavu s vysokou soklovou částí, 

kterou lemují postranní branky se sochami světců na vrcholu. Nad touto bází se svatostánkem 

a šesticí soch z dílny F. M. Brokoffa či Ignáce Millera se na spojovacím krčku tyčí dva nestejně 

veliké obrazy, jejichž vertikální sesazení dává oltáři charakteristický trojúhelníkový tvar. 

Obrazy jsou vsazeny do masivních zlacených rámů, jimž byly nepietně přizpůsobeny. Díky své 

barevnosti a mohutnosti tyto rámy vizuálně ovládají prostor hlavní lodi a poutají pozornost 

k hlavnímu oltáři. Odlesky jejich zlacení zároveň loď částečně prosvětlují. Tento efekt byl 

promyšleně naaranžován K. I. Dientzenhoferem, který pravděpodobně ovlivnil i základní 

rozvržení a proporce sochařské výzdoby. 

Historie oltáře je dobře známa a v literatuře byla již mnohokrát zevrubně popsána. Shrňme 

tedy, že na jaře 1730 byly u Ferdinanda Maximiliána Brokoffa objednány modely pro stříbrné 

sošky čtyř českých zemských patronů a sv. Augustina se sv. Monikou. Na modelech 

                                                 
745 Tento názor zastával už B. Matějka. Srov. MATĚJKA 1896, col. 133. Z novější literatury: HORYNA 1989a, 

100. 
746 NA ŘA 178d 
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v Brokoffově dílně pravděpodobně pracoval Ignác Miller, jenž zbývající dva z nich po jeho 

smrti dokončil již jako samostatně činný sochař.747 Další výzdoba oltáře byla svěřena mladému 

Quitainerovi, v jehož prospěch hovořily dobré zkušenosti objednavatele s jeho nedávno 

zesnulým otcem, který byl u augustiniánů i pohřben.748 Smlouva je datována 6. prosince 1730. 

Za objednavatele ji podepsal převor Serafin Meltzer, za zhotovitele ji svými podpisy a pečeťmi 

opatřili Jan Antonín Quitainer a jeho nevlastní matka Tereza, v dokumentu označená jako 

měšťanka a sochařka.749 Ve stejný den byla podepsána smlouva se štafírem Janem Jiřím 

Schmidtem na pozlacovačské práce.750 Truhlářské práce byly zadány Kristianu Kovářovi, 

s nímž byla podepsána smlouva již koncem listopadu 1730.751 Quitainer měl dodat sochy sv. 

Simpliciána a sv. Tomáše z Villanovy – dvou biskupů vzešlých z augustiniánského řádů – dále 

reliéfy na oba portály po stranách oltáře a výzdobu velkého rámu, sestávající ze dvou velkých 

letících andělů a devíti andílků. Smlouva pamatovala také na výzdobu tabernáklu včetně 

baldachýnu. Quitainerova stejně jako Kovářova smlouva opakovaně odkazovala na nákres či 

nákresy, jímž se oba jmenovaní měli řídit.  

Původní ikonografická koncepce sochařské výzdoby doznala v průběhu své realizace 

změny. Dva biskupové, jež se měli ikonograficky vázat k hornímu obrazu sv. Augustina, byli 

nahrazeni dvěma svatými augustiniánskými řeholníky, kteří mají typově blíže k Rubensovu 

Umučení sv. Tomáše v jejich sousedství. Oldřich Jakub Blažíček identifikoval světce s hvězdou 

na hrudi (evangelijní strana) jako sv. Mikuláše Tolentinského.752 Jeho protějškem, 

augustiniánem s kalichem v pravé ruce, je podle Václava Vančury Jan z Facundy neboli ze 

Sahagúnu.753 O správnosti obou těchto atribucí svědčí nejen uvedené atributy, ale také reliéfy 

                                                 
747 MATĚJKA 1896, col. 126–127. Před Brokoffovou smrtí byly dokončeny sochy sv. Moniky, sv. Ludmily a sv. 

Augustina. Za zbývající trojici soch již byl na jaře 1731 honorován Miller. Shodné výtvarné pojetí všech šesti 

soch nasvědčuje, že celý soubor pochází z ruky I. Millera. K tomuto závěru dospěl již O. J. Blažíček, srov. 

BLAŽÍČEK 1949a, 181. 
748 O. F. Quitainer byl pohřben v ambitu kláštera. Přesné místo jeho posledního odpočinku se mi nepodařilo 

identifikovat. Jeho blízké vztahy k augustiniánům od sv. Tomáše se datovaly nejpozději od let 1721–1722, kdy 

vytvořil modely ke čtyřem stříbrným sochám na hlavní oltář. V této době se také zřejmě stal zdejším farníkem, 

protože v kostele sv. Tomáše křtil všechny své děti z druhého manželství, které uzavřel v roce 1722. Jeho děti 

z prvního manželství byly křtěny v nedalekém kostele sv. Václava. Blíže k tomuto tématu srov. monografickou 

část disertační práce. 
749 NA ŘA 178a. Na smlouvu jako první upozornil MATĚJKA 1896, col. 130–131. Transliteraci smlouvy zahrnula 

do své disertační práce H. Gundelachová (srov. GUNDELACH 1945, nepag.). Později kontrakt publikoval I. 

Šperling. Srov. ŠPERLING 1973, 118-120. Podle smlouvy měl Quitainerův honorář činit 700 zlatých a sud piva, 

pokud práci dokončí do 26. srpna 1731. Do října 1731 bylo sochaři v šesti splátkách vyplaceno celkem 600 

zlatých. Zbývajících 100 zlatých mu bylo vyplaceno v pivu. 
750 NA ŘA 178a 
751 Tamtéž 
752 BLAŽÍČEK 1958, 185 
753 VANČURA 1989, 150 (pozn. 44) 
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na podstavcích soch: výjev s ďáblem chystajícím se udeřit sv. Mikuláše Tolentinského holí a 

motiv sv. Jana ze Sahagúnu zachraňujícího dítě spadlé do studny.  

 

Dosavadní literatura přistupovala k sochařské výzdobě oltáře především v kontextu následné 

tvorby J. A. Quitainera.754 Z hlediska vývojových souvislostí je však třeba věnovat pozornost 

také otázce její kontinuity či diskontinuity s předchozí tvorbou ateliéru. Příznačný je již postoj 

obou augustiniánských řeholníků – nakročení levé, popřípadě pravé nohy, které vede ke vzniku 

napětí mezi hladkým úsekem drapérie, obepínajícím volnou nohu, a protilehlými lineárními 

záhyby. Tento způsob vyjádření vztahu mezi tělesným jádrem a drapérií lze považovat téměř 

za sochařský podpis staršího Quitainera, s nímž je možno se setkat již v jeho rané tvorbě, včetně 

sochařských realizací v Ludwigsburgu (KAT. I/2 a I/9). Tělesná osa obou světců je mírně 

zvlněná, což také odpovídá duchu tvorby staršího Quitainera, byť sochy zatím působí poněkud 

toporně. Poukázat lze také na motiv širokých nabíraných rukávů, jenž připomíná řešení sochy 

sv. Augustina na bočním oltáři sv. Rodiny v témže kostele (Kat. č. II/1). Koncepce do šířky 

rovinuté postavy plných tvarů a opozice lineárních záhybů drapérie a hladkých ploch navazuje 

také na sochařské postupy Quitainerova strýce Jana Oldřicha Mayera, jak je poznáváme 

například na soše sv. Antonína Paduánského na Karlově mostě.  

Tyto zažité dílenské postupy se snoubí s novými prvky, které anticipují následující umělecký 

vývoj mladého umělce. Upozornit lze například na gesta sv. Mikuláše Tolentinského. Souhra 

jeho pravice, již si klade na hruď, a levice ukazující směrem k oltáři navozuje dojem houpavého 

rytmického pohybu, který se pro Quitainerovy řezbářské práce později stal typický. Tváře obou 

světců navazují na realistické řezbářství O. F. Quitainera, jehož dědictvím je například výrazné 

čelo s mužně klenutým obočím. Oproti vážné tváři Jana ze Sahagúnu vyjadřuje pojetí obličeje 

sv. Mikuláše Tolentinského posun od meditativního výrazu soch staršího Quitainera k zasněné 

usměvavosti sochařských a řezbářských děl z rukou jeho syna. Oba velcí andělé na sebe poutají 

pozornost svým robustním tělesným korpusem a mohutným svalstvem svých napjatých paží, 

jimiž přidržují rám velkého obrazu. Dobře zvládnutá anatomie paží, ramen a hrudníku zároveň 

opět odkazuje ke staršímu Quitainerovi, zejména k jako jeho mytologickým postavám 

z Ludwigsburgu. Zvířená drapérie, která se mihotá a dme kolem obou andělů, ne zcela 

přesvědčivě navozuje iluzi prudkého pohybu. Toto iluzivní hledisko se však už prolíná se 

snahou o estetizaci formy, která se projevuje vzájemně sladěnými klikatkami záhybů drapérie. 

Tato stylizace zatím není spojena s uhlazeností a zaobleností tvarů, tak příznačnou pro 

                                                 
754 Srov. především BLAŽÍČEK 1946, 82; BLAŽÍČEK 1958, 184 
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Quitainerovu pozdější tvorbu. Vytažení záhybů do ostrých hran a výrazně řezbářské pojednání 

tématu se naopak opět obrací do minulosti – k tvorbě staršího Quitainera – a je tak dalším 

dokladem tranzitivního charakteru tohoto prvního velkého samostatného úkolu mladého 

sochaře.  
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2) Kazatelna v kostele sv. Tomáše při klášteře obutých augustiniánů, Praha – Malá 

Strana 

1731–1732 

 

sv. Augustin s putto na vrcholu stříšky 

tří západní církevní otcové (sv. Ambrož, sv. Řehoř, sv. Jeroným) na volutách stříšky  

tři putti mezi volutami stříšky 

dvě putti přidržující baldachýn pod stříškou 

dvě putti na poprsni řečniště 

reliéf na zadní stěně řečniště (Rozeslání apoštolů), čtyři reliéfy s námětem Dobrého pastýře 

na poprsni řečniště, jeden reliéf na zadní stěně řečniště 

okřídlené andílčí hlavičky, vázy se šlehajícími plameny, atribut planoucího srdce (na stříšce) 

a další řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlaceno 

 

Objednavatelem byl klášter řádu augustiniánů eremitů při kostele sv. Tomáše v Praze na 

Malé Straně, zastoupený převorem Seraphinem Meltzerem. 

 

Smlouvu na sochařskou výzdobu kazatelny podepsal Quitainer 28. října 1731 tentokrát již 

bez kontrasignace Terezou Quitainerovou.755 Ve stejný den pak svůj kontrakt s klášterem 

uzavřel i truhlář Kristian Kovář.756 Štafírské práce byly opět svěřeny Janu Jiřímu Schmidtovi.757 

Quitainer se zavázal vytvořit sochy čtyř západních církevních otců pro stříšku kazatelny: sv. 

Augustina, jenž měl stát na jejím vrcholu, a dále sv. Ambrože, sv. Řehoře a sv Jeronýma. Cípy 

baldachýnu pod stříškou měli držet dva andílci. Kromě toho se počítalo se zhotovením šesti 

reliéfů, osmnácti konzolí, dvanácti dalších andílků a řezbářské výzdoby dekorativního 

charakteru. Tento popis odpovídá současnému stavu. Na rozdíl od hlavního oltáře tak v průběhu 

práce nedošlo ke změně ikonografického programu. 

                                                 
755 NA ŘA 178c. Quitainer měl za tuto práci dostat 230 zlatých za předpokladu, že ji dokončí do tří měsíců. 

Celkem 160 zlatých z této částky sochař opět obdržel v pivu. B. Matějka, jenž na smlouvu jako první upozornil a 

citoval i její signaturu, se podle množství odebraného piva domníval, že Quitainer pravděpodobně souběžně se 

sochařskou dílnou provozoval pohostinskou živnost. Srov. MATĚJKA 1896, col. 131 (pozn. 113). Quitainerova 

práce na kazatelně byla zcela zaplacena 28. dubna 1732. Sochař dostal návdavkem ještě jeden sud piva zdarma. 

Transliterace smlouvy – srov. GUNDELACH 1945, nepag.; ŠPERLING 1973, 128–129. 
756 MATĚJKA 1896, col. 134 
757 Tamtéž col. 135 
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Podobně jako sochařská výzdoba hlavního oltáře téhož chrámu se i řezbářské práce na 

kazatelně vyznačují slohově přechodným charakterem. Již Oldřich Jakub Blažíček upozornil 

na hru s měřítkem putti a církevních otců na stříšce.758 Jejím výsledkem je jakási obrácená 

hieratická perspektiva, kdy jsou významově sekundární putti akcentována na úkor církevních 

otců. Sochařská skupina již není provázána plynulou dějovou linií, navozující zdání jednoty 

místa a času, ale estetizujícím záměrem, jehož projevem je kromě střídání měřítek také 

vzájemně sladěná rytmizace pohybů končetin, hlav i trupů církevních otců i jejich andělských 

průvodců. Ve srovnání s Quitanerovou pozdější tvorbou přitom vystupuje do popředí velmi 

živá gestikulace a mimika všech soch.  

Konkrétní způsob zpracování jednotlivých postav je ještě poplatný veristickému cítění 

předchozí fáze činnosti quitainerovské dílny. Nápadné je to v pojetí individualizovaných 

obličejů, jak je patrné například na vráskami zbrázděném čele sv. Jeronýma, na vystouplých 

lícních kostech a propadlých tvářích sv. Augustina, na výrazných kolenech všech sedících 

postav. Také realisticky zpracované svalstvo na obnažené horní části Jeronýmova těla a pažích 

odkazuje na vliv staršího Quitainera. Totéž lze konstatovat o bohatě nabírané, poněkud tuhé 

drapérii sv. Augustina, která připomíná ztvárnění téhož světce na nedalekém oltáři Sv. Rodiny 

nebo na hlavním oltáři z kostela sv. Václava při pražském klášteře bosých augustiniánů (viz 

KAT. II/1). Charakteristické prvky pozdějšího uměleckého rukopisu mladšího mistra se 

prosazují spíše v detailu. V případě sv. Augustina je to například výrazný kontrapost, jenž se 

v pozdějších letech pro Quitainera stal východiskem často používaného motivu prohnutí 

v bocích s návazným krouživým pohybem kolem svislé osy. Podobně jako v souvislosti 

s hlavním oltářem, můžeme i v případě kazatelny konstatovat vliv dílenské setrvačnosti a 

závislosti na předlohách staršího Quitainera. Jak již upozornila starší literatura, nejednotný 

slohový charakter čtveřice církevních otců zároveň dokládá, že se na jejich vzniku podílelo více 

dílenských pomocníků.759  
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758 BLAŽÍČEK 1946, 82 
759 E. Petříková např. upozornila na odlišnosti v pojetí tří církevních otců. Oproti štíhlejším postavám sv. 

Jeronýma a sv. Ambrože se sv. Řehoř (v tiáře) vyznačuje plnějším tělesným typem a zaoblenějšími tvary. Toto 

pojetí více odpovídá pozdějšímu vývoji Quitainerovy tvorby. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 59. 
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3) Oltář sv. Tomáše Akvinského, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré 

Město (oltář při druhém pilíři směrem od chóru, evangelijní strana) 

1734 

 

putto s knihou, putto s kvadrátkem (na volutách nástavce), drobná řezbářská výzdoba 

dřevo, inkarnát a zlacení (atributy, křídla) 

 

Objednavatelem byl klášter řádu dominikánů při kostele sv. Jiljí v Praze na Staré Městě. 

Oltář vznikl na náklady Karla Josefa Morzina. 

 

Vznik oltáře souvisel s barokizací původně gotického kostela sv. Jiljí, která začala po roce 

1730 a po dokončení stavebních prací v roce 1733 pokračovala úpravou interiéru a pořízením 

nového mobiliáře.760 Podle diária převorského úřadu obdržel klášter 4. ledna 1734 od 

apelačního rady hraběte Karla Josefa Morzina částku 500 zlatých, určenou na vytvoření oltáře 

sv. Tomáše Akvinského.761 Z uvedené sumy měly být hrazeny výdaje truhláře, sochaře a malíře 

(štafíra). Dne 7. ledna bylo malíři Janu Jiřímu Schmidtovi na základě jeho smlouvy vyplaceno 

100 zlatých, přičemž dalších 115 zlatých mu mělo být vyplaceno později. Obdobně mělo být 

sochaři Janu Antonínovi Quitainerovi vyplaceno ve dvou částkách celkem 140 zlatých. Oba 

jmenovaní obdrželi druhé splátky svých honorářů 14. prosince téhož roku, kdy byl již oltář 

nejspíše dokončen. Karel Josef Morzin byl nejstarším synem Václava Morzina, který od 

Quitainera kolem roku 1733 pravděpodobně objednal výzdobu dvou postranních oltářů 

v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí (KAT. II/22, 23). 

 

Sochařská výbava tohoto jednoduchého portálového oltáře s tordovanými sloupy a vysokým 

nástavce v současné době sestává pouze ze dvou andílků s atributy, kteří dosedají na voluty nad 

hlavní římsou. Andílek na levé straně oltáře drží knihu, což by odpovídalo zasvěcení oltáře sv. 

Augustinovi, popřípadě nástavcovému obrazu sv. Alberta Velikého. Předmětem v rukou 

andílka na pravé straně je kněžský biret, jenž by odpovídal spíše sv. Janu Nepomuckému, jemuž 

                                                 
760 Barokizací kostela sv. Jiljí se v poslední době – v souvislosti s výzkumem týkajícím se architekta Václava 

Špačka – zabýval Petr Macek. Nejpodrobněji: MACEK 2007, 111–114. 
761 „Die 4. [Januarii 1734] Eadem die illustrissimus dominus d. comes Carolus de Morzin… pro altari S. 

Thomae Aquinatis… submisis conventui integras expensas pro arculario, statuario et pictore quingentos 

florenos, dico 500 fl. – Die 7. Ex praefatis Morzinianis 500 fl. Soluti sunt domini pictori Georgio 

Schmied supra suam Contractum centum floreni, et restant solvendi 115 fl. Similiter domino sculptori 

Joanni Antonio Quitteiner supra suum contractum dati sunt septuaginta floreni, unde restant alli 70, dico 

70 fl.“ BLAŽÍČEK 1954a, 75. 
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je zasvěcen protějškový oltář na evangelijní straně (KAT. II/4). Rám obrazu sv. Tomáše stejně 

jako znakovou kartuši a architektonické prvky oltáře zdobí rozvilinové a mušlové motivy. 

Horní okraj rámu obrazu sv. Alberta Velikého, jenž se nachází v nástavci, lemuje mřížka. 

Oltářní nástavec je po obou stranách zakončen tvarově střídmou vázou. 

Částka vyplacená sochaři je pouze o dvacet zlatých nižší než suma, kterou Quitainer obdržel 

v roce 1751 za dvě velké sochy světců a nástavec na oltář sv. Floriana v témže chrámu (KAT. 

II/9). Vzhledem k tomu, že prostor horní etáže oltáře sv. Tomáše Akvinského zabírá obraz, 

nabízí se, že Quitainer dodal na oltář dvě velké sochy světců a drobnější řezbářskou výzdobu. 

Podle Oldřicha Jakuba Blažíčka, jenž se odvolává na blíže neupřesněný inventář kostela, zdobili 

oltář čtyři andělé a dvě zlacené sochy.762 
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762 BLAŽÍČEK 1946, 83 



  

255 

 

4) Oltář sv. Josefa, kostel Panny Marie Vítězné při klášteře karmelitánů, Praha – Malá 

Strana (první oltář v lodi směrem od chóru, epištolní strana) 

1735 

 

dva karmelitánští světci po stranách retáblu, v. 160 cm 

biskup na nástavci (s knihou a holubicí Ducha svatého), v. 130 cm 

dva velcí andělé, dvě putti, dvě andílčí hlavičky (vše na nástavci), drobná řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlacení 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné 

v Praze na Malé Straně. 

 

Okolnosti vzniku současné podoby oltáře zachycuje čtvrtý svazek Historie konventu z let 

1714 až 1747. Ke dni 17. listopadu 1720 se v něm uvádí, že předchůdce dnešního oltáře byl 

doplněn o nový obraz neznámého autora.763 Dne 6. února 1735 konventní kapitula rozhodla, že 

starý oltář bude nahrazen novým, a vyhradila k tomuto účelu částku 2000 zlatých, z níž 

polovinu věnovala Eleonora z Valdštejna, jež žila jako terciářka u malostranských karmelitánek 

(Kleis 85).764 Nový oltář byl dokončen a schválen 14. října. 1735. Pramen v této souvislosti 

informuje, že malíř Brandl obdržel za obraz sv. Josefa 700 zlatých a za menší obraz sv. 

Antonína Paduánského čtyři džbány vína, truhlář Nonnenmacher pak dostal 450 zlatých a 

„sochař Quitteiner“ 300 zlatých.765 Tomuto zápisu je na předchozím listu předřazena zpráva 

z 20. listopadu 1735, v níž se uvádí, že konventní kapitula navrhla, aby původní oltář sv. Josefa 

byl darován konventu v Borovanech do jeho „nového kostela“, jímž byl zřejmě míněn 

barokizovaný klášterní chrám Navštívení Panny Marie.766 

 

Datace vzniku Brandlových oltářních obrazů není na základě těchto archivních záznamů 

jednoznačná, neboť malíř zemřel již několik týdnů před uvedeným datem dokončení oltáře. 

                                                 
763 KLEISNER 1997, 82 
764 Tamtéž, 85 
765 PMV HISTORIAE IV 1714–1747, f215. „…14. octobris confirmata est et perfekta positio novi altaris S[ancti] 

P[atris] N[ostri] Josephi in Ecclesia nostra, quod certo magnum ornamentum est templo Dei, constitit ejus 

universim 2173 f[lorenos]. Pictor D[omi]nus Prandl pro pictura S.P.N. Josephi accepit 700f, pro pictura S. 

Antonij de Padua 4 urnas vini. Scriniarius D[omi]ni Nonenmacher pro suo labore 450f statuarusi Quitteiner 

300f…” Na tento tento záznam jako první upozornil Antonín Novotný. Srov. NOVOTNÝ 1961.  
766 PMV HISTORIAE IV 1714–1747, f214 
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Antonín Novotný interpretuje archivní zprávy tak, že ke vzniku obou pláten se ve skutečnosti 

vztahuje zápis z roku 1720.767 Do stejné doby klade obrazy na základě stylových hledisek také 

Jaromír Neumann.768 Vzhledem k těmto nejasnostem a faktu, že pramen uvádí jenom příjmení 

umělců, uvažoval Lubomír Sršeň o variantě, že celá oltářní architektura a její sochařská 

výzdoba, jejímž autorem by tak musel být starší Quitainer, pochází už z roku 1720.769 Tato 

hypotéza je ale málo pravděpodobná, neboť archivní pramen zmiňuje rok 1735 jako datum 

vzniku nového oltáře opakovaně. Sochařská výzdoba je organicky provázána s oltářní 

architekturou a řezbářský dekor této architektury, v němž se uplatňuje motiv mřížky, odpovídá 

období kolem poloviny 30. let 18. století. 

 

Řezbářská díla, která zdobí tento portálový oltář s mohutnými tordovanými sloupy a nízkým 

nástavcem, vykazují základní znaky quitainerovské dílny, které Jan Antonín převzal z odkazu 

svého otce a k nimž náleží zejména přesvědčivé ztvárnění objemů a jistá robustnost, již 

doprovází a vyvažuje precizní zvládnutí detailů. Zároveň se ale mladý mistr v této zakázce více 

než u svých prací pro kostel sv. Tomáše vzdaluje realistickému základu sochařství O. F. 

Quitainera. Úzký a mělký prostor mezi sloupy a Brandlovým obrazem, který neměl být 

zastíněn, zaplňuje mladý Quitainer souhrou decentních gest, vzájemně sladěných pohybů, jež 

zároveň harmonují s táhlými záhyby drapérie. Dobře je to patrné na řeholníkovi na levé straně, 

u něhož kaskádovitě uspořádaná drapérie na levém boku přechází v lem širokého rukávu, dále 

v zápěstí levé ruky, které spočívá uprostřed hrudi, a nakonec v pravou ruku, vypínající se do 

výšky. Postavou tak prochází jakási pohybová vlna, která sceluje její kompozici a definuje její 

vnitřní naladění. Zároveň tato gesta otevírají siluetu a vytvářejí kolem postav neviditelný vnější 

plášť, jenž rozptyluje dojem prostorové stísněnosti. Provázanost jednotlivých plánů zesilují 

takové detaily, jako je cíp pláště přivřený do knihy v ruce světce na pravé straně. Dalším 

z projevů estetizace, jíž se vyznačuje tato sochařská skupina, je zmírnění individuálních rozdílů 

v podání obličejů. Na příkladu obou řeholníků, ale i biskupa a efébských andělů jsme svědky 

zrodu ušlechtilého obličejového typu, který se později prolíná celým Quitainerovým dílem.  

 

Mladý Quitainer se v této zakázce představil již jako zralý tvůrce a naznačil další směřování 

svého sochařského rukopisu. Rozdíl oproti jeho pracím z vrcholného období spočívá především 

v relativní statičnosti soch na oltáři sv. Josefa, které oživuje jen souhra lokálně vázaných 

                                                 
767 NOVOTNÝ 1961, 177. 
768 Nejnověji: NEUMANN/STECKEROVÁ 2016, 279 (obr. 192), 286 
769 Srov. Sršňův zápis na evidenční kartě k soše sv. Jana z Kříže z e sbírek Národní galerie (P 7912).  
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pohybů. S výzdobou oltáře sv. Josefa má pravděpodobně spojitost řezba určená jako sv. Jan od 

Kříže z Národní galerie, jíž se věnuji samostatně (viz KAT. II/24). Slohová poloha, jíž se 

vyznačují řezby na oltáři sv. Josefa, je velmi blízká také sochařské výzdobě dvou bočních oltářů 

v kostele sv. Augustina ve Vrchlabí z období kolem roku 1733 (KAT. II/22, 23). 
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5) Sv. Donát, Horšovský Týn 

(Masarykova č.p. 133, zahrada rodinného domu) 

1741 

 

výška sochy: podživotní velikost 

pískovec 

 

výška podstavce: cca 2 m 

žula 

 

Objednavatelem díla byl hrabě František Norbert Trauttmansdorff. 

 

Socha se podle místní ústní tradice původně nacházela na protější straně ulice, při vyústění 

cesty vedoucí do bývalé zámecké lovecké obory. Spočívá na mohutném, vzhledem k rozměrům 

sochy naddimenzovaném podstavci, který se vyznačuje klidnou objemovou skladbou a 

kultivovaným tvaroslovím se střídmým architektonickým dekorem. Podstavec vyrůstá 

z dvojstupňové podesty s prořízlými hranami a konkávně-konvexně tvarovanými čelními 

stěnami. Podesta obklopuje podstavec po celém jeho obvodu a její tvar a rozměry by mohly 

naznačovat, že u sochy světce, který je patronem dobré úrody a ochráncem rolníků před vlivy 

špatného počasí, se konaly bohoslužby. Podstavec sestává z kvádrového soklu s hluboko 

proříznutými hranami a užšího dříku, jejž zdobí rovněž proříznuté hrany a dále vpadlá zrcadla 

na všech jeho čtyřech stěnách a předsazená římsa s jemným profilováním pod krycí deskou. Na 

čelní straně dříku je na čtyřech řádkách vyryt dedikační nápis s chronogramem 1741: HONORI 

SANCTI / DONATI CONTRA / NOXIAS TEMPES / TATES PATRONI / EXTRUXIT (Ku cti svatému 

Donátovi, patronovi proti ničivým bouřím postavil). Dále následuje jméno: 

FRANC:NORB:COM:IN TRAUTTMANNSDORF. Donátorem tak byl sám tehdejší majitel 

Horšovského Týna. Hrabě František Norbert Trauttmansdorff (1705–1786) byl prostřednictvím 

své sestry Marie Renaty Barbory sešvagřen s pražsko-vrchlabskou rodovou linií Morzinů, pro 

kterou pracoval J. A. Quitainer ve Vrchlabí a v Praze u sv. Jiljí.770  

 

Podle záznamu v peněžní knize velkostatku Horšovský Týn stálo vytvoření sochy celkem 

165 zlatých 54 krejcarů. Z toho 60 zlatých obdržel „pražský sochař“ Quitainer a 80 zlatých 

                                                 
770 Jeho sestra Marie Renata se v roce 1726 provdala za Karla Josefa Morzina, syna Václava Morzina. Srov. 

KAPSA 2010, 52. 
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místní kameník Kašpar Decker.771 Zbytek uvedené částky tvořila vydání za dovezení sochy 

z Prahy, za nákup barev, za honorář štafíra Melchiora Dittricha a za „diškreci“ sochařovu 

tovaryši za vztyčení sochy. Na tento archivní pramen upozornil v roce 1993 Vratislav Ryšavý, 

jenž uvedl jeho signaturu v evidenční kartě nemovité kulturní památky.772 Na základě této karty 

později Zdeněk Procházka publikoval, že autorem sochy je J. A. Quitainer a její podstavec 

vytesal Kašpar Decker.773 

 

Socha není doplněna obvyklými atributy sv. Donáta z Münstereifeldu, jako je blesk, obilný 

snop, keř vinné révy, popřípadě nůž či číše. Typová charakteristika mladého prostovlasého 

muže v oděvu římského legionáře, jenž na znamení své svatosti poklekává na oblak, je však 

v souladu s legendou tohoto raně křesťanského mučedníka. 

Postavou světce prostupuje měkce tvarovaná kompoziční linie a vláčný plynulý pohyb 

vycházející z pokleknutí na levé koleno. Přenesení těžiště se promítá do pohybu pravé nohy, 

která se ohýbá v ostrém úhlu a je vbočena směrem k levé noze, jako by se hranou chodidla 

zapírala o oblačný pás. Pohyb nohou vyrovnává protipohyb horní části těla a záklon hlavy, která 

se zároveň na dlouhém silném krku naklání k pravému rameni. Pravá ruka míří k zemi a 

odevzdaně spočívá na pravém koleni, o něž se opírá hřbetem dlaně. Levou ruku světec pozvedá 

a prsty se dotýká oblasti srdce. Drapérie se přimyká k obrysové siluetě a tlumočí objemovou 

skladbu i dynamiku pohybů. V důsledku pokleknutí se plášť vyhrnuje nad pravé koleno a tvoří 

nad ním soustavu měkkých oblých záhybů, jež spolu s nařasením na pravém boku dávají 

vzniknout elegantní esovce. Na břiše se naopak napjatá látka přimyká k tělu a umožňuje 

vyniknout pupku. Na zádech je drapérie jen zběžně členěna pomocí šikmých, mírně zvlněných 

záhybů. Odhalené lýtko pravé nohy, předloktí obou rukou i oblé tváře charakterizují objemově 

plný, nikoli však otylý tělesný typ. Jemně modelovaný, nevojensky něžný obličej s měkkou 

křivkou rtů, velkýma, poněkud zapadlýma očima a výraznými nadočnicovými oblouky 

vyzařuje přes svoji typovost tichou melancholii a opravdovost světcovy víry. 

Uvedené stylové prvky korespondují s tvorbou J. A. Quitainera. Například poklek s nohou 

pokrčenou v ostrém úhlu a rukou opřenou o stehno anticipuje strahovské sousoší Panny Marie 

a sv. Heřmana Josefa z počátku 50. let 18. století (KAT. II/34). Také gesto ruky ohnuté v zápěstí 

                                                 
771 SOA PLZEŇ 1741 
772 Socha sv. Donáta, Horšovský Týn, poř. č. 4–2083. Doplněk V. Ryšavého, týkající se autorství sochy a 

podstavce, byl na kartu připsán ručně. Do elektronické verze karty, která je dostupná na internetu, nebyl tento 

údaj přenesen. Děkuji pracovníkům NPÚ ÚOP v Plzni za vyhledání originálu karty a PhDr. Vratislavu 

Ryšavému za poskytnutí extraktu z archivního pramene a informace o místu jeho uložení. 
773 PROCHÁZKA 2009, 29 (č. kat. 320) 
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a přiložené k srdci se v Quitainerově tvorbě vyskytuje vícekrát; poprvé v případě světce na levé 

straně oltáře sv. Josefa v malostranském kostele Panny Marie Vítězné (KAT. II/4). Rovněž 

způsob nasazení a záklonu hlavy na dlouhém krku je pro Quitainera typický, jak ukazují 

například sochy obou prvomučedníků ze staroměstského kostela sv. Jiljí (KAT. II/9). 

S Quitainerovým uměleckým projevem souzní i modelace oválného mladistvého obličeje, 

pohybové odlišení ušlechtilých prstů rukou a realistické ztvárnění rukávu římské vojenské 

uniformy.  

Toto dílo je zajímavé i z hlediska celého kontextu Quitainerovy tvorby. Jedná se o jeho první 

doloženou kamennou plastiku. Socha také vznikla nedlouho před kresbami ozdobných saní 

z Kleinheubachu, datovanými rokem 1741 (KAT II/6). Hlavní sídlo českých dominií rodu 

Löwenstein-Wertheim, pro který byly tyto kresby vytvořeny, se nacházelo nedaleko od 

Horšovského Týna, v Boru u Tachova. Přihlédneme-li zároveň k tomu, že začátkem 50. let 18. 

století vytvořil Quitainer pravděpodobně sochy světců na hlavním oltáři mešní kaple 

v Chlumčanech na panství dolnolukavických Morzinů, rýsuje se tím dosud neprozkoumaná 

„západočeská linie“ sochařova díla. 
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6) Tři návrhy ozdobných saní 

(nalezeno na zámku Kleinheubach, Unterfranken) 

1741 

 

lavírované kresby 

240 x 324 mm 

 

Objednavatelem byl pravděpodobně kníže Karl Thomas Löwenstein-Wertheim-Rochefort. 

 

Kresby byly nalezeny v knihovně zámku Kleinheubach v Dolních Francích,774 který je od 

roku 1721 v držení katolické větve knížecího rodu Löwenstein-Wertheim. V letech 1735 až 

1789 byl hlavou této rodové linie a majitelem zámku kníže Karl Thomas Löwenstein-

Wertheim-Rochefort, jenž tak v tomto případě mohl vystupovat v roli objednavatele. 

 

Nález kreseb vedl některé autory k domněnce, že Quitainer kolem roku 1741 podstoupil 

cestu do jižního Německa a měl tak možnost se seznámit s tamním pozdně barokním a 

rokokovým řezbářstvím.775 Ačkoli tuto hypotézu nelze vyloučit a na jiném místě se jí věnuji 

podrobněji, je zároveň nutno dodat, že Löwenstein-Wertheimové byli v dané době již 

inkolovanou českou šlechtou a vlastníky několika panství v západních Čechách.776 Hlava rodu, 

kníže Karl Thomas, známý svou zálibou ve vědách a umění i nákladným způsobem života, 

studoval mimo jiné v Praze. Sám výskyt kreseb v Dolních Francích tak nemusí nutně 

dokazovat Quitainerovu cestou za hranice Čech. K dojednání a popřípadě i k realizaci zakázky 

mohlo dojít i v Praze, popřípadě ve Vídni.777 

 

Kresby představují tři varianty slavnostních saní, lišící se námětem a výpravností sochařské 

výzdoby. Společným tématem všech návrhů je pozemská láska a milostné vzplanutí. Jedná se 

o jediné známé Quitainerovo dílo s profánním námětem.  

 

                                                 
774 WERTHEIM, STAATSARCHIV. Informace byla poprvé publikována v uměleckých památkách Bavorska. Srov. 

DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 182. 
775 Srov. např. KUBÍNOVÁ 1970, 18. Autorka se domnívá, že cestu mohl J. A. Quitainerovi zprostředkovat někdo 

z okruhu přátel a spolupracovníků jeho otce, například štukatér Tomasso Soldati (1665–1743). 
776 Srov. Constant von WURZBACH: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Fünfzehnter Theil, 

Leon-Lomeni, Wien 1866, 440-447;  
777 K otázce Quitainerovy předpokládané cesty do jižního Německa srov. nejnověji: Hořák 2008, 29–30; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 19; HOŘÁK 2012, 12–13. 
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a) Saně s námětem Venuše a Adonise 

 

Tento návrh je ze všech tří nejpropracovanější a výtvarně nejzajímavější. Zachycuje 

okamžik, kdy se Adonis loučí s Venuší a spolu se svými psy odchází na lov. Scéně přihlíží 

Kupidos. Postavy této trojice aktérů tvoří kompozičně trojúhelník. Jejich těla jsou vzájemně 

propletena a z boku k nim vyskakují dva honicí psi. Všechny postavy jsou v pohybu a zdá se, 

jako by se vznášely. Dojem vzletnosti a vzdušnosti zvyšuje štíhlost a protaženost nohou, paží a 

těl, stejně jako cíp Adonisovy drapérie, třepotající se nad jeho hlavou. Ve srovnání 

s Quitainerovou soudobou sochařskou tvorbou je patrná mnohem výraznější tendence 

k odhmotnění postav a k otevření siluety, která je nicméně vyznačena souvislou linií. Saně jsou 

ozdobeny rokajovými motivy a přírodními prvky: pahýly stromů a šlahouny. Na předsunutém 

a vyvýšeném hrotu lyžnic spočívá dvojhlavý orel. Stejně jako na ostatních dvou návrzích není 

řezbářská výzdoba pouze aditivně přiložena ke konstrukčním prvkům saní, ale organicky z nich 

vyrůstá. 

 

U spodního okraje listu je uvedeno: „Dieser Schlitten Venus und Adonis kann nicht anders 

als mit 200 fl. gemacht werden / NB: der Staffierer extra per 60 f.: zusammen 260 fl.: versilbert. 

/ Johann Antoni Quitteiner, Bildhauer der Königl. Kleiner Stadt Prag, 1741“. 

 

b) Saně s námětem únosu Deianeiry 

 

Tato varianta je podobně zdobná a výpravná jako první návrh. Quitainer se znovu představil 

jako bravurní kreslíř, jenž klasické téma pojal v duchu rokokové lehkosti a hravosti, kterou 

zdůrazňují vedlejší motivy amorů a delfína. Stejně jako v případě první kresby je figurální i 

vegetativní výzdoba nápaditě propojena s funkční složkou saní. 

 

U spodního okraje listu je uvedeno: „Johann Antoni Quitteiner, Bildhauer Prag / Dieser 

Schlitten Centaurus und Dejanira kann nicht anders als mit 200 fl. gemacht werden sambt 

Wagner und Schmiede. / NB: der Staffierer allhier per 50 fl. Zusammen 250 fl. Versilbert.“ 

 

c) Saně s postavou sluhy Scapina 

 

Poslední ze tří variant je pojata nejskromněji. Místo složitě prokomponovaného sousoší 

zvolil tentokrát Quitainer jako hlavní téma šibalského sluhu Scapina. Tuto komickou postavu 
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proslavila Moliérova divadelní hra Scapinova šibalství, ale její kořeny sahají k pikaresknímu 

románu a Commedii dell´Arte. Scapinus sedí na lyžnících saní a vzhlíží ke dvojici propletených 

hrdliček nad svou hlavou. Vystupuje zde ve své typické roli průvodce a pomocníka 

zamilovaných. Sentimentalitu výjevu, kterou ještě stupňuje přítomnost amora s lukem a šípem, 

vyvažuje kultivovaný kreslířský projev.  

 

U spodního okraje listu je uvedeno: „Johann Antoni Quitteiner 1741 / dieser Schlitten mit 

dem Scabin kann nichts anders als per 150 fl. gemacht werden / NB: allhier der Staffierer allhier 

40 fl., zusammen 190 fl. Versilbert.“ 

 

V horní části listu je rukopisná poznámka „Ausgeführt. Noch vorhanden. Lohr“. Autoři 

katalogu Berockmaler in Böhmen z roku 1961 identifikovali jejího autora jako knížecího 

kartografa Lohra, jenž zemřel v roce 1830.778 Zdá se tedy, že podle tohoto návrhu byly saně 

skutečně vytvořeny a že ještě v prvních desetiletích 19. století se nacházely v Kleinheubachu.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

WERTHEIM, STAATSARCHIV 

 

LITERATURA: 

DIE KUNSTDENKMÄLER 1917, 182; BLAŽÍČEK 1946, 83, 126; BLAŽÍČEK 1958, 185; 

BAROCKMALER IN BÖHMEN 1961, 31–32 (č. katalogu 110/a/b/c); PREISS 1962, 407; BACHMANN 

1964, 159; KUBÍNOVÁ 1970; VANČURA 2002/II, 234; HOŘÁK 2008, 29; PETŘÍKOVÁ 2008, 63–

64 (kat. č. 5); HOŘÁK 2012, 12–14 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Thieme–Becker Künstlerlexikon XXVII. Leipzig 1933, 530 

  

                                                 
778 BAROCKMALER IN BÖHMEN 1961, 32 
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7) Hlavní oltář kostela sv. Lukáše ve Svárově u Slaného, původně oltář sv. Jana 

Nepomuckého v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze 

1744–1745 

 

dochováno:  

sv. Klára od Kříže, v. 137 cm (inv č. C/11) 

sv. Lucie / sv. Otýlie, 143 cm (inv. č. C/10)  

dřevo,  

 

dřevo, leštěná běl se zlacenými lemy rouch a atributy  

(Obě sochy jsou uloženy v depozitáři Arcibiskupství pražského – viz inv. čísla výše.) 

 

nedochováno: osm putti a šest andílčích hlaviček na nástavci, dvě malá putti na svatostánku, 

drobná řezbářská výzdoba 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých augustiniánů při kostele sv. Václava v Praze na 

Zderaze, zastoupený P. Serafinem od sv. Anny. Oltář byl zřízen na náklady Marie Josefy 

Bechyňové z Lažan. 

 

Oltář zanikl při požáru v roce 2000. Zachovaly se dvě výše uvedené sochy, uložené již dříve 

v depozitáři, a menza s reliéfem svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Dle fotografické 

dokumentace se jednalo o portálový oltář s menzou ve tvaru tumby a retáblem na oválném 

půdorysu.779 Retábl lemovala dvojice tordovaných sloupů, na jejichž vnější straně stály na 

volutových konzolách sochy dvou světic. Retábl zakončovalo protržené kladí s velmi hustým a 

jemným profilováním architrávu a římsy. Nástavec s bohatou řezbářskou výzdobou byl 

zakončen zvlněnou římsou. Kompoziční řešení oltáře tak v redukované podobě kopírovalo 

architekturu hlavního oltáře kostela sv. Václava v Praze na Zderaze, který vyzdobil O. F. 

Quitainer v roce 1725 (KAT. I/8). 

Svárovský hlavní oltář v nedávné době ztotožnil s bývalým oltářem sv. Jana Nepomuckého 

z pražského kostela řádu bosých augustiniánů Vladimír Přibyl.780 Vycházel přitom ze zprávy 

                                                 
779 Vycházel jsem z fotodokumentace, na níž je zachycen celek oltáře před zničením (ú. o. p. NPÚ Střední 

Čechy) a dále ze snímků soch obou světic. Tyto sochy jsou uloženy v depozitáři Arcibiskupství pražského. 
780 PŘIBYL 2014 
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Antonína Podlahy, že uvedený oltář byl v roce 1789 přesunut právě do Svárova.781 Přikryl dále 

upozornil na reliéf se svržením sv. Jana Nepomuckého do Vltavy, který byl nalezen na menze 

v průběhu jejího restaurování.782 Správnost jeho závěru potvrzují dochované archivní prameny, 

týkající se vytvoření zderazského oltáře sv. Jana Nepomuckého. V neposlední řadě také slohová 

charakteristika dvou dochovaných soch odpovídá profilu tvorby J. A. Quitainera, jenž je 

archivně doloženým autorem sochařské výzdoby svatojánského oltáře z kostela na Zderaze.  

Smlouvu na sochařskou výzdobu nového oltáře sv. Jana Nepomuckého uzavřel 

s Quitainerem v zastoupení augustiniánského kláštera P. Serafin od sv. Anny dne 6. srpna 

1744.783 Dokument se odvolává na dnes nezvěstný nákres oltáře a upozorňuje pouze na změny 

oproti tomuto návrhu. Ty spočívaly zvláště v bohatší výzdobě nástavce, kam měl být nad rámec 

nákresu umístěn jeden anděl a blíže neurčený počet putti. Sochař měl dále dodat křížek na 

tabernákl. Více podrobností obsahuje později uzavřená smlouva s Janem Jiřím Schmidtem, jenž 

měl řezbářskou výzdobu oltáře pozlatit. V této smlouvě ze 14. března 1745 se uvádí, že 

pozlaceni budou dva andělé, dále dva jiní, letící andělé na konzolích, dvě stojící postavy včetně 

svých atributů (jmenovitě berly a knihy), andílčí hlavičky, hlavice sloupů, římsy a rám 

obrazu.784 Ukazuje se tak, že výzdoba augustiniánského oltáře byla bohatší, než se dosud 

soudilo. Výčet uvedených sochařských realizací nadto přibližně odpovídá sochařské výzdobě 

oltáře ze Svárova, jak ji známe ze starších fotografií.  

Podle klášterních análů nechala oltář ku cti svého patrona Jana Nepomuckého zřídit baronka 

Marie Josefa Bechyňová z Lažan, rozená Hýzrlová z Chodů, jež zaplatila také pořízení lampy 

před hlavní oltář.785 Náklady na vytvoření oltáře – vyjma Molitorova obrazu – činily 300 

zlatých. Spolu s Quitainerem a Schmidtem se o jeho vznik zasloužil řádový bratr a „znamenitý“ 

(praeclarus) truhlář Filip od sv. Václava.786  

Hlavní součástí této výzdoby byly dvě dodnes zachované světice v řádovém rouchu 

augustiniánek. Augustiniánku, která původně stála na evangelijní straně oltáře lze podle 

atributů berly a palmové ratolesti ztotožnit se sv. Klárou od Kříže – abatyší kláštera v 

                                                 
781 PODLAHA 1913, 228  
782 PŘIBYL 2014, 10, 14 (pozn. 5) 
783 NA ŘA 1732–1782, sign. 471 
784 NA ŘA 1732–1782, sign. 472. Dále se dochovala kvitance, podle které namalovat titulní obraz se sv. Janem 

Nepomuckým Jan Petr Molitor. Srov. NA ŘA 1732–1782, sign. 473. Po přenesení oltáře do Svárova byl 

Molitorův obraz nahrazen jiným plátnem, které odpovídalo zasvěcení kostela. Nový obraz je signován „Kuntz 

pinxit Ao 1790“. Srov. Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 471. 
785 Příslušnící rodu Bechyňů z Lažan jsou již v 70. letech 17. století zaznamenáni jako podporovatelé 

havlíčkobrodského konventu bosých augustiniánů. Srov. ŠMILAUEROVÁ 2018, 82 
786 NA ŘA ANNALIUM/VI, 200. O bratru Filipovi od sv. Václava je známo, že na přelomu 30. a 40. let 18. století 

dokončil dnes nedochovanou řezbářskou výzdobu kůru po stranách varhan. ŠMILAUEROVÁ 2018, 124 
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italském Montefalku. Jejím protějškem by podle hábitu, v němž je světice oblečena, rovněž 

měla být augustiniánka. V uměleckohistorické literatuře je označována jako sv. Otýlie.787 

Postava však drží v levé ruce misku vydloubnutýma očima, v pravé ruce svírá rukojeť mečíku 

(jenž se nedochoval); na její hlavě spočívá korunka. Světici lze na základě těchto atributů 

ztotožnit se sv. Lucií. 

 

Obě světice plných tvarů reprezentují Quitainerův oblíbený tělesný kánon, vyznačující se 

harmonií smyslové krásy a vnitřní ušlechtilosti. Jedná se o jeden z prvních příkladů jeho použití 

v Quitainerově tvorbě. Tento tělesný typus je spojen s krouživým stoupavým pohybem 

podtrhujícím senzuální kvality uměleckého díla. Dalším charakteristickým znakem je 

artikulace tělesného jádra vystupujícího do popředí zvláště v místech, kde je látka napnuta 

v důsledku pohybu. Organizace drapérie pomocí dlouhých souběžných linií zdůrazňuje jak 

zmíněné pohybové schéma, tak oblé tělesné tvary. Svým logickým uspořádáním a citem pro 

vyjádření hlavních a sekundárních tahů zároveň drapérie přispívá k harmonickému vyznění 

celku díla. Za pomoci kontrastu bohatého nařasení kolem širokých rukávů a uhlazené látky na 

koleni a stehenní partii volné nohy sochař bravurně zvládl složité téma zahalené postavy 

řeholnice. Obě světice jsou kompozičně odlišeny. Zatímco sv. Klára otevírá náruč v extatickém 

prožitku, postava sv. Lucie se ostýchavě choulí do sebe.  

Sochy zapadají do kontextu Quitainerovy tvorby na začátku jeho vrcholného období. Sv. 

Klára zvlněním svého těla, sklonem hlavy a pohledem obráceným vzhůru cituje pojetí 

Quitainerovy sv. Voršily ze severního průčelí strahovského klášterního kostela (KAT. II/26) 

Sochy tak již anticipují Quitainerovy vrcholné umělecké výkony z počátku 50. let 18. století. 

Početná skupina putti na oltářním nástavci dokumentuje oblibu tohoto andělského typu 

v Quitainerově tvorbě a anticipuje řezbářskou výzdobu oltářů strahovské klášterní baziliky 

(KAT. II/28).  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘA ANNALIUM/VI, 200; NA ŘA 1732–1782, sign. 471, 472, 473 

 

LITERATURA: 

                                                 
787 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 471–472. Atributem sv. Otýlie 

je kniha s očima. Atribut knihy je zmíněn i ve výše uvedené smlouvě s J. J. Schmidtem. Nynější atribut misky 

s očima může být pozdějším doplňkem. 
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PODLAHA 1913, 228; BLAŽÍČEK 1946, 83; BLAŽÍČEK 1958, 126; VANČURA 2002/II, 234; 

HOŘÁK 2008, 29; PETŘÍKOVÁ 2008, 65 (kat. č. 6); HOŘÁK 2012, 14; PŘIBYL 2014; 

ŠMILAUEROVÁ 2018, 106  
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8) Rám oltářního obrazu, kostel sv. Václava na Zderaze při bývalém klášteře bosých 

augustiniánů, Praha – Nové Město 

1745 

 

nedochováno 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých augustiniánů při kostele sv. Václava v Praze na 

Zderaze, zastoupený P. Serafinem od sv. Anny. 

 

Podle dochovaného potvrzení Quitainer přijal dne 14. července 1745 od pátera Serafina 

částku sedmi zlatých za rám s anděly pro oltář sv. Antonína.788 Oltářní obraz namaloval J. P. 

Molitor, jenž za něj 14. května téhož roku dostal zaplaceno pět zlatých.789 Pozlacení rámu 

zajistil štafír Jan Jiří Schmidt, jenž za tuto práci obdržel 30 zlatých.790  

 

Oltář sv. Antonína byl pravděpodobně tak jako většina mobiliáře kostela sv. Václava prodán 

na konci 18. století a může se podobně jako oltář sv. Jana Nepomuckého nacházet v některém 

z venkovských farních kostelů. Vzhledem k nízkým honorářům výše uvedených umělců se 

patrně jednalo o zakázku menšího rozsahu, spočívající v doplnění staršího oltářního celku. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘA 1732–1782, sign. 474, 475, 477 

 

BLAŽÍČEK 1946, 83; BLAŽÍČEK 1958, 126; PETŘÍKOVÁ 2008, 66 (kat. č. 7); ŠMILAUEROVÁ 

2018, 106  

                                                 
788 NA ŘA 1732–1782, sign. 475 
789 NA ŘA 1732–1782, sign. 474 
790 NA ŘA 1732–1782, sign. 477 
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9) Oltář sv. Floriana, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré Město 

1751 

 

sv. Štěpán, sv. Vavřinec, v.: životní velikost 

 

V nástavci: Bůh Otec se sférou (v aureole slunečních paprsků, obklopen okřídlenými 

andílčími hlavičkami), dva velcí andělé na volutách, dva menší andělé na vrcholu nástavce.791 

 

dřevo, inkarnát, zlacení (části drapérie, křídla andělů, atributy, oblaka), realistická 

barevnost (sféra, části drapérie) 

 

Objednavatelem byl klášter řádu dominikánů při klášteře sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. 

 

Ke vzniku oltáře se váže poslední zápis učiněný v převorském diáriu dominikánského 

kláštera při kostele sv. Jiljí v lednu 1751. Oltářní obraz nechal podle tohoto archivního pramene 

již v roce 1747 namalovat tehdejší převor Hyacint Stixa (1695/1696 – 1759).792 Truhlářské 

práce zajistil klášter vlastními silami. Sochařskou výzdobu vytvořil dle často citovaného výroku 

J. Q. Quitainer, „pro hoc tempore optimus in sua arte“, který za tuto práci obdržel 160 zlatých.793 

 

Trojdílný portálový oltář je založen na půdorysu ve tvaru výseče oválu. Nad menzou ve tvaru 

tumby se vypíná retábl, ohraničený po stranách dvojicí předsazených tordovaných sloupů. 

Sochy světců jsou vloženy do zákoutí mezi oltářním obrazem a uvedenými sloupy. Na 

profilovanou zalamovanou římsu dosedá nízký nástavec, který je situován proti vnitřnímu oknu. 

Podobně jako v případě oltáře sv. Josefa v karmelitánském kostele P. M. Vítězné (KAT. II/4). 

se tak sochař musel vyrovnávat s tím, že bylo třeba umístit sochy do relativně mělkého a úzkého 

prostoru ve spodní části portálového oltáře. 

                                                 
791 Podle Uměleckých památek Prahy byly v 19. století nástavce protějškových oltářů sv. Floriana a Panny Marie 

Bolestné vzájemně vyměněny. Srov. Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. 

Praha 1996, 87. Tento údaj se mi nepodařilo ověřit na základě historických pramenů. 
792 K osobnosti Hyacinta Stixy, pozdějšího provinciála řádu a dominikánského historiografa srov. MAROSZOVÁ 

2016, 67.  
793 „1751. Januarius. Appositum fuit tandem item perfectum altare S. Floriani in nostra ecclesia, 

imaginem curavit pingi P. Hyacinthus Styxa, per annum 1747 prior huius conventus; statuarius fuit pro 

illo assumtus Quitainer, pro hoc tempore optimus in sua arte, dati sunt ei pro suo labore 160 fl.; labor 

arculariorum fuit in conventu factus.“ NA ŘD 1734–1774, f213. Publikováno O. J.. Blažíčkem, srov. BLAŽÍČEK 

1954a, 76. Z dokladu vyplývá, že Styxa objednal oltářní obraz, nikoli Quitainerovy sochy.  
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Oba prvomučedníci představují typově shodné postavy: mladé muže statných postav, 

zaoblených ramen a oválných obličejů, kteří jsou oblečeni v jáhenské dalmatiky a zaujímají 

zdrženlivé postoje s mírně vysunutou pravou, případně levou nohou. Světci nejsou vzájemně 

odlišeni téměř žádnými vnějšími znaky – atribut roštu za sochou sv. Vavřince na pravé straně 

oltáře je patrně pozdějším doplňkem. Na tomto minimalistickém kompozičním a 

ikonografickém základě rozehrává sochař hru s decentními pohyby zápěstí a pečlivě 

promodelovaných prstů – z nichž téměř každý zaujímá jinou polohu –, s natočením malých hlav 

na dlouhých, silných krcích. Zvrásnění drapérie je na jedné straně stylizované: vytváří na ploše 

geometrické vzorce (nejčastěji trojúhelník), kontrastující s velkými hladkými plochami, a 

počítá s lomem světla podél táhlých záhybů. Zároveň však souzní s realistickou anatomií těl a 

logikou jejich pohybů. Protkávané dalmatiky se zlacenými třásněmi vyvolávají představu 

drahocenné látky. Spojením uvedených znaků pak vzniká symbióza realistického slohového 

východiska, výrazové uměřenosti a senzualismus, která je charakteristická pro Quitainerovu 

tvorbu 40. a 50. let 18. století. 

Výzdoba oltářního nástavce postrádá vybroušenost a senzuální atraktivitu obou soch ve 

spodní části oltáře a více se vztahuje k předlohám velkého slohu, jako jsou například Jäckelovy 

řezby na hlavním oltáři kostela sv. Františka. Přesto se jedná o kvalitní ukázku Quitainerovy 

tvorby v daném období. Oba velcí andělé, oslavující Hospodina, ztělesňují typ mladistvých, 

radostných efébů, jenž prochází téměř celým Quitainerovým dílem.794  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘD 1734–1774, f213 

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 393; KRATOCHVÍL 1926, 45; BLAŽÍČEK 1954a, 76; BLAŽÍČEK 1946, 85, 125; 

BLAŽÍČEK 1958, 187; KUBÍNOVÁ 1970, 28–29, 70; POCHE 1985, 179; KOŘÁN 1988, 511; 

BLAŽÍČEK 1989b, 716; VANČURA 1989, 14; HLADÍK 2001, VANČURA 2002/II, 234, 236; 168; 

HOŘÁK 2008, 32; PETŘÍKOVÁ 2008, 69–70 (kat. č. 9); HOŘÁK 2012, 14 (obr. 11 a/b/c), 15 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

                                                 
794 Podle uměleckých památek Prahy byly v 19. století vzájemně vyměněny nástavce oltáře sv. Floriana a 

protějškového oltáře Panny Marie Bolestné. Srov.: Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a 

Josefov. Praha 1996, 87. Tento údaj se mi nepodařilo ověřit na základě žádného historického pramene. 
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Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. Praha 1996, 87 
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10) Drobné práce pro břevnovsko-broumovské benediktinské opatství 

1753–1756 

 

Objednavatelem bylo břevnovsko-broumovské opatství řádu benediktinů. 

 

V prvních letech vlády opata Friedricha Grundmanna se Quitainer uplatnil také 

v břevnovském benediktinském opatství. Realizoval zde pouze zakázky drobnějšího rázu, což 

mohlo souviset s tím, že v té době vrcholila jeho činnost pro sousední strahovskou kanonii 

premonstrátů. Quitainer byl touto prací plně vytížen a jeho práce pro břevnovský klášter se tak 

ani rozsahem ani významem nevyrovnají úkolům, jimiž byl před ním pověřován Karel Josef 

Hierle. Rozsah jeho zakázek se nedá srovnat ani s úkoly, jimiž Břevnovští později pověřili 

Richarda Jiřího Prachnera. 

Quitainerovo jméno se v účetních knihách, seznamech vykonaných prací a kvitancích 

nacházejících se v archivu břevnovského kláštera objevuje v letech 1753 až 1756. Charakter 

jeho zakázek pomáhají osvětlit také účetní záznamy týkající se Jana Jiřího Schmidta, jenž pro 

břevnovské benediktini pracoval nejpozději od roku 1752. Ke Quitainerovým řezbám 

v klášterní knihovně se váží také účty truhláře Josefa Kampmanna. Kromě níže uvedených prací 

byl Quitainer klášterem pověřen také opravou sousoší sv. Jana Nepomuckého v zahradě 

Závorce. Této jeho zakázce se věnuji v rámci Quitainerových restaurátorských prací (KAT. 

II/17).  

 

a) Štít na bráně Broumovského kláštera 

1753 

 

nedochováno 

 

V roce 1753 Quitainer účtoval vytvoření štítu s erbem opata včetně dodaného kamene na 

bránu Broumovského kláštera.795 Podle účtované ceny 7 krejcarů, z níž bylo zaplaceno 6,3 

krejcarů, se jednalo o drobnou zakázku. Je to patrné i při srovnání s cenou erbu vytvořeného 

Quitainerem o tři roky později pro benediktinský dvůr v Mirešicích (viz níže). 

 

                                                 
795 NA ŘB-B 362. Kvitance za rok 1753: „Was ich…zu einen Haus Thor in das hochlöbliche Branauer Haus an 

bildhauer Arbeit verfertiget sambt einer Schildt mit dem gnadigen Herren seiniger Waben…“ Na signaturu 

tohoto archivního pramene upozornila E. Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 71, pozn.2. 
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b) Řezbářské práce v knihovně Břevnovského kláštera 

1754 

 

Podle soupisu prací za rok 1754 vytvořil Quitainer v knihovně šest putti se štíty, dále tři jiné 

štíty a řezbářskou výzdobu skříní z dvojího dřeva (včetně čtyř váz).796 Celkem si za tyto práce 

účtoval 56 zlatých. Tato částka mu byla vyplacena 12. března 1755. 

 

c) Dva velké svícny před hlavním oltářem kostela sv. Markéty (nyní před oltářem 

v kapitulní síni) 

1755 

 

dřevo, stříbřeno a zlaceno 

v. cca 250 cm 

 

V přehledu klášterních výdajů za rok 1755 je ke dni 20. února 1755 uvedeno, že Quitainer 

účtoval 50 zlatých za dva svícny před hlavním oltářem.797 Truhlář Josef Kampmann za práci na 

svícnech požadoval 60 zlatých a štafír Schmidt 132 zlatých.798 Oba „kandelábry“ jsou nyní 

umístěny před oltářem v kapitulní síni Břevnovského kláštera. 

 

Oba svícny jsou tvarově shodné. Každý z nich vyrůstá z trojbokého podstavce s konkávně 

prohnutými stěnami a stlačenými volutami, jimiž jsou zakončeny jeho tři nohy. Střední část 

kandelábru je formována jako ozdobná váza, která se směrem do středu rozšiřuje a v nejširším 

místě je ozdobena třemi volutami s postříbřenými andílčími hlavičkami. Nad touto „vázou“, 

zakončenou další stlačenou volutou, následuje štíhlejší „krček“, ozdobený zhruba v jedné 

třetině své délky mušlí. Směrem vzhůru se pak svícen rozšiřuje a ústí v kruhové plato 

s pozlacenou korunkou po obvodu.799 

                                                 
796 NA ŘB-B 363. Kvitance za rok 1754. Za šest andílků obdržel sochař celkem 36 zlatých, za tři štíty 12 

zlatých a za řezbářskou výzdobu skříní 8 zlatých. Na signaturu tohoto archivního pramene upozornila E. 

Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 71, pozn.3 a 4. Knihovna se nachází v klauzuře Břevnovského kláštera. 

Knihovní skříně bohužel nebylo možné zhlédnout. 
797 NA ŘB-B 364, „Ausgab Anno 1755“, 20. 2. 1755. Na signaturu tohoto archivního pramene upozornila E. 

Petříková; vznik svícnů však autorka klade až do roku 1756. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 71, pozn.7. 
798 Tamtéž. Podle Schmidtovy kvitance, která se rovněž dochovala, požadoval štafír původně 140 zlatých jako 

odměnu za pozlacení a postříbření svícnů včetně potřebného materiálu. Srov. NA ŘB-B 363 
799 Děkuji Břevnovskému klášteru a jmenovitě panu převorovi P. Benediktu Kolajovi O.S.B. za poskytnutí 

svolení k fotografování v kapitulní síni. 



  

274 

 

Svícny jsou pozlaceny a pokrývá je postříbřený listový a květinový ornament, popřípadě 

mušlový vzor. Velké akantové listy a palmety pasivně lnou k ploše; řezba působí poněkud tvrdě 

a postrádá jemnou práci s detailem, která byla pro J. A. Quitainera typická. Charakter dílenské 

práce vykazují i andílčí hlavičky ve střední části obou kandelábrů, jež vycházejí ze zavedeného 

vzoru andílka s širokým čelem, zapadlýma očima a kulatými tvářemi, ale nerozvíjejí jej ve 

smyslu individuální modelace. 

 

d) Erb na bráně dvora v Mirešicích 

1756 

 

nedochováno 

 

Naposledy je Quitainer v klášterních účtech zachycen na podzim 1756. Za vytesání erbu na 

bráně hospodářského dvora v Mirešicích mu 9. října tohoto roku bylo vyplaceno 25 zlatých a 

45 krejcarů.800 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘB-B 362; 363, 364 

 

LITERATURA: 

MENZEL 1933, 23, 27 (pozn. 19), HORYNA 1989a, 100; PREISS/VILÍMKOVÁ 1989, 100, 209; 

HORYNA 1993, 132; VANČURA 2002/II, 234; PETŘÍKOVÁ 2008, 72 (kat. č. 10) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Thieme–Becker Künstlerlexikon XXVII. Leipzig 1933, 530 (týká se položky „c“) 

 

  

                                                 
800 NA, ŘB-B, kart. 363. „Ausgab Anno 1756“, zápis z 9. 10. 1756. Na signaturu tohoto archivního pramene 

upozornila E. Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 71, pozn.8. 
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11) Kazatelna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi, původně v kostele 

Narození Panny Marie při klášteře bosých augustiniánů v Lysé nad Labem 

1755 

 

církevní otcové na volutách řečniště (sv. Jeroným, sv. Řehoř, sv. Augustin, sv. Ambrož), 

evangelisté na stříšce (sv. Marek, sv. Matouš, sv. Jan, sv. Lukáš), reliéf s námětem sv. Pavla 

šířícího Evangelium (na poprsni řečniště) 

 

Panna Marie Immaculata (původně na stříšce kazatelny, nyní v budově děkanského úřadu 

v Mladé Boleslavi) 

v: mírně nadživotní velikost 

 

drobná řezbářská výzdoba: mušlové a rokajové motivy, čabraka na spodním okraji stříšky, 

holubice Ducha svatého ve slunečních paprscích na stropě stříšky apod.  

 

vše: dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky (lemy rouch, ořízky knih, přezky na botách, knoflíky 

apod.) 

 

Objednavatel byl klášter bosých augustiniánů v Lysé nad Labem. 

 

J. A. Quitainer je jako autor sochařské výzdoby kazatelny uveden v Análech konventu sv. 

Jana Nepomuckého v Lysé nad Labem. Tato klášterní kronika je dodatečnou rekonstrukcí, 

napsanou podpřevorem Ludvíkem od sv. Víta, vlastním jménem Ludvíkem Bezděkem, až 

v roce 1782.801 Jak však její autor uvádí v úvodu, anály se opírají o starší rukopisy a diária. 

Práce na kazatelně byly podle uvedeného archivního pramene zahájeny v roce 1754 a ve 

stejném roce měly být i dokončeny. „Pražský sochař“ však v důsledku svého pracovního 

vytížení nemohl stanovený termín dodržet.802 Kazatelna byla podle další dochované zprávy v 

kostele instalována až 17. května 1755 a sochař, nyní již jmenovitě uvedený „D. Quitainer“, za 

ni dostal 160 zlatých a příplatek za instalaci kazatelny v kostele.803 Tato částka je velmi nízká 

                                                 
801 SOKA NYMBURK 1713–1787. Na Quitainerovo autorství řezbářské výzdoby kazatelny na základě tohoto 

pramene jako první upozornil Josef Vojáček. Srov. VOJÁČEK 1929, VOJÁČEK 1930. 
802 Tamtéž. Rok 1754, zápis uvozený na okraji listu poznámkou „Fit Cathedra pro Ecclesia“: „Currente hoc anno 

incaepta erit skulptura Cathedra, qua finiri debuit, verum ob diversos labores paratus non erat sculptor 

pragensis.”  
803 Tamtéž. Zápis týkající se dne 17. 5. 1755. „17. Mají [1755] posita fuit nova Cathedra in Ecclesia nostra. 

Sculptori D. Quitainer dati sunt 160 fl. praeter discretionem pro appositione eiusdem.”  
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a odpovídala by spíše výzdobě postranního oltáře než kazatelně s devíti sochami a reliéfem. 

V Quitainerově případě se dochovaly účetní doklady ke kazatelnám v kostele sv. Tomáše 

v Praze na Malé Straně a ve strahovské klášterní bazilice. Za každou z nich si sochař účtoval 

zhruba dvojnásobek uvedené sumy. Jestliže se Quitainer ať už z důvodu opožděného dodání 

nebo jiných příčin nevzdal podstatné části honoráře – tak jako to učinil malíř Reiner 

v souvislosti s obrazem, který namaloval pro hlavní oltář –, je třeba analistův údaj o ceně 

sochařské výzdoby považovat za neúplný.  

Kazatelna je uvedena v inventáři klášterního kostela v Lysé nad Labem z roku 1787.804 Podle 

tohoto dokumentu nebyla kazatelna štafírována a její výzdobu tvořilo osm soch (nikoli tedy 

devět, jak by odpovídalo skutečnému stavu). Podle seznamu mobiliáře, který byl sestaven 

v roce 1812 v návaznosti na zrušení kláštera čítala výzdoba kazatelny devět soch, z toho čtyři 

evangelisty, čtyři církevní učitele a Pannu Marii.805 Naposledy je kazatelna zmíněna 

v dokumentech týkajících se jejího prodeje do děkanského kostela v Mladé Boleslavi v roce 

1817.806  

 

Tvarově uměřená pozdně barokní kazatelna sestává z řečniště, jehož poprseň člení liseny 

zakončené v dolní části volutami, které slouží jako sokly soch. Stříšku zdobí lambrekýn a hustě 

profilované zvlněná římsa. Voluty na stříšce opět slouží jako podstavce sedících soch.  

Předchozí literatura přesvědčivě ukázala, že pojetí církevních otců na řečništi a evangelistů 

na stříšce nesou stopy dílenské rutiny.807 Přesto však tyto sochy umožňují pojmenovat některé 

základní vývojové tendence Quitainerovy tvorby v období jejich vzniku. 

Ikonografický program sochařské výzdoby kazatelny se částečně shoduje s ikonografií 

kazatelny v kostele sv. Tomáše v Praze z let 1731 až 1732. Nabízí se tak možnost srovnání obou 

těchto řezbářských celků, vytvořených s odstupem téměř čtvrt století. Při vzájemné komparaci 

vynikne zejména oslabení dramatického náboje jednotlivých postav i dramatičnost jejich 

celkové skladby. Charakteristické ztišení, útlum vnitřní energie, k němuž Quitainer dospěl v 50. 

letech 18. století, lze ukázat na příkladu sochy sv. Jeronýma. Církevní otec v pražském kostele 

sv. Tomáše s téměř hamletovským gestem zvedá na dlani napřažené ruky atribut lebky a upírá 

                                                 
804 SHP VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 12 
805 Tamtéž 15 
806 Tamtéž 16 
807 Srov. naposledy PETŘÍKOVÁ 2008, 74: „Variabilita kompozičního řešení je zde [v případě evangelistů] 

omezena na reprodukování téměř shodné pózy a řezba postrádá typickou ušlechtilost vybroušené formy a 

jemnost modelace tvaru. Organizace dolních končetin opakuje shodnou dílenskou předlohu. Identické gesto levé 

ruky s prsty formulovanými do nezvykle křečovité a schematické polohy také odkazuje k dílenské spolupráci, 

respektive méně kvalifikovaného učedníka nebo tovaryše. Také charakteristika bezvýrazných tváří odkazuje k 

využití tytéž dílenské předlohy.“ 
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k němu pohled zpod čela zvlněného hlubokými vráskami. Na kazatelně z klášterního kostela v 

Lysé nad Labem je čelo tohoto starce již téměř vyhlazené; na jeho obnažené hrudi je pouze 

naznačena modelace svalstva. 

Další nápadnou tendencí je důraz na senzuální kvality díla. Povrchová úprava vychází 

z kontrastu leštěné běloby velkých ploch včetně obličejových partií a zlacení prvků, jako jsou 

obruby církevních rouch, rukavic, tiár či přezky bot. Dochází tak k akcentaci těchto v podstatě 

periferních prvků. V kombinaci s oslabením individuálního výrazu jednotlivých postav se 

zvyšuje dekorativní vyznění celku díla, jenž má blízko ke krásnému artefaktu. Pozlacené 

bordury umožňují sochaři pracovat s motivem mírně zvlněné linie, jež na pozadí bílé barvy žije 

vlastním životem a volně se vznáší prostorem. 

Socha Panny Marie, která byla původně umístěna na vrcholu kazatelny, představuje typ 

mladé ženy-světice procházející téměř celým dílem J. A. Quitainera. Mezi další příklady lze 

zařadit sochu sv. Voršily (KAT. II/26) ze štítu boční kaple strahovského klášterního kostela či 

Immaculatu (KAT. II/28a)  ze západního průčelí téhož chrámu. Do téže linie ale náleží i 

intimnější řezby, jako je Immaculata ze sbírek Národní galerii (KAT. II/37)  nebo soška stejného 

námětu z Muzea hlavního města Prahy (KAT. II/38). Immaculata z Lysé na Labem se ve 

srovnání s těmito díly vyznačuje méně dynamickém pohybem a schematičtějším uspořádáním 

drapérie na pravém boku, kterou v těchto místech zdobí tři hluboké souběžné záhyby. Přesto se 

jedná o dílo nadprůměrných kvalit, což se projevuje například jemnou modelací obličeje 

s něžně pootevřenými ústy nebo měkce modelovaným pruhem látky na Mariině hrudi. Lze 

proto souhlasit s názorem, že na rozdíl od postav evangelistů a církevních otců, můžeme tuto 

práci připsat samotnému Quitainerovi.808 

Reliéf na střední ose poprsně řečniště se oproti reliéfům z kazatelny v kostele sv. Tomáše 

liší dynamičtějším podáním zobrazené scény, které vyplývá především z prudkého gesta 

napřažené pravice sv. Pavla a z napětí mezi hlavním protagonistou ve středu obrazového pole 

a nakupením většího počtu asistenčních postav při okraji obrazové plochy. Svým dynamickým 

pojetím a dějovostí odkazuje reliéf až k tradicím velkého slohu. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

SOKA NYMBURK 1713–1787, nepag. (záznamy z let 1754 a 1755) 
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808 Tamtéž 



  

278 
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12) Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram – Svatá Hora 

1758–1759 

 

dřevěný model stříbrného reliéfu Svaté Trojice (Kristus s křížem, Bůh Otec s žezlem a sférou, 

holubice Ducha Svatého)  

dřevěné modely pro dva stříbrné anděly vedle skříňky s Pannou Marii Svatohorskou 

(dochovány pouze stříbrné odlitky vytvořené Kašparem Gschwandtnerem) 

 

Objednavatelem byl řád Tovaryšstva Ježíšova, zastoupený pravděpodobně tehdejším 

superiorem rezidence na Svaté Hoře Václavem Ramhovským.809 

 

Dnešní podoba hlavního oltáře ústřední svatyně svatohorského poutního místa je výsledkem 

organického vývoje, jenž započal v roce 1684, kdy byl původní dřevěný oltář se sochami Jana 

Jiřího Bendla doplněn o stříbrný svatostánek. V následujících letech byl dřevěný oltář zcela 

odstraněn a postupně přibývaly další prvky ze vzácných materiálů, jako byly stříbrné schody 

pod svícny, svícny, skříňka na milostnou sochu Panny Marie Svatohorské a stříbrné 

antipendium se šternberským znakem.810 

Dne 29. října 1745 byla podepsána smlouva se staroměstským stříbrníkem Josefem Seitzem 

na blíže neurčené práce na hlavním oltáři. Veškeré práce měly být vykonány do svátku svatého 

Václava následujícího roku. Smlouva se vyjadřuje k tématům, jako je kvalita použitého stříbra, 

způsob jeho zpracování (kovotepecká, nikoli kovolitecká práce) a platby za materiál a práci.811 

Neobsahuje ale specifikaci vytvořených prvků ani odkaz na nákres či model. Josef Kopeček 

v nedávné době vyslovil názor, že v rámci uvedeného smlouvy odlil Seitz také sochy dvou 

andělů klečících na schůdkách po stranách skříňky s milostnou sochou Panny Marie 

Svatohorské.812 

Jméno J. A. Quitainera se objevuje ve smlouvě s malostranským zlatníkem a stříbrníkem 

Kašparem Gschwandtnerem z 16. května 1758.813 Gschwandtner již v roce 1755 vytvořil pro 

oltář tři kánonové tabulky.814 Podpisem kontraktu na nový hlavní oltář se zavázal vytvořit „oltář 

podle schváleného nákresu a podle schváleného dřevěného modelu, vytvořeného měšťanem a 

                                                 
809 Wenceslaus Ramhowsky (1694–1764), superiorem v letech 1755 až 1758. Srov. HOLUBOVÁ/FECHTNEROVÁ 

2006, 102. 
810 Ke genezi oltáře nejnověji: KOPEČEK 2006, 127–128 
811 PODLAHA 1922–1923a, 267–268 
812 KOPEČEK 2006, 128 
813 PODLAHA 1922–1923a, 268–269 
814 Tamtéž 268 
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sochařem panem Quitainerem“.815 Uvedený nákres se nedochoval, je však reprodukován 

v Podlahově soupisu památek okresu příbramského.816 Na Quitainera nepřímo odkazuje také 

Gschwandtnerovo vyúčtování z 1. června 1759, obsahující zmínku o sochařově dvoudenním 

pobytu na Svaté Hoře.817 Rozsah prací provedených na základě Gschwandtnerovy smlouvy 

nelze podobně jako v případě Seitzovy zakázky z roku 1745 jednoznačně určit. Archivně 

doloženy jsou „dvě části architektury s římsami, lesénami, ozdobami“, které jsou zahrnuty do 

Gschwandtnerova vyúčtování z 1. června. 1759, a dále reliéf Svaté Trojice, na němž zlatník 

začal pracovat po obdržení splátky 1000 zlatých dne 27. července. 1759.818 

 

Na Quitainerově návrhové kresbě jsou jednotlivé části oltáře označeny písmeny „A“ až „E“; 

k nim se vztahuje legenda v pravém dolním rohu listu, jež je však na jediné dochované 

reprodukci nečitelná. Písmeno „A“ se nachází v místě paneláže na líci postranních schůdků. 

Písmeno „B“ označuje plochu za reliéfem Svaté Trojice, písmeno „C“ se vztahuje k tomuto 

reliéfu, písmeno „D“ označuje skříňku s milostnou sochou a písmeno „E“ se týká dvou 

podstavců, které měly stát dvou nejnižších stupních postranních schůdků. Nově navrženými 

prvky jsou patrně ty, které jsou na předloze plně vypracovány; starší části oltáře jsou zde pouze 

naznačeny obrysem. Je-li tento předpoklad správný, měly být doplněny dva zmíněné podstavce 

na prvních stupních schůdků, skříňka svatostánku, skříňka na milostnou sochu, oba klečící 

andělé po stranách mariánské sošky a reliéf se Svatou trojicí nad skříňkou. 

Při realizaci Quitainerových návrhů došlo ke změnám, které se promítly zejména do 

uvedeného reliéfu. Podle původního konceptu měli Kristus a Bůh Otec, vznášející se v aureole 

slunečních paprsků nad milostnou sochou, královskou korunu. Mělo se tak jednat o aluzi na 

slavnou korunovaci Panny Marie Svatohorské, jež proběhla v roce 1732. Aureola měla být 

původně také větší a bylo zamýšleno, že bude připomínat nepravidelný ovál, zatímco její 

výsledná podoba se blíží kruhu. Všechny tyto změny oslabily gradační efekt trojdílné oltářní 

kompozice.819 

                                                 
815 Tamtéž. „Es verpspricht H. Caspar Gschwandtner einen Altar nach dem aprobierten Abriß und durch H. 

Quiteiner burgerl. Bildhauer verfertigt und aprobierten Model von Holz, aus Prager prob. Silber guet und 

kunstgemeß zu verfertigen, und zwar durchaus von geschlagen und getriebener arbeith, von keiner iberflissigen 

Stärke.“ 
816 PODLAHA 1901a, obr. 142 
817 PODLAHA 1922–1923a, 279 
818 PODLAHA 1922–1923a, 270, 272 
819 V roce 1772 vložil malostranský stříbrník Antonín Jakub Thym nad skříňku s milostnou sochou čtyřdílnou 

nástavbu. Quitainerův a Gschwandtnerův reliéf umístil až nad tuto stěnu, pod oblouk klenby. Tím došlo 

k narušení původní Quitainerovy koncepce oltáře. Srov. nejnověji KOPEČEK 2006, 129. 
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Ve srovnání s Quitainerovou kresbou, která se svou uvolněností vyrovná kresbám 

nalezeným v dolnobavorském Kleinheubachu, jsou Gschwandtnerovy stříbrné odlitky 

výrazově mnohem střídmější. Projevuje se to zejména na postavách andělů, kteří jsou na kresbě 

zobrazeni jako postavy prudkých gest a rozvířené drapérie, ale ve výsledku pokorně a se 

svěšenými křídly poklekávají na voluty. Rokoková hybnost Quitainerova návrhu tak byla 

transformována do klasicizující polohy. 

 

LITERATURA: 

PODLAHA 1901, 99–101; KOŠNAŘ 1903, 86–88; PODLAHA 1922–1923a, 267–272; ZE SVATÉ 

HORY 1923; HOLAS 1929, 421–426; BIRNBAUMOVÁ 1940, nepag.; GUNDELACH 1945; 

BLAŽÍČEK 1946, 87; BLAŽÍČEK 1958, 188; BACHMANN 1964, 159–160; KUBÍNOVÁ 1970, 36; 

POCHE 1989, 184; BLAŽÍČEK 1989b, 716; VANČURA 2002/II, 234; HOŘÁK 2008, 33–34; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 77–78; HOŘÁK 2012, 16–17 
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Thieme–Becker Künstlerlexikon XXVII. Leipzig 1933, 530 
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Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 184 
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13) Sv. Vojtěch, Praha – Kbely, Vrchlabská ulice 

2. pol. 50. let 18. století  

 

materiál sochy: mšenský pískovec 

materiál podstavce: patrně pískovec z okolí Vinoře820  

Výška s podstavcem: 510 cm 

 

Na podstavci vytesána signatura AQ se špatně čitelným písmenem Q. 

Na podstavci není vytesán žádný nápis.821 

 

Objednavatelem byl pravděpodobně hrabě Vojtěch Prokop Černín. 

 

Socha sv. Vojtěcha je osazena na vysokém podstavci, který je umístěn na dvojstupňové 

podestě, jež vyrovnává sklon terénu směrem k Vrchlabské ulici. Podstavec vyrůstá z nízkého 

soklu se zkosenými a zaoblenými hranami a plasticky bohatě členěné patky s oblouny a 

profilováním. Boky hranolovitého dříku jsou opatřeny střídmým dekorem vpadlých a 

vypouklých zrcadel. Hlavice je tvořena profilovanou předsazenou římsou a na čelní straně 

ozdobena mušlí. Do hlavice a dříku je ukotvena železná konzole pro lampu s věčným světlem.  

Sv. Vojtěch je zpodoben tradičním způsobem jako kmet s plnovousem, oděný v biskupské 

roucho. Mírný kontrapost a skloněná hlava vytvářejí dojem, že postava na podstavci se sklání 

k divákovi. Přivřená víčka dodávají světci meditativní výraz. Pravou ruku má sv. Vojtěch 

vztyčenou v žehnajícím gestu. V levé ruce drží knihu, v níž má založen prst. Knihu si opírá o 

levý bok a o vnitřní stranu levé paže si sv. Vojtěch opírá biskupskou berlu. 

 

Umělecké památky Čech kladou toto dílo do třetí čtvrtiny 18. století.822 Restaurátorské 

zprávy ze 70. a 80. let 20. století je datují 50. respektive 30. léty 18. století a spojují je s dílnou 

I. F. Platzera.823 J. A. Quitainerovi připsal sochu Miloš Suchomel, jenž již dříve tomuto sochaři 

věrohodně přisoudil autorství kalvárie z Dolních Břežan (KAT. II/26).824 Suchomel upozornil 

                                                 
820 Nynější podstavec je tesanou kopií, vytvořenou v roce 1987 ak. soch. Josefem Špačkem a ak. soch Jiřím 

Kašparem. Srov. ŠPAČEK/KAŠPAR 1987. 
821 Není vyloučeno, že na podstavci byl původně nápis namalován; odpovídalo by to dobové praxi. Za 

upozornění na tuto možnost děkuji Mgr. Kateřině Adamcové, PhD. 
822 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 47 
823 DUŠEK/PÍCHA 1971 (autoři kladou dílo do 50. let 18. století); ŠPAČEK/KAŠPAR 1987, 2 (podle autorů pochází 

dílo ze 30. let 18. století a „připomíná díla z platzerovské huti“). 
824 SUCHOMEL 2000 
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na příbuznost s Quitainerovými kamenosochařskými díly ve Strahovském klášteře a jeho okolí, 

konkrétně se sousoším Heřmana Josefa (KAT. II/34), sochou sv. Norberta na klášterní bráně 

(KAT. II/39)  a sousoším sv. Jana Nepomuckého (KAT. II/35)  z Prahy–Pohořelce.825 Dále 

poukázal na signaturu na podstavci sv. Vojtěcha, která připomíná signaturu na břežanské 

kalvárii, byť její druhé písmeno je poškozené a špatně čitelné. Suchomel konečně upozornil, že 

Quitainerova socha byla inspirována ztvárněním téhož světce na Karlově mostě – dílem 

brokoffovského ateliéru z roku 1709 –, s nímž ji pojí například i motiv prstu založeného 

v knize. Tento motiv je zde ale podán realističtěji než u mosteckého sv. Vojtěcha, protože listy 

kolem založeného prstu se prohýbají.  

Slohový charakter kbelského sv. Vojtěcha skutečně odpovídá Quitainerově tvorbě 50. let. 

Příznačné je velmi pečlivé ztvárnění různých materiálových kvalit a výzdoby jednotlivých částí 

oděvu, jež ale nevede ke zdrobnění formy a znepřehlednění kompozice. Mezi příznačné prvky 

Quitainerova rukopisu lze zařadit například klínový záhyb pod pasem, který odkazuje k soše 

sv. Štěpána na oltáři sv. Floriana ve staroměstském dominikánském kostele (KAT. II/9). 

Charakteristický je kontrast velkých, jen mírně zvrásněných ploch svrchního roucha a jeho 

malebně zvlněného lemu stejně jako ozvláštnění povrchové struktury kamene pomocí šrafování 

a vrypů, které mají evokovat vyšívání. Oduševnělý výraz světcovy stařecké tváře čerpá 

z odkazu O. F. Quitainera. Svými rysy Vojtěchova tvář zároveň připomíná sochu téhož světce 

na hradčanském mariánském sloupu, jež není signována a jejíž autorství je předmětem 

diskusí.826 V obou případech se nicméně jedná o natolik obecné obličejové typy, že tuto 

podobnost nelze brát jako doklad hypotézy o Quitainerově účasti na výzdobě hradčanského 

sloupu. Z hlediska pojetí postavy a zejména vztahu tělesného jádra a drapérie se pak obě sochy 

zásadně liší. Kbelský sv. Vojtěch má díky své plasticitě a klenutosti objemů k sochařskému 

projevu F. M. Brokoffa blíže než socha hradčanského mariánského sloupu.  

Výběr zpodobeného světce by mohl naznačovat, že objednavatelem díla byl sám majitel 

vinořského panství, k němuž Kbely náležely: hrabě Prokop Vojtěch Černín z Chudenic 

(1726/1729–1777).827 Kromě signatury, která je nejdůležitějším dokladem Quitainerova 

autorství, by to byla další indicie ve prospěch připsání díla tomuto sochaři. Rod Černínů patřil 

k dlouholetým zákazníkům quitainerovské dílny; Quitainer starší pracoval v minulosti pro 

                                                 
825 Tamtéž 15 
826 Srov. zejména ADAMCOVÁ/ZAHRADNÍK 2017, 165–179. 
827 K osobnosti Prokopa Vojtěcha Černína nejnověji: Roman VONDRA: Černín z Chudenic, Prokop Vojtěch 

František. In: Biografický slovník českých zemí, XI. Sešit, Čern–Čž. Praha 2009, 12.  
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Františka Josefa Černína (KAT. I/3)  a J. A. Quitainer je v roce 1757 doložen při opravách 

sochařské výzdoby Černínského paláce v Praze na Hradčanech (KAT. II/18). 

 

Je pravděpodobné, že kolem roku 1757 vznikla i kbelská socha. Linie mezi Kbely a 

Prosekem byla na jaře roku 1757 východiskem pruského nástupu k bitvě u Štěrbohol, nabízí se 

tedy závěr, že Quitainer vytesal kbelského sv. Vojtěcha také v rámci obnovy škod po pruském 

vpádu.  

Socha se v době svého vzniku nacházela na významném a komunikačně vytíženém místě 

poblíž historické návsi. Poblíž sochy stála dnes již zaniklá Kutnohorské kaple – devatenácté 

zastavení na „Via Sancta“ z Prahy do Staré Boleslavi, jehož ikonografický program je znám 

díky spisu Jana Tannera „Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě“ (1679).828 Quitainerův sv. 

Vojtěch se obrací proti směru bývalé poutní cesty. Díky vysokému podstavci byl zdaleka 

viditelný a mohl sloužit poutníkům jako orientační bod. Jeho žehnající gesto bylo patrně určeno 

věřícím směřujícím během oblíbených poutí ke Kutnohorské kapli vzdát úctu Panně Marii a sv. 

Václavu.  

 

LITERATURA: 

SUCHOMEL 2000; PETŘÍKOVÁ 2008, 67–68 (kat. č. 8) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 47 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

DUŠEK/PÍCHA 1971; PÍCHA 1977; ŠPAČEK/KAŠPAR 1987 

  

                                                 
828 Srov. německou verzi TANNER 1680, 18v–19r (dostupné na Manuscriptoriu: 

(http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=rep_remake37#search; staženo 19. 11. 

2018) 

http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=rep_remake37#search
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14) Sousoší Ukřižovaného Krista a Maří Magdaleny (Kalvárie) v Dolních Břežanech u 

Prahy (prostranství historické návsi naproti Obecnímu úřadu) 

 

1760 

 

Na původním místě se od roku 2010 nachází tesaná kopie Vojtěcha Adamce a Martina 

Pokorného z let 2001 až 2009. Originál je od roku 2011 uložen v Lapidáriu Národního muzea 

(inv. č. H2-197760). 

 

Výška sousoší je 345 cm, s podstavcem 665 cm 

Sousoší je vytesáno z jemnozrnného pískovce z pražské oblasti, podstavec z hrubozrnné 

posázavské žuly. 

 

Objednavatelem byl Johann Schwandtle, hejtman velkostatku Dolní Břežany. 

 

Ústřední postavou celé kompozice je ukřižovaný Kristus, u jehož nohou klečí – z pohledu 

diváka na levé straně – truchlící Maří Magdalena. Jejím protějškem je na pravé straně, v úrovni 

Kristových kolen, andílčí hlavička vznášející se na oblaku. Skalnatá Golgota pod křížem je 

naznačena hranolovitými kameny, zasazenými v hlíně. Na zemi mezi skalisky leží napravo od 

kříže pixida na vonné masti. Pod nohama Maří Magdaleny je na čelní ploše jednoho z kamenů 

vytesána signatura A. Q. a nápis fecit. Na zadní straně sousoší se u paty kříže nachází oválný 

štít s rytířským erbem, jenž má v klenotu vzpínajícího se jednorožce. Nad erbem je ve 

vypouklého reliéfu vytesán letopočet 1760. Pod erbem je v negativu vytesán nápis „REN. 

1943“. Sousoší bylo původně opatřeno kovovými, pozlacenými doplňky: paprsčitou svatozáří 

nad Kristovou hlavou a paprsky kolem rány v boku. Pozlacen byl i nápis INRI nad Kristovou 

hlavou. V barokní době bylo dílo patrně natřeno olovnatou bělobou, takzvanou barvou na 

kámen. 

Sousoší vyrůstá z dvouetážového soklu, který je osazen na nízké předsazené podestě 

s oblounovým zakončením. První etáž soklu má podobu tumbové oltářní menzy. Svrchní deska 

menzy je předsazena druhé etáži a skýtá tak plochu pro umístění monstrance v průběhu mešního 

obřadu. Tvar druhé etáže vychází z hranolu s konvexně probranými boky, jež zdobí stlačené 

voluty.  
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Břežanská kalvárie byla v literatuře dlouho připisována O. F. Quitainerovi. Tuto atribuci 

jako první navrhl Antonín Podlaha v prvním díle svých „Posvátných míst“ z roku 1907 a 

vzápětí ji zopakoval i ve svém soupisu památek vinohradského okresu z roku 1908.829 Místo 

slova „fecit“ četl Podlaha u sochařovy signatury „nejasný letopočet 1717“. Na základě této 

datace a signatury dospěl autor k závěru, že sousoší vytesal starší Quitainer. Letopočet 1760 na 

zadní straně kříže interpretoval Podlaha jako datum pozdější opravy. Již v roce 1903 přitom 

spisovatel a novinář Jan Lier v populárně naučné knižní řadě „Čechy“, vydávané Ottovým 

nakladatelstvím, označil sousoší za „mistrné dílo rokokového sošnictví“ z roku 1760.830 Lier 

bezchybně přečetl nápis u signatury a připsal dílo quitainerovské dílně. Správně také dovodil, 

že vzhledem k letopočtu 1760 je třeba vyloučit autorství O. F. Quitainera, byť mladšího 

Quitainera výslovně nejmenoval a patrně tohoto sochaře ani neznal. Tato drobná zmínka 

uměnovědného amatéra, však zapadla a pozdější literatura se přidržela závěrů Podlahova 

respektovaného soupisu. Před druhou světovou válkou označil staršího Quitainera za autora 

břežanského sousoší V. V. Štech.831 V poválečné době se k této atribuci přiklonil také O. J. 

Blažíček (Sochařství baroku, 119), jenž zároveň poukázal na afinity s kalvárií v Bohušově u 

Blovic, která byla vytesána v roce 1727 – dva roky před smrtí Ondřeje Filipa (KAT. I/24).832 

Blažíček tím dal vzniknout hypotéze o dvou kalváriích quitainerovské provenience, které podle 

jeho názoru dokumentují vliv Ferdinanda Maxmiliána Brokofa na tvorbu O. F. Quitainera. 

Pozdější badatelé se nicméně přiklonili k názoru, že tvůrce impozantní Bohušovské kalvárie je 

třeba hledat spíše mezi regionálními sochaři (KAT. I/24).  

Na samém konci druhé světové války obhájila na pražské Německé univerzitě Haide 

Gundelachová svoji disertační práci o otci a synovi Quitainerových. Tato práce přinesla zásadní 

argumenty v otázce objednavatele, data vzniku a tím nepřímo i autora břežanské kalvárie. 

Autorka se zaměřila na erb s jednorožcem a porovnala jej s Tereziánským katastrem. Zde 

nalezla k datu 18. října 1749 totožný erb u podpisu Johanna W. Schwandleho z Třebska.833 

Tento příslušník měšťanského erbovní rodiny z Písku byl od roku 1744 hejtmanem velkostatku 

Dolní Břežany. Později působil jako inspektor arcibiskupských panství a zemřel v roce 1762.834  

Zjištění H. Gundelachové nebyla publikována a poválečná česká i německá literatura je 

přešla bez povšimnutí. Až v polovině 70. let 20. století upozornil Miloš Suchomel na Podlahův 

                                                 
829 PODLAHA 1907, 221–222; PODLAHA 1908, 11 
830 LIER 1903, 395 
831 ŠTECH 1938–1939, 171 
832 BLAŽÍČEK 1958, 119 
833 GUNDELACH 1945, nepag. Srov. NA TK ED 52. Otisk této pečeti se v příslušném spisovém materiálu 

z přelomu 40. a 50. 18. století objevuje opakovaně. 
834 Ottův slovník naučný XXIV. Praha 1906, 854 (heslo „Švantle“, autor hesla: August Sedláček) 
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omyl při čtení nápisu „fecit“ a vyslovil pochybnost o autorství staršího Quitainera.835 O několik 

let později se již Suchomel jednoznačně přiklonil k názoru, že kalvárii vytvořil mladší 

z Quitainerů.836 Tento názor posléze akceptovali i další autoři, počínaje Václavem Vančurou.837 

J. A. Quitainerovi připisují břežanskou kalvárii i restaurátorské zprávy vypracované Vojtěchem 

Adamcem a jeho spolupracovníky v letech 2001 až 2009.838 

V poslední době se tématu břežanské kalvárie ve svých studiích věnovaných různým 

aspektům tvorby F. M. Brokoffa několikrát dotkla Kateřina Adamcová, jež se podílela na 

historickém výzkumu v rámci restaurování sousoší a vytvoření jeho tesané kopie. V článku 

shrnujícím a analyzujícím poznatky, jež vyplynuly z nedávno realizovaného transferu sousoší 

sv. Františka Borgiáše a sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa z Karlova mostu, se 

Adamcová mimo jiné zaměřila na techniku a různé fáze zpracování výchozího pískovcového 

bloku těchto sousoší. Na základě rozboru sousoší sv. Vincence Ferrerského upozorňuje, že 

kámen byl na začátku celého procesu otesán do podoby „abbozzo“, kdy byly naznačeny hlavní 

objemy a pískovcový blok byl zbaven přebytečného materiálu.839 To později usnadňovalo 

manipulaci s kamenem a modelaci detailů. Podle Adamcové tato technika spojuje 

brokoffovskou dílnu s praxí známou z ateliérů předních sochařů italského baroka.840 Autorka 

zároveň poznamenává, že technikou „abbozzo“ musel být vzhledem ke svým značným 

rozměrům již v lomu upraven i blok, ze kterého byla tesána kopie Quitainerovy břežanské 

kalvárie.841 Lze vyslovit domněnku, že i Quitainer postupoval tímto způsobem a že byl – ať již 

přímo, nebo prostřednictvím Brokoffovy dílny – obeznámen s postupy soudobých italských 

sochařů. Nedávná restaurátorská zpráva týkající se břežanského sousoší zdůrazňuje, že autor 

kalvárie, jež byla vytesána z jediného pískovcového bloku, vynikal značnou řemeslnou 

zkušeností a dovedností při práci s kamenem.842 

V monografii věnované hradčanskému mariánskému sloupu se K. Adamcová zabývá mimo 

jiné tématem sochařských autorských signatur a shrnuje, že „se signováním sochařských prací 

[se] setkáváme v tvorbě těch sochařů, kteří ve své době zastávali výlučné postavení, byly 

považovány za nejtalentovanější osobnosti, nebo ještě lépe těch, kteří měli možnost rozšířit své 

vzdělání pobytem v zahraničí, popř. na umělecké škole akademického typu“.843 Z tohoto úhlu 

                                                 
835 SUCHOMEL 1975, 144–146; 160;  
836 SUCHOMEL 1980, 589; 593–594. Srov. též SUCHOMEL 2000, 15–19 
837 VANČURA 1989, 129, 148. Nejnověji: HOŘÁK 2012, 17–18 
838 Srov. zejména ADAMEC 2009 
839 ADAMCOVÁ 2013, 104–105 
840 Tamtéž 
841 ADAMCOVÁ 2003, 104, pozn. 52 
842 ADAMEC 2009, nepag. 
843 ADAMCOVÁ 2017, 93–94 
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pohledu můžeme Quitainerovu signaturu, která se vyskytuje také na soše sv. Vojtěcha v Praze-

Kbelích (KAT. II/13), považovat za projev sebeprezentace tvůrce, jenž si byl vědom svých kvalit 

a tímto způsobem o nich komunikoval s divákem. Signaturu, umístěnou pod nohama kajícnice, 

však v případě břežanské kalvárie můžeme chápat i jako vyjádření osobního vztahu umělce 

k danému tématu – zlomovému okamžiku v dějinách spásy a námětu každodenní modlitby 

dobrého křesťana.  

 

Obraťme nyní pozornost k sousoší samotnému. Kompoziční řešení vztahu mezi Kristem a 

Maří Magdalenou odkazuje k Braunově Snu sv. Luitgardy na Karlově mostě, s nímž břežanské 

sousoší pojí motiv objetí nohou Ukřižovaného a nachýlení Kristovy hlavy stejně jako celého 

těla směrem ke světici pod křížem. Také andílek po Kristově levém boku je zjednodušenou 

obdobou andělského chóru na Braunově sousoší. Břežanská kalvárie však nezachycuje snovou 

scénu, ale konkrétní biblickou událost v okamžiku krátce po Kristově smrti. Obě postavy spolu 

na rozdíl od mosteckého sousoší nevstupují do přímého očního kontaktu. Kristus je ve fyzickém 

smyslu již mrtev, jeho oči vyhasly a jsou zavřené. Maří Magdalena k němu nevzhlíží, ale 

zdrcená a osamělá objímá jeho chladnoucí tělesnou schránku a hledí k nebesům. Pohledem míjí 

i usměvavého andílka, jenž vyjadřuje naději, kterou ona sama pod tíhou svého zoufalství zatím 

nevnímá.  

V kontrastu k bezútěšné situaci Maří Magdaleny, jakožto přímé účastnice děje, je 

perspektiva diváka. Quitainer vtiskl sousoší harmonickou, až líbeznou atmosféru, které docílil 

souhrou anatomicky věrohodně podaných postav a vytříbené stylizace detailů i celkové 

kompozice.  

I v rámci Quitainerova díla je výjimečná postava ukřižovaného Krista. Subtilní, ale pevná, 

jistou rukou ztvárněná postava Krista s krásnou hlavou a dokonale vypracovanými detaily 

svalstva na nohou a rukou, stejně jako pečlivě promodelovaným hrudním košem, působí 

italizujícím dojmem. Při hledání vzorů v rámci českého barokního sochařství je třeba na prvním 

místě poukázat na O. F. Quitainera a jeho dílo v jihoněmeckém Ludwigsburgu, které ve 

ztvárnění mužského aktu rovněž vychází z italských, respektive antických inspirací. Z děl 

současníků J. A. Quitainera se nabízí srovnání s Weissovým Ukřižováním z kláštera 

staroměstských dominikánů. Toto práce pochází ze 40. let 18. století, tedy ze stejné doby, kdy 

je v klášteře poprvé doložen i mladší Quitainer. Nehledě na rozdíly vyplývající z Weissovy 

expresivnější modelace, vykazují obě sochy podobnosti jak z hlediska celkového podání 

Kristovy štíhlé postavy, tak v jednotlivostech, jako je drapérie sklouzávající z pravého boku a 

odhalující zdvojený provaz na Kristově pravém boku.  
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Maří Magdalena je naopak pro Quitainerovu tvorbu charakteristická. Jde o další z řady žen 

plných tvarů a zároveň vnitřní křehkosti, v nichž se snoubí smyslová krása a duchovní čistota. 

S tímto typem postav, inspirovaným zejména pozdním dílem F. M. Brokoffa, se v Quitainerově 

díle lze setkat opakovaně. Jejich příkladem je Maří Magdalena z oltáře P. M. Bolestné ve 

staroměstském kostele sv. Jiljí, sv. Voršila ze štítu stejnojmenné boční kaple strahovského 

klášterního kostela či Immaculata z kazatelny klášterního kostela v Lysé nad Labem (KAT. 

II/11). Typický je motiv širokého pruhu pláště, jenž se světici spirálovitě vine kolem boků a 

zad a vytváří dojem krouživého pohybu. Na břežanském díle je tento pohyb sladěn s natočením 

Kristova těla. Sousoším tak prochází elegantní esovka, která sceluje kompozici a přispívá 

k harmonickému vyznění celku díla. Vzájemně sladěny jsou i některé dílčí motivy, jako 

například prameny vlasů, volně spadající na ramena obou protagonistů, či nahota Kristova těla 

a břišních partií Maři Magdaleny, které vystupují zpod tenké látky. To vše dokládá sochařovu 

snahu o souhru všech detailů a vyváženost kompozice, která nepochybně vznikala na základě 

pečlivých přípravných kreseb a sochařských skic.  

Kalvárie z Dolních Břežan je syntézou a vyvrcholením více než třicetileté tvůrčí činnosti J. 

A. Quitainera. Svou malebností zapadá do souvislostí českého pozdně barokního sochařství a 

překvapivě silně v ní rezonují ohlasy velkého slohu a jejich čelných reprezentantů: F. M. 

Brokoffa a M. B. Brauna. Břežanské sousoší lze považovat za pandán jejich mistrovských děl 

na Karlově mostě, kde quitainerovská dílna nedostala příležitost se uplatnit. 
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15) Postranní oltáře v hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie při klášteře 

premonstrátů, Praha – Hradčany 

1759–1765 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

J. A. Quitainerovi připsal sochařskou výzdobu těchto oltářů Jan Quirin Jahn.844 Jeho 

poznámky k topografii Hradčan však byly vydány v edici Lubomíra Slavíčka až v nedávné 

době a předchozí literatura je nereflektovala. Počínaje Dlabačovým lexikonem byly sochy na 

oltářích připisovány I. F. Platzerovi.845 Tato atribuce měla své opodstatnění, protože Platzer je 

doloženým autorem sochařské výzdoby hlavního oltáře a oltáře v kapli sv. Kříže. Platzerovo 

autorství výzdoby postranních oltářů zpochybnil ve své práci o pražské rokokové plastice 

z roku 1946 Oldřich Jakub Blažíček.846 Své závěry, založené na stylové analýze, Blažíček 

později podložil archivními nálezy.847 

 

a) Oltář sv. Augustina (při třetím pilíři na epištolní straně)  

1759 

 

sv. Bohumír (Gottfried), sv. Heřman Josef  

v. 130 cm  

 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

dvě vázy po stranách nástavce, symbol Božího oka (na čelní stěně nástavce), drobná 

řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

                                                 
844 SLAVÍČEK 2014, 291–292, 325. Jahn zde zároveň uvádí, že oltáře vytvořil mramorář Lauermann. 
845 DLABACŽ 1815/II, col. 471. Z mladší literatury: EKERT 1883, 139; JIŘÍK 1932, 335–336; SOKOLOVÁ 1941, 

nepag. 
846 BLAŽÍČEK 1946, 87 
847 BLAŽÍČEK 1951; BLAŽÍČEK 1954b. Blažíček publikoval výňatky z účetní dokumentace týkající se těchto 

oltářů v českém překladu. Tyto archivní prameny přitom charakterizoval jako „potvrzení a účty v nesignovaném 

konvolutu“. Jejich originály jsou v současné době nezvěstné. 
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Podle dochovaných dokladů o zálohových a doplatkových platbách J. A. Quitainera a J. J. 

Schmidta, publikovaných O. J. Blažíčkem, byly práce na tomto oltáři účtovány zároveň 

s platbami na protějším oltáři sv. Jana Nepomuckého. Dne 19. září 1759 přijal Quitainer na oba 

oltáře zálohu 50 zl.848 Za sochařskou výzdobu obou oltářů bylo podle nedatovaného dokladu 

zaplaceno celkem 246 zl. 6. kr.849 Sochařskou výzdobu pozlatil Jan Jiří Schmidt, jenž si za tuto 

práci účtoval 362 zl.850 V průběhu práce došlo nejspíš ke drobné korektuře původního záměru, 

neboť Quitainer měl původně dostat o osm a Schmidt o pět zlatých více. 

Obě sochy se vyznačují mírným kontrapostem, uzavřenou obrysovou křivkou, která definuje 

jejich klenuté objemy, a zvlněnou tělesnou osou. Tyto znaky je váží k sochařovu vrcholnému 

tvůrčímu období na počátku 50. let 18. století. V souvislosti se souborem strahovských 

postranních oltářích bývá v literatuře zmiňován vliv klasicismu.851 Výzdoba oltáře sv. 

Augustina je však této stylové poloze vzdálena, nehledě na ztišené pojetí postav, které je však 

spíše projevem inklinace k lyrickému výrazu, jenž navazuje na pozdní dílo Quitainerova otce. 

V případě mladšího Quitainera lze tuto tendenci sledovat již od poloviny 30. let 18. století. Její 

setrvačnost lze doložit na základě srovnání strahovských oltářů se sochařskou výzdobou oltáře 

sv. Josefa v kostele malostranských karmelitánů z roku 1735. Konkrétně lze upozornit 

například na podobnost gest světce na levé straně tohoto oltáře a sochy sv. Bohumíra na 

strahovském oltáři: obě postavy si kladou levou ruku na hruď, zatímco pravice míří ven do 

prostoru a otevírá uzavřenou siluetu. Quitainerovy sochy vzdaluje klasicistní estetice také 

umělcova záliba v prezentaci optických a haptických kvalit materiálů, která se v případě 

výzdoby oltáře sv. Augustina projevuje v bohatě nařasené borduře rochety sv. Heřmana Josefa 

na vnější straně oltáře směrem do pravé boční lodi.  

 

b) Oltář sv. Jana Nepomuckého (při třetím pilíři na evangelijní straně; protějšek 

předchozího) 

1759 

 

sv. Adrian, v 128 cm 

sv. Jakub (gorkumský mučedník), v. 130 cm 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

                                                 
848 BLAŽÍČEK 1954b, 252 (dokl. č. 1) 
849 Tamtéž (dokl. č. 2) 
850 Tamtéž (dokl. č. 3) 
851 VANČURA 1989, 147 
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dvě ozdobné vázy, jazyk sv. Jana Nepomuckého v aureole (čelní stěna nástavce), drobná 

řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Ke vzniku oltáře se vztahují stejné archivní prameny a literatura jako k protějškovému oltáři 

sv. Augustina.  

Oltář je umístěn v těsném sousedství boční kaple sv. Voršily, v níž se dnes nacházejí ostatky 

sv. Norberta, přenesené sem na konci 19. století z hlavního oltáře. Oba mučedníci mají téměř 

shodnou ikonografii. Jedná se o mladé muže v kněžském rouchu a kanovnickém pláštíku. Svým 

oblečením se tak podobají sv. Janu Nepomuckému, jemuž je zasvěcen oltář, na němž stojí. Oba 

drží palmovou ratolest a knihu. Stejně jako titíž světci na hlavním chrámovém průčelí nemají 

na krku smyčku, jež bývá dalším z obvyklých atributů obou mučedníků. Jejich nevinná oběť je 

zde vyjádřena nikoli naturalistickým odkazem na způsob jejich smrti, ale celkovou 

charakteristikou jejich osobnosti. Mladistvý zjev, vláčné držení těla a výraz tichého odevzdání 

přitom oba světce typově přibližuje provomučedníkům sv. Štěpánovi a sv. Vavřinci, které 

Quitainer začátkem 50. let ztvárnil u staroměstských dominikánů. 

Sv. Jakuba na pravé straně oltáře směrem k hlavní lodi lze od jeho druha odlišit na základě 

kalichu s hostií v jeho levé ruce. Tento světec se také při srovnání obou soch vyznačuje 

výraznějším vykročením levé nohy. Energičtější pohyby sv. Jakuba lze klást do souvislosti 

s prostorovou situací, konkrétně s tím, že zatímco Adrian se uplatňuje především při čelním 

pohledu z kaple sv. Voršily, sv. Jakuba divák postupně obchází a vnímá jej proto více 

prostorově. Jak již bylo řečeno, oltářní sochy, které jsou situovány směrem do hlavní lodi tvoří 

jakýsi „svatý zástup“. V důsledku vysunutí a natočení volné nohy se hlava a horní polovina těla 

sv. Jakuba natáčejí k hlavnímu vchodu, zatímco jeho ruce míří opačným směrem a vybízejí 

návštěvníka chrámu k postupu směrem k chóru.  

Sochařskou výzdobu oltáře sv. Jana Nepomuckého, stejně jako protějškového oltáře sv. 

Augustina, je kvalitní ukázkou Quitainerova sochařství 50. let 18. století, které se vyznačuje 

vystupňováním senzuálních kvalit sochy pomocí kombinace sličného zjevu zobrazených postav 

a pečlivé charakterizace materiálových kvalit jejich oděvů. Realistický základ, projevující se 

jistým uchopením figury a veristickými detaily obličeje, se zde pojí s vybroušenou lyrizující 

stylizací. Výslednou syntézu realistického a artificiálního přístupu dotváří andělský doprovod 

v podobě hravých putti jako nepostradatelné součásti Quitainerovy poetiky.  
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c) Oltář sv. Anny (při čtvrtém pilíři na epištolní straně) 

1759 

 

sv. Vavřinec, v. 128 cm 

sv. Florian, v. 127 cm 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

dvě vázy, reliéf s králem Davidem hrajícím na harfu (čelní stěna nástavce), drobná 

řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Ke vzniku tohoto oltáře a protějškového oltáře Maří Magdaleny se váží dva známé archivní 

doklady. Prvním z nich je nedatovaný účet J. A. Quitainera na sochy sv. Vavřince a sv. Floriana, 

na sochy sv. Apolónie a sv. Barbory a dále na dvojice putti v nástavcích oltářů a „ostatní ozdoby 

včetně andílčích hlaviček a rámů“.852 Sochař si za tyto práce účtoval 270 zlatých, tedy téměř o 

24 zlatých více než za předchozí dvojici oltářů. Rozdíl v ceně mohl být způsoben tím, že 

výzdoba oltářů sv. Anny a sv. Maří Magdaleny zahrnuje navíc také reliéfy, byť tyto nejsou 

zmíněny ani v účtu sochaře ani štafíra. Druhým z uvedených dokladů je výčet prací, které na 

těchto oltářích vykonal J. J. Schmidt.853 Za materiál i práci si štafír účtoval 360 zlatých, přičemž 

zálohu 50 zlatých 24 krejcarů. přijal 28. listopadu. 1759. 

Socha sv. Vavřince je citací Quitainerova zpodobení téhož světce ze staroměstského 

dominikánského kostela – pouze gesta rukou jsou zrcadlově obrácená. Obě sochy pojí podobný 

sklon hlavy, pohyby rukou i mělký kontrapost. Odlišnosti jsou pouze dílčí a spočívají ve 

stylizovanějším pojetí strahovské sochy, které se projevuje například motivem trojúhelníku na 

přední straně dalmatiky a důraznějším vyklenutím stehenní partie pod tenkou látkou. Větší míra 

stylizace, menší měřítko a povrchová úprava zlacením tuto práci přibližují vybroušenému 

artefaktu, aniž dochází k setření individuálních rysů. 

Také socha sv. Floriana na témže oltáři odkazuje ke starším dílenským předlohám. V tomto 

případě lze na základě příčných záhybů látky na pravém rameni hledat předobraz už v dílně O. 

F. Quitainera. Konkrétně lze upozornit na příbuznost se sochou sv. Václava na oltáři sv. Jana 

Nepomuckého v malostranském kostele sv. Tomáše, na kterou odkazuje i praporec v setníkově 

                                                 
852 BLAŽÍČEK 1954b, 252 (dokl. č. 4) 
853 BLAŽÍČEK 1954b, 252 (dokl. č. 5) 
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levé ruce (KAT. I/5b). Přínosem mladšího Quitainera či jeho dílny je zde klouzavě uvolněné a 

zároveň poněkud vratké držení těla. 

Reliéf s králem Davidem a andělem přinášejícím knihu žalmů odkazuje k ještě starším 

slohovým východiskům. Pádné objemy, vzdutá drapérie a perspektivní propojení několika 

prostorových plánů stupňovitým pódiem tkví v tradici velkého slohu.  

 

d) Oltář sv. Maří Magdaleny (při čtvrtém pilíři na evangelijní straně; protějšek 

předchozího) 

1759 

 

sv. Apolónie, v. 127 cm 

sv. Barbora, v. 130 cm 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

dvě vázy, reliéf s námětem Vzkříšení Lazara (čelní stěna nástavce), drobná řezbářská 

výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Ke vzniku oltáře se vztahují stejné archivní prameny a literatura jako k protějškovému oltáři 

sv. Anny. 

Mezi všemi deseti postranními oltáři je tento oltář výjimečný tím, že jeho sochařská výzdoba 

zahrnuje postavy ženského rodu. Stejně jako v případě tří výše pojednaných oltářů se jedná o 

osoby mladého věku. Quitainer se tak zde v nové variaci mohl vrátit ke svému oblíbeného 

motivu harmonie vnitřní a vnější grácie světice půvabného mladistvého zevnějšku. Jak je 

typické pro téměř všechny Quitainerovy strahovské oltáře, propracovaněji působí socha 

v sousedství hlavní lodi, v tomto případě sv. Barbora, zatímco u sochy obracející se do boční 

lodi se projevuje větší míra dílenské rutiny. 

Sv. Barbora zaujímá výrazný kontrapost s levou nohou podloženou vysokým stupínkem. 

Světice se prohýbá v bocích a naklání se k hlavním chrámovým dveřím, kam směřuje i její 

pohled. Jak upozornila již Eva Petříková, socha v základních rysech opakuje kompoziční řešení 

sv. Maří Magdaleny z dominikánského chrámu sv. Jiljí (KAT. II/33).854 Strahovská práce je 

však subtilnější. Sochař například dává mnohem méně než v případě uvedeného staršího díla 

                                                 
854 PETŘÍKOVÁ 2008, 86 
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vyniknout svalstvu nohu a rukou. Drapérie je řešena jako vycizelovaná souhra drobnějších linií 

a hladkých či šrafovaných ploch a chybí zde podobně dominantní motiv, jakým jsou u Maří 

Magdaleny hluboké šikmé rýhy na těžkém svrchním plášti. S tímto odhmotněním a ztrátou 

pádnosti souzní také drobná hlava, která je dosti věrnou citací hlavy Immaculaty na průčelí 

klášterního chrámu (KAT. II/28a). 

Sv. Apolonie je založena na podobné kompozici jako sv. Barbora. Její slabší estetický účinek 

ve srovnání s touto sochou je dán schematičtější drapérií a obličejem postrádajícím individuální 

charakterizaci. Nástavcový reliéf s motivem vzkříšení Lazara stylově odpovídá reliéfu na 

protějším oltáři sv. Anny. Vyznačuje se však dramatičtější atmosférou a detailnější kresbou, a 

to hlavně v levé části se skupinou Ježíše a jeho učedníků. 

 

e) Oltář sv. Martina (při pátém pilíři na epištolní straně) 

1763 

 

sv. Roch, v. 130 cm 

sv. Isidor, v. 133 cm 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

dvě vázy, reliéf se sv. Ambrožem (čelní stěna nástavce), drobná řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Podle nedatovaného vyúčtování požadoval J. A. Quitainer za výzdobu každého z obou 

protějškových oltářů sv. Martina a sv. Pavla 126 zlatých.855 Z celkové sumy 252 zlatých přijal 

100 zlatých jako zálohu. Doplatek 152 zlatých mu byl vyplacen 31. května 1763.856 O den dříve 

byly vypořádány nároky J. J. Schmidta za práci na týchž oltářích, „na kterých všechna výzdoba 

sochařského a truhlářského díla, všechny figury, dítka, vázy, andělské hlavičky… mušle, 

závěsy, ciráty obláčky, hlavice sloupů ze všech stran, zároveň s rámem, jemným dobrým zlatem 

byla pozlacena, zčásti leskle, zčásti matně, a trvale byla vyštafírována“.857 Za práci a materiál 

bylo Schmidtovi vyplaceno 340 zlatých.  

Oba světci na oltáři představují starší muže s plnovousem. Z hlediska typologie obličejů 

odpovídají způsobu, jakým Quitainerova dílna nejčastěji zpodobovala evangelisty, popřípadě 

                                                 
855 BLAŽÍČEK 1954b, 253 (dokl. č. 8) 
856 Tamtéž 
857 BLAŽÍČEK 1954b, 253 (dokl. č. 9) 
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Boha Otce. Blízkou analogii k nim můžeme nalézt v sochách evangelistů, které zdobí poprseň 

řečniště kazatelny z Lysé nad Labem. Typ stárnoucího muže jímavého výrazu v obličeji se však 

opíral o ještě starší předlohy z dílny O. F. Quitainera a jeho inspirací byl například sv. Vojtěch 

na oltáři sv. Rodiny v kostele sv. Tomáše (KAT. I/5a) 

Socha sv. Rocha harmonuje se sochami sv. Vavřince a sv. Bohumíra na oltářích při čtvrtém, 

respektive třetím pilíři. Časový odstup, jenž ji od nich dělí, se ve stylové rovině neprojevuje. 

Opět se jedná o postavu vyvážené kompozice a pečlivě sladěných, měkkých záhybů drapérie. 

Sv. Isidorovi dodává půvab dobového žánrového výjevu jeho vzhled venkovana s pokorně 

smeknutým kloboukem a cepem v semknutých rukách. Zároveň je třeba souhlasit s nedávno 

vysloveným názorem Evy Petříkové, že „těžkopádná modelace dlouhých prstů a nezvykle 

mohutné ruce potvrzují výraznou spoluúčast dílny“.858 Za sporné naopak považuji autorčino 

stanovisko, že „hladká forma a popisný realismus pečlivě vymodelovaných komponent oděvu, 

knoflíků, límečku a vysokých bot se přibližují klasicistnímu formálnímu pojetí“.859 Pečlivá 

charakterizace materiálů a částí oděvu byla součástí výtvarného projevu J. A. Quitainera 

nejpozději od začátku 50. let 18. století a jejím východiskem byly realistické tendence v tvorbě 

jeho otce. Náznaky klasicismu nesou spíše redukované formy váz na oltářním nástavci nebo 

sumárně pojatý nízký reliéf se sv. Ambrožem.  

 

f) Oltář sv. Pavla (při pátém pilíři na evangelijní straně; protějšek předchozího) 

1763 

 

sv. Antonín Paduánský, sv. František z Assisi 

v. 132 cm 

 

dvě putti po stranách nástavce (v. cca 40 cm) 

dvě vázy, reliéf se sv. Jeronýmem (čelní stěna nástavce), drobná řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Ke vzniku oltáře se vztahují stejné archivní prameny a literatura jako k protějškovému oltáři 

sv. Martina. 

                                                 
858 PETŘÍKOVÁ 2008, 88 
859 Tamtéž 
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Tento oltář je poslední z šestice postranních oltářů, na kterých se nacházejí sochy světců. 

V daném případě byl Quitainer postaven před úkol ztvárnit mužskou postavu ve splývavém 

jednovrstvém řádovém rouchu, které zahaluje téměř celé tělo. Quitainer zde měl málo 

příležitostí uplatnit své typické finesy založené na rozehrávání kontrastů různě tenkých a různě 

strukturovaných povrchů.  

Podobně jako v případě výzdoby oltáře sv. Josefa v kostele Panny Marie Vítězné (KAT. II/4). 

formoval obě sochy pomocí táhlých linií řeholního roucha, které se přizpůsobují klenutým 

objemům jasně artikulovaného tělesného jádra. Tato tendence k tvarovému zjednodušení 

nebyla v jeho tvorbě zcela nová a nelze ji jednoznačně spojovat s klasicizujícími vlivy 60. let 

18. století. Ve srovnání se zmíněným dílem z poloviny 30. let však Quitainer na Strahově zašel 

ještě dále v redukci sekundárních dekorativních prvků. Drobná zřasení drapérie se zde uplatňují 

pouze periferně při okrajích hábitu.  

Estetický účinek obou soch je nesen především protikladem jednoduše traktovaného 

tělesného korpusu a výrazných obličejových typů. Platí to zvláště o sv. Františkovi, jehož socha 

se nachází na levé straně oltáře směrem k severní boční lodi. Světcova vráskami zbrázděná tvář 

s výraznými nadočnicovými oblouky a rozevlátým vousem přes svoji typovost působivě 

kontrastuje s asketicky oproštěnou postavou s výraznými stigmaty na rukou a na hrudi.860 Velké 

ruce obou světců a jejich dlouhé kostnaté prsty podobně jako v případě sochy sv. Isidora na 

protějším oltáři poukazují na autorský podíl méně zdatného dílenského pomocníka.  

Reliéf v nástavci, zobrazující sv. Jeronýma zaslechnuvšího polnice posledního soudu, je 

pojat stejným způsobem jako reliéf se sv. Ambrožem na protějším oltáři: jako jednolitá 

pozlacená plocha s nehlubokým pozadím a hlavní postavou viděnou z profilu.  

 

g) Oltář sv. Českých patronů (při druhém pilíři na epištolní straně) 

1764 

 

dvě vázy po stranách oltářního nástavce, holubice Ducha svatého v aureole (čelní stěna 

nástavce), drobná řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

                                                 
860 V. Vančura upozornil na podobnost sochy sv. Františka se sochami na dvou postranních oltářích kostela 

Promění Páně v Táboře (KAT. II/49). Srov. VANČURA 1989, 147.  
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Tento oltář se stejně jako protilehlý oltář Srdce Páně a přilehlá kazatelna v době svého 

vzniku nacházel v sousedství „mřížové kaple“ s ostatky sv. Norberta, která byla až přezdobena 

různými ozdobnými prvky včetně početné skupiny andělů. „Zahuštěností“ této části chrámové 

lodi lze vysvětlit, že výzdoba obou protějškových oltářů je poměrně střídmá. Jako jediné dva 

z deseti postranních oltářů nejsou ozdobeny sochami světců ani putti. 

Quitainer přijal zálohu 50 zl. na sochařskou výzdobu oltářů 2. prosince 1763.861 Práci na 

oltářích i kazatelně vyúčtoval 29. října 1764, již po smrti objednavatele díla, opata Gabriela 

Kaspara, jenž zemřel v srpnu téhož roku.862 Sochař si za práci na obou oltářích účtoval 250 

zlatých a na ceně se tak kupodivu neodrazil menší rozsah realizovaných prací. Štafírování opět 

provedl J. J. Schmidt, jenž za oba oltáře a kazatelnu obdržel 750 zlatých.863 Dochoval se i účet 

mramoráře, z něhož vyplývá, že Josef Lauermann za tato tři díla dostal 2 090 zlatých.864 

Výzdoba oltáře znovu potvrzuje, že při hledání klasicistních vlivů v Quitainerově pozdní 

tvorbě je namístě opatrnost. Pečlivě promodelované korintské hlavice sloupů, šlahouny růží 

zdobících horní okraj rámu obrazu i roztřepené hrany váz tkví v rokokovém cítění.  

 

h) Oltář Srdce Páně (při druhém pilíři na evangelijní straně; protějšek předchozího) 

1764 

 

dvě vázy po stranách oltářního nástavce, symbol Boha otce v aureole (čelní stěna nástavce), 

drobná řezbářská výzdoba 

 

Tento oltář stojí v bezprostředním sousedství kazatelny a stejně jako jeho protějšek byl 

opatřen sochařskou výzdobou v letech 1763–1764. Ke vzniku oltáře se vztahují stejné archivní 

prameny a literatura jako k tomuto protějškovému oltáři. 

Sochařská výzdoba obou oltářů je téměř identická. Na oltáři Srdce páně se však na čelní 

stěně nástavce místo holubice Ducha svatého nachází pozlacený symbol božího oka 

s hebrejským nápisem JHVH ve věnci slunečních paprsků.  

 

  

                                                 
861 BLAŽÍČEK 1954b, 253 (dokl. č. 10) 
862 NA ŘP 367a. Na doklad upozornila již M. Vilímková. VILÍMKOVÁ 1986, 63 
863 NA ŘP 367b 
864 NA ŘP 367c 
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ch) Oltář Navštívení Panny Marie (při prvním pilíři na epištolní straně) 

1764–1765 

 

dvě putti po stranách retáblu: putto s poutnickou holí a mušlí, putto s mučednickou ratolestí 

v. 86 cm 

dvě vázy po stranách nástavce, monogram Panny Marie ve věnci růží a aureole, drobná 

řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Výzdobou protějškových oltářů při prvních pilířích chrámové lodi se uzavřela Quitainerova 

činnost pro strahovské premonstráty. Jedná se zároveň o jeho poslední archivně doložené dílo. 

Podle osmého svazku strahovských análů, rekonstruovaného v 60. letech 19. století Erwinem 

Antonem Weyrauchem, byly práce na těchto oltářích zahájeny už v roce 1755.865. K dokončení 

oltářů však podle téhož pramene došlo až v roce 1765.866 K této dvojici oltářů se pravděpodobně 

váže Quitainerovo potvrzení ze 4. dubna 1764, v němž sochař uvádí, že „od ctihodného pana 

pátera sekretáře“ přijal závdavek 25 zlatých na nové dva oltáře.867 

Zasvěcení obou oltářů je mariánské, respektive christologické a oltářní výjevy zachycují dva 

významné okamžiky v životě Panny Marie a jejího syna. Na oltáři Navštívení Panny Marie sedí 

Quitainerovi andělé na stlačených volutách v dolní části retáblu a obracejí pozornost diváka ke 

svaté události na oltářním plátně. Souvislost obrazu a sochy pak ještě podtrhují poutnické 

atributy anděla na levé straně a ratolest v ruce anděla na pravé straně. Putti se nacházejí na 

dohled od menších andílků stejného typu, kteří zdobí boční stěnu trůnu na konci řady chórových 

lavic na pravé straně chóru (KAT. II/29). Andělská ikonografie mohla být vybrána také 

s ohledem na vícekrát připomínanou kapli sv. Norberta, v jejíž výzdobě se sochy andělů 

významně uplatňovaly. 

Po výtvarné stránce jsou andělé na oltáři Navštívení Panny Marie standardní, ale přesto 

zdařilou ukázkou ztvárnění ikonografického typu, který provázel Quitainerovo dílo od začátku 

a byl pro něj takřka emblematický. Dobře zvládnuté proporce, plynulý pohyb a logické členění 

drapérie svědčí o tom, že dílna měla tento typ postavy dobře zažitý, a ani v samém závěru 

Quitainerova života nelze v její tvorbě pozorovat výrazné výkyvy kvality.  

                                                 
865 VILÍMKOVÁ 1986, 62 
866 Tamtéž 
867 BLAŽÍČEK 1954b, 253 (dokl. č. 12) 
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i) Oltář Narození Páně (při prvním pilíři na evangelijní straně; protějšek předchozího)  

1764–1765 

 

dvě modlící se putti po stranách retáblu (v. 86 cm), dvě vázy po stranách nástavce, 

monogram IHS v květinovém věnci a aureole v nástavci, drobná řezbářská výzdoba 

 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Sochařská výzdoba tohoto oltáře vznikla současně s výzdobou protějšího oltáře Navštívení 

Panny Marie v letech 1764 až 1765 a váží se k ní stejné archivní prameny, publikované O. J. 

Blažíčkem. Také u tohoto oltáře lze upozornit na pohledovou souvislost s dvojící putti na boční 

stěně trůnu na konci řady chórových lavic (KAT. II/29). stejně jako na možnou vazbu 

na výzdobu nyní již neexistující „mřížové kaple“ sv. Norberta.  

Quitainerovi andělé před retáblem na rozdíl od andělů na protějším oltáři nemají atributy a 

neusedají, nýbrž poklekávají na stlačené voluty v dolní části retáblu. Jde o podobnou 

trojčlennou kompozici s anděly vzdávajícími úctu obrazu, resp. na něm zpodobené Panně 

Marii, jaká byla použita na hlavním oltáři kaple Panny Marie Pasovské (KAT. II/31). v témže 

chrámu. Rozdíl spočívá v tom, že andělé na oltáři Narození Páně nejsou zachyceni v letu a 

nejedná se o anděly efébského typu, nýbrž o putti. Nutno ale podotknout, že tato putti velkého 

vzrůstu se Quitainerovým efébům do jisté míry podobají. Připomínají je jak svýma dlouhýma 

štíhlýma nohama, tak drapérií obalující jejich boky. 

Po formální stránce je dvojice putti na tomto oltáři méně dokonale zvládnuta než andělský 

pár na oltáři protějším. Nápadné jsou například velké ruce s neohrabanými prsty u anděla na 

pravé straně oltáře, jež by mohly být dílem stejného pomocníka, který se podílel na vytvoření 

sochy sv. Isidora na oltáři sv. Martina (KAT. I/15e). Zároveň se zdá, že oba andělé vycházejí ze 

starších, v době svého vzniku již neaktuálních dílenských předloh. Svědčí o tom perlový diadém 

ve vlasech či zdobný pás na břiše anděla na levé straně retáblu, neboť doplňky tohoto druhu se 

na Quitainerových dílech ze závěru jeho života již nevyskytuj. I tato indicie by mohla 

naznačovat, že výzdoba oltáře vznikla za výrazné spoluúčasti dílenských pomocníků nebo již 

po Quitainerově smrti. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘP 367a/b/c (týká se pouze položek „g“ a „h“) 
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16) Kazatelna kostela Nanebevzetí Panny Marie při klášteře premonstrátů, Praha – 

Hradčany 

1764–1765 

 

tři reliéfy s evangelisty sv. Markem, Matoušem a Lukášem na poprsni řečniště, 

reliéf se sv. Janem na Patmu na stěně mezi řečništěm a stříškou 

dvě putti na stříšce (v. cca 50 cm), tři andílčí hlavičky tamtéž 

apokalyptický Beránek na zapečetěné knize (na vrcholu stříšky) 

holubice Ducha svatého v aureole (na stropě stříšky), obláčky, květiny a jiná řezbářská 

výzdoba 

 

K vzniku sochařské výzdoby kazatelny se vztahuje Quitainerovo vyúčtování za rok 1764, na 

které jako první upozornila M. Vilímková. Quitainer v rámci tohoto vyúčtování z 29. října 1764 

za práce na kazatelně, tj. za „Beránka Božího, anděly a všechny ostatní ozdoby, Ducha Svatého 

vznášejícího se ve stříšce“, požadoval celkem 255 zlatých.868 Za výkon mramoráře Josefa 

Lauermanna zaplatil klášter 2 090 zlatých a štafírování, provedené J. J. Schmidtem, stálo 750 

zlatých.869 Tyto částky se však týkaly nejen kazatelny, ale také sousedních oltářů Srdce páně a 

Svatých patronů. Zámečník Vít Jindřich Vogel dodal v roce 1764 ke schodům kazatelny 

ozdobná dvířka a mřížku, a za tyto práce mu bylo vyplaceno 57, popřípadě 127 zlatých.870 

Dokončovací práce probíhaly ještě v roce 1765, kdy byly pozlaceny dvě vázy, tři mušle a 

listový ornament.871 

Kazatelna je především ukázkou mistrovství mramoráře Josefa Lauermanna; její umělecký 

výraz je nesen zejména její architektonickou koncepcí a kamenickým zpracováním, zatímco 

sochařská a řezbářská výzdoba decentně dotváří celkový obraz. Její střídmost tak jako v případě 

blízkých oltářů mohla souviset s tím, že kazatelna se nacházela v těsné blízkosti bohatě zdobené 

raně barokní kaple s ostatky sv. Norberta. 

Kazatelna je vytesána z červeného a modrošedého mramoru. Skládá se z jednoduše 

formovaného opěrného sloupu s hlavicí toskánského typu, řečništěm, jehož poprseň je členěna 

třemi lizénami se stlačenými volutami a zakončena profilovanou římsou, a dále stříškou. Ta je 

nejzdobnější a plasticky nejbohatší částí kazatelny. Na její spodní část se zalamovanou, bohatě 

                                                 
868 NA ŘP 367a 
869 NA ŘP 367b, NA ŘP 367c 
870 VILÍMKOVÁ 1986, 63 
871 Tamtéž 
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profilovanou a uprostřed přerušenou římsou dosedá vysoký jehlancovitý nástavec, zakončený 

další profilovanou římsou a členěný opět lizénami se stlačenými volutami. Nad římsou nástavce 

je krátký úsek sloupu, na němž jako na piedestalu spočívá vítězný Beránek, jenž snímá hříchy 

světa.  

Architektonická koncepce kazatelny, stejně jako sochařské výzdoby průčelí strahovského 

chrámu, vyjadřuje ideu hory Sion. Odkazuje na ni vysoký jehlancovitý nástavec i gradace 

zdobnosti kamenické výzdoby směrem vzhůru a pravděpodobně též stlačené voluty na obou 

koncích lizén. Jejich objem je větší v patkové části a vzniká tak dojem „rozlivu“ hmoty, 

potažmo šíření Boží milosti vyzařující z Beránka – Krista.  

Z teologického hlediska je nejvýznamnější součástí sochařské výzdoby kazatelny právě 

Beránek, jenž leží na knize se sedmi pečetěmi. Tento ikonografický motiv odkazuje na slova 

Knihy Zjevení: „Spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi“ (Zj, 5, 1). 

Na stříšce pod Beránkem dosedají na stlačené voluty dvě putti, které volně vyjadřují verš: „Tu 

jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: ´Kdo je hoden otevřít tu knihu a 

rozlomit její pečetě?´“ (Zj, 5, 2). Součástí kazatelny jsou dále reliéfy se čtyřmi evangelisty, 

přičemž výjev se sv. Janem jako domnělým autorem Knihy Zjevení je umístěn ve vyvýšené 

poloze na pozadí řečniště, zatímco ostatní reliéfy zdobí poprseň. Evangelisté zde nejenom 

odkazují k obvyklému tématu šíření evangelia, ale opět mohou být aluzí na knihu Zjevení, 

konkrétně na čtyři apokalyptické bytosti (Zj, 4, 6-7). Ikonografie reliéfů je tradiční a zobrazuje 

evangelisty s jejich obvyklými atributy. Výzdobu kazatelny dotváří holubice Ducha Svatého ve 

sluneční aureole na stropě stříšky a drobné řezbářské prvky, jako je čabraka lemující okraj 

stříšky, nebo mušlové a rozvilinové motivy zdobící architektonické prvky. 

Po výtvarné stránce opět můžeme konstatovat převažující vliv rokokového cítění 

s reminiscencemi na velký sloh v tvarosloví reliéfů. Dekorativní charakter řezbářských a 

sochařských prvků a jejich poklidná atmosféra se míjejí s dramatičností vize apokalyptického 

Beránka v knize Zjevení. 
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Archivně doložená díla – restaurátorské práce 

 

17) Oprava sousoší sv. Jana Nepomuckého v usedlosti Závorka 

1754 

 

nedochováno 

 

Objednavatelem bylo břevnovsko-broumovské opatství řádu benediktinů. 

 

Předmětem opravy bylo dílo, které se podle Quitainerova nedatovaného účtu nacházelo na 

pozemku viniční usedlosti Závorka za Strahovskou branou.872 Nelze je tak ztotožnit s jiným 

svatojánským sousoším – dílem Karla Josefa Hiernla, jež původně stálo před vnější branou 

Břevnovského kláštera a nyní se nachází před vstupem do chrámu sv. Markéty. Součástí sbírek 

Národní galerie je od roku 1952 další Hiernlovo svatojánské sousoší, o němž se soudí, že 

pochází ze zahrady Liborky.873 Jeho ztotožnění se sousoším ze Závorky brání skutečnost, že se 

nedochoval jeho podstavec. 

Podle seznamu pražských soch z let 1736 až 1737 byl na podstavci sousoší, které stávalo 

pod Závěrkou pod Markétskou ulicí nápis s chronogramem, jenž udával, že dílo vzniklo v roce 

1741 na náklady antesessora pražské univerzity Mikuláše Ignáce Königsmanna.874 K poškození 

díla došlo patrně již v roce 1742 při dobývání okupované Prahy rakouskými vojsky. Autorem 

sousoší mohl být opět K. J. Hiernle jako tehdejší „dvorní“ sochař břevnovských benediktinů. 

Daniela Vokolková uvažuje také o autorství Antonína Brauna, jenž byl na základě 

Königsmannova sňatku s vdovou po Matyáši Bernardu Braunovi příbuzný s objednavatelem 

díla.875 Totéž však platí o J. A. Quitainerovi, neboť Königsmann byl předtím ženat s dcerou 

malostranského zlatníka Jana Jiřího Luxe – Quitainerova strýce a kmotra.876 

Quitainerovy restaurátorské zásahy se podle dochovaného soupisu prací dotkly převážně 

asistenčních postav: doplnil nohy velkému andělovi, nohy a ruce malému andělovi; dále vytesal 

dva štíty s basreliéfy. Za tyto a další drobné práce mu bylo vyplaceno 9 zlatých a 30 krejcarů.877 

                                                 
872 NA ŘB-B 363, Quitainerova specifikace prací týkajících se opravy sousoší sv. Jana Nepomuckého; NA ŘB-B 

363, Specifikace prací J. J. Schmidta za rok 1754 
873 Srov. VOKOLKOVÁ 1991 
874 Tamtéž 51–52, pozn. 1  
875 Tamtéž  
876 HRÁSKÝ 1987, 143 
877 NA ŘB-B 363, Quitainerova specifikace prací týkajících se opravy sousoší sv. Jana Nepomuckého. (Dle 

poznámky na specifikaci byla sochaři účtovaná částka vyplacena v plné výši). 
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Jan Jiří Schmidt poté opatřil sousoší třemi vrstvami olejového nátěru. Schmidtovo vyúčtování 

za rok 1754 rovněž doplňuje informace o podobě sousoší. Podle popisu v tomto archivním 

prameni se jednalo o sochu Jana Nepomuckého „dann die Kindl und Engeln mit dem Postament 

und zweyen Schildern“.878  
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18) Oprava sochařské výzdoby vestibulu a schodiště Černínského paláce, Praha – 

Hradčany 

1757 

 

Objednavatelem byl Prokop Vojtěch Černín z Chudenic. 

 

V květnu a červnu 1757 byl Černínský palác poškozen během ostřelování Prahy obléhající 

pruskou armádou. Mezi umělci a řemeslníky, kteří po odeznění bojů předložili odhady nákladů 

na opravy škod, se vyskytuje i Quitainerovo jméno. K zadání této zakázky právě jeho dílně 

došlo pravděpodobně proto, že měla s opravami tohoto typu zkušenost, ale hlavně proto, že 

v Černínském paláci působila v éře architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Quitainerův otec 

je zde poprvé doložen na konci roku 1718 (KAT. I/4).  

 

a) Oprava sousoší Merkura, Androniky a Kupida od Matyáše Bernarda Brauna 

 

nedochováno 

 

Quitainer v roce 1757 odhadl cenu oprav na „soše Andromedy u výstupu schodů“ na 25 

zlatých.879 Detailní rozpis prací se nedochoval. Vzhledem k uvedené částce a rozměrům 

sousoší, jež dosahovalo výšky téměř 480 centimetrů (8 loktů), lze ale soudit, že nešlo o 

rozsáhlou opravu. Braun toto sousoší vytesal v roce 1719.880 Mladý Quitainer tak měl možnost 

se s ním poprvé seznámit již jako učedník v otcově dílně.  

 

b) Oprava putti na schodišti 

 

nedochováno 

 

Quitainerův cenový odhad za tyto opravy činil 12 zlatých.881 Podrobnosti o provedených 

pracích nejsou známy. Schodiště zdobily podle Braunova soupisu z roku 1719 čtyři páry putti 

s lucernami a čtyři ozdobné vázy.882 

                                                 
879 ZAHRADNÍK 2001, 57 
880 Přepis Braunovy specifikace za práce na výzdobě schodiště publikoval Morper. Srov. MORPER 1940, 123. 
881 Tamtéž 
882 MORPER 1940, 123. 
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19) Oprava sochy na fontáně v pražské Loretě 

1757 

 

Objednavatelem byl klášter kapucínů v Praze na Hradčanech. 

 

Z roku 1757 se dochoval také Quitainerův odhad nákladů na renovační práce v pražské 

Loretě v sousedství Černínského paláce. Sochař je vyčíslil na vysokou částku 100 zlatých, jež 

měla být vynaložena především na opravu blíže neurčené sochy na kamenné fontáně“.883 Podle 

tohoto popisu se mohlo jednat buď o Zmrtvýchvstalého Krista na fontáně v severní části 

loretánského nádvoří, nebo Pannu Marii ze sochařského souboru Nanebevzetí Panny Marie na 

kašně v jižní části nádvoří.884 Také s Loretou byla pražská quitainerovská dílna spojena díky 

svému zakladateli Ondřeji Filipovi (viz KAT. I/9). Dílna v této době prováděla restaurátorské 

práce v sousedním Černínském paláci, což mohl být i důvod, proč obnova kašen nebyla svěřena 

Richardu Jiřímu Prachnerovi, jenž v roce 1740 dokončil jejich sochařskou výzdobu po 

zesnulém Janu Michalu Brüderlovi.885 
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883 VILÍMKOVÁ 1974, 49 
884 Originály obou kašen jsou dnes uloženy v Lapidáriu Národního muzea. 
885 K historii vzniku obou kašen srov. zejména DIVIŠ 1972, 48–49. 
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20) Vytvoření kopie vázy na štítu kaple sv. Norberta (původně sv. Voršily) kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 

1757 

 

Nedochováno (ověřit) 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

K sestřelení jedné ze dvou kamenných váz ze štítu kaple sv. Voršily na severní straně 

strahovského kláštera došlo také během pruského ostřelování v roce 1757. Quitainer v tomto 

případě nahrazoval své vlastní dílo, neboť sochu sv. Voršily na vrchol štítu i obě zmíněné vázy 

dodala v roce 1745 nepochybně právě jeho dílna, přestože sochařovo jméno není v archivních 

pramenech uvedeno. Doklady vážící se ke zhotovení náhrady za sestřelenou vázu – 

Quitainerova specifikace a záznam v klášterních účtech – jsou prvním přímým svědectví o 

účasti dílny na výzdobě Strahovského kláštera.886 (Podrobněji k výzdobě štítu Kaple sv. Voršily 

viz (KAT. II/19, 20). 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘP 60a, NA ŘP 60b 

 

LITERATURA: 

HOŘÁK 2008, 6, 65, 69, 127, 136, 149; HOŘÁK 2012, 4 (obr. 1) 

 

STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY 

VILÍMKOVÁ 1986, 61 

 

  

                                                 
886 NA ŘP 60a, NA ŘP 60b 
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Připsaná díla 

 

21) Sv. Václav mezi dvěma anděly, modelletto 

kolem roku 1730 

 

lipové dřevo, stříbřeno a zlaceno 

výška s podstavcem 54 cm 

 

Ve sbírkách Národní galerie od roku 1965 (dříve majetek Pražských pivovarů), inv. č. 

P5251, součást stálé expozice barokního umění ve Schwarzenberském paláci. 

 

J. A. Quitainerovi připsal O. J. Blažíček. 

 

Trojčlenné sousoší vyrůstá ze shluku mračen a jeho hlavní postavou je sv. Václav, oděný 

v plátové zbroji a kyrysu s vystupující hranou na hrudi. Na hlavě má světec knížecí čapku, boky 

mu zakrývá suknice. Vévoda české země stojí na pravé straně sousoší s mírně vysunou levou 

nohou a osa jeho těla prochází středem kompozice. V levé ruce drží žerď se svinutým 

praporcem. Obličej sv. Václava je poškozen a jeho rysy jsou nezřetelné. Po světcově levém i 

pravém boku stojí anděl efébského typu. Tyto tři postavy nestojí v jedné reliéfní rovině, ale 

tvoří prostorově rozvinutou kompozici. Při pohledu zpředu se uplatňuje především anděl po 

světcově pravici, jenž drží štít se svatováclavskou orlicí. Anděl se horní polovinou odklání od 

sv. Václava a zvedá k němu pohled. Kompozičně představuje protějšek k praporci ve světcově 

levé ruce. Sousoší je osazeno na profilovaném soklíku, ozdobeném akantem, kartuší a písmeny 

DKST. Bohatě zdobený podstavec dodává dílu na reprezentativnosti. Podle názoru Oldřicha 

Jakuba Blažíčka však podstavec nemusí být původní. Blažíček také navrhl, že dílo mohlo být 

modellettem neznámé větší plastiky. 887 

Proporčně vyvážená postava sv. Václava svými plnými tělesnými objemy odkazuje ke 

způsobu, jakým tohoto světce pojal O. F. Quitainer v kostele sv. Tomáše (KAT. I/5b). Estetizace 

formy, která se projevuje vláčnými pohyby a dekorativně zvlněnými záhyby suknice, se však 

uměřenému sochařskému projevu staršího Quitainera vzdaluje. Dílo se hlásí k mladší slohové 

vrstvě, nelze je však jednoznačně spojit ani s tvorbou mladšího Quitainera, neboť postrádá 

nejvýstižnější charakteristiky jeho zralého díla, zejména pak elegantní redukci skladebného 

                                                 
887 BLAŽÍČEK 1973, 106 (kat. č. 176). 
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systému drapérie. Shoda s gestem světce na levé stravě oltáře sv. Josefa v kostele Panny Marie 

Vítězné (KAT. II/4) z poloviny 30. let 18. století, na kterou upozorňuje Eva Petříková, se mi 

jeví jako příliš povšechná.888 S Blažíčkem i Petříkovou lze souhlasit v názoru na velkého anděla 

po světcově pravé ruce, jehož atletické tělo s širokými rameny a vyrýsovaným svalstvem hrudi 

a paží, stejně jako kulatý obličej s madlovitýma očima odpovídá typu efébského anděla, který 

prochází celou tvorbou J. A. Quitainera. Sousoší se jeví jako slohově přechodné. Vyznačuje se 

návazností na staršího Quitainera, ale vzniklo pravděpodobně až po jeho smrti. Svěží pojetí 

asistenční postavy anděla zatím pouze anticipuje zralé práce mladého Quitainera. 

Ikonografie sousoší vychází ze známých a v baroku oblíbených motivů svatováclavských 

legend, jako je pokoření kouřimského vévody Radslava sv. Václavem a příchod sv. Václava na 

říšský sněm. Jeho předobrazem není trojčlenná skupina Ottavia Mosta z Karlova mostu (dnes 

v Lapidáriu Národního muzea), kde je sv. Václav zpodoben ve zbroji helénského vojína. 

Sousoší má blíže ke slavnému Škrétovu ztvárnění tohoto motivu v kostele sv. Štěpána v Praze 

na Novém Městě, svojí kompozicí i detaily, jako je zbroj sv. Václava, se však nejvíce podobá 

obrazu Matyáše Mayera z roku 1628 umístěnému na hlavním oltáři později zrušeného kostela 

sv. Václava v Praze na Malé Straně.889 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1973, 106 (kat. č. 106); PETŘÍKOVÁ 2008, 97 (kat. č. 25) 

 

EVIDENČNÍ KARTA: 

Národní galerie, in. č. P5251 
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889 K Mayerovu obrazu nejnověji: SKALICKÝ 2008, 440. Zde i odkazy na starší literaturu. 
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22) Oltář sv. Moniky v kostele sv. Augustina při bývalém klášteře Augustiniánů 

poustevníků ve Vrchlabí (epištolní strana lodi, první oltář směrem od chóru) 

kolem roku 1733 

 

sv. Jan ze Sahagúnu s atributy kalicha s hostií a knihy 

sv. Klára od Kříže s atributy vah a lilie 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky (lemy hábitů, svatozáře, části atributů) 

životní velikost 

 

reliéf se sv. Janem ze Sahagúnu, zachraňujícím dítě spadlé do studně,  

reliéf se sv. Klárou od Kříže přijímající do svého srdce Kristovy rány 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky; na levém reliéfu zbytky realistické polychromie 

 

dvě putti nad oltářním obrazem 

putto se založenýma rukama (v místě protržení římsy) 

čtyři okřídlené andílčí hlavičky na oblacích v nástavci 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky (křídla, drapérie) 

 

vázy se šlehajícími plameny (nástavec), ozdobné hlavice sloupů a další řezbářská výzdoba 

 

Objednavatelkou byla Marie Kateřina Morzinová. 

 

Oltář zasvěcený matce sv. Augustina je jedním z šestice portálových bočních oltářů 

vložených do vysokých nik po obou delších stranách obdélné chrámové lodi. Oltář sv. Moniky 

je protějškem oltáře Panny Marie Utěšitelky. Tyto dva oltáře před triumfálním obloukem byly 

zřízeny přímo rodinou fundátorů vrchlabského kláštera. Oltář sv. Moniky byl založen z podnětu 

Marie Kateřiny Morzinové, manželky Václava Morzina, jenž nechal postavit protější 

mariánský oltář.890 Pod dlažbou mezi oběma oltáři se nacházejí morzinské hrobky. Oltáře byly 

zřízeny v roce 1728. Spolu s hlavním oltářem je 27. září 1733 konsekroval královehradecký 

biskup Adolf Karel.891  

                                                 
890 PIPEK 2003, 27 
891 SCHUSTER s.d., 37, 39 
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Architektonická koncepce obou shodně řešených oltářů vyjadřuje jejich výsadní postavení 

v rámci chrámového prostoru. Trojetážové sestavě je předsazena menza ve tvaru tumby. Retábl 

je založen na půdorysu ve tvaru výseče oválu a po stranách jej lemují tordované sloupy. Podél 

vnitřních strany těchto sloupů není na rozdíl od ostatních čtyř bočních oltářů lisena, ale pouze 

náznak kladí, pod nímž stojí socha. Nejodvážnějším prvkem je protržená římsa, jejíž dva úseky 

se na střední ose obloukovitě stáčejí směrem k zemi a „padají“ až na úroveň rámu oltářního 

obrazu, kde se zavinují v ploché voluty. Jan Pipek upozornil, že tento malebný motiv se 

objevuje u portálů navržených Janem Blažejem Santinim.892 Santiniho autorská účast na vzniku 

oltářů je vzhledem k jejich dataci mezi léty 1728 a 1733 vyloučena. Vzhledem k významu 

zakázky a kontaktům objednavatel však není vyloučeno, že Václav Morzin přizval ke 

spolupráci některého z pražských architektů. Inventorem oltáře mohl být i sochař – v tomto 

případě J. A. Quitainer. Quitainerem navržené oltářní architektury však nejsou známy a 

kompoziční řešení, které bylo použito ve Vrchlabí, nemá srovnání s žádným oltářem, na jehož 

výzdobě se podílel. 

Jan Pipek jako první poukázal na souvislost sochařské výzdoby obou oltářů s díly Ondřeje 

Filipa a Jana Antonína Quitainerových v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.893 

Upozornil zejména na afinity s postavami sv. Mikuláše Tolentinského a sv. Jana ze Sahagúnu 

z hlavního oltáře tohoto kostela, které jsou dílem mladšího Quitainera z roku 1730: „Postavy 

jsou příbuzné v malém zhybnění a střízlivém gestu, obdobné je zřasení řeholních hábitů (s 

těžkými, od pasu dolů spadajícími záhyby)“.894 Dále Pipek poukázal, že pojetí reliéfů s rytým 

pozadím je v obou chrámových prostorech v zásadě shodné. S ohledem na archivně doložený 

údaj o založení vrchlabských oltářů v roce 1728, kdy mladší Quitainer ještě nebyl samostatně 

umělecky činný, se posléze Pipek přiklonil k autorství O. F. Quitainera, s jehož řezbami na 

dvou bočních oltářích u sv. Tomáše se vrchlabští světci shodují svými pevnými postoji, 

plynulými pohyby a uměřenými gesty.895 Řezby na oltáři sv. Moniky považoval Pipek za 

výtvarně slabší než sochy na protějším oltáři. Předpokládal proto, že na jejich dokončení se 

podílel zatím málo zkušený J. A. Quitainer, který je po smrti svého otce dokončil.896 

Naznačené souvislosti s pražskou tvorbou Quitainerů jsou markantní. Kromě paralel se 

světci na hlavním oltáři u sv. Tomáše je třeba zmínit sochy dvou karmelitánských světců na 

oltáři sv. Josefa v malostranském kostele Panny Marie Vítězné a sv. Jana od Kříže z Národní 

                                                 
892 PIPEK 2003, 28 
893 PIPEK 2003, 30–34 
894 Tamtéž 32 
895 Tamtéž 
896 Tamtéž 33 
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galerie (KAT. II/4, KAT. II/24). Ve všech těchto případech se jedná o práce Jana Antonína 

Quitainera z poloviny 30. let 18. století, které ztvárňují štíhlé vzpřímené postavy v řeholním 

hábitu. Jejich společným znakem je také precizní řezba hlavy a obličeje s pevnou bradou, jemně 

modelovanými koutky úst, rovným nosem a širokým čelem s výraznými nadočnicovými 

oblouky. Tyto práce se zároveň vyznačují zjemněním formy i výrazu, jež je v rámci rodinné 

dílny spojeno s nástupem Jana Antonína Quitainera po roce 1729. Postava sv. Jana ze Sahagúnu 

překvapuje vzhledem ke svému časnému datování svou slohovou vyspělostí a dokládá, že 

mladý sochař dosáhl umělecké zralosti již velmi brzy po dokončení svých prvních velkých 

zakázek v kostele sv. Tomáše. Ve srovnání se sochami na hlavním oltáři a kazatelně tohoto 

kostela také vyniká ztlumení pohybové dynamiky Quitainerových postav. 

Postavu sv. Kláry charakterizuje podobně jako její mužský protějšek mírně zvlněná tělesná 

osa. Esovitá linie těla je mnohem decentnější než v případě Quitainerovy tvorby ze 40. let 18. 

století. Jasně formulované tvary umožňují vnímat tělesnou stavbu pod splývavým hábitem. Na 

Quitainerovy formální postupy odkazuje vysoko nasazený štíhlý pas, zdůrazněný pozlaceným 

řemenem. Jemně modelovaný obličej s vroucně pootevřenými rty a pohledem obráceným 

vzhůru je ve shodě se sladkobolností světců a světic z dílny mladšího Quitainera. 

Robustnějšímu výrazu obličejů vyřezaných a vytesaných jeho otcem je naopak tento model 

výtvarné stylizace vzdálen. 

Putti nad hlavním oltářním obrazem a v nástavci vycházejí z formálního typu známého 

z tvorby staršího Quitainera. Jejich živé pohyby, usměvavé obličeje a celková uvolněnost již 

ale odkazují k vrcholným kreacím jeho syna Jana Antonína, jak je známe například ze 

strahovského klášterního kostela. Předobrazem jejich hravosti je andílek se založenýma 

rukama, sedící mezi úseky svinuté římsy. 

 

LITERATURA: 

SCHUSTER s. d., 37, 39; PIPEK 2003, 27–34 
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Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech T/Ž. Svazek čtvrtý. Praha 1982, 277 
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23) Oltář Panny Marie Utěšitelky v kostele sv. Augustina při bývalém klášteře 

Augustiniánů poustevníků ve Vrchlabí (evangelijní strana lodi, první oltář směrem od chóru) 

kolem roku 1733 

 

sv. Antonín Paduánský s lilií a malým Ježíšem v náruči 

sv. Jan Nepomucký s křížem a palmovou ratolestí 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky (lemy hábitů, svatozáře, části atributů) 

životní velikost 

 

reliéf se sv. Antonínem Paduánským a oslicí, klanící se Nejsvětější svátosti  

reliéf s motivem zpovědi královny Žofie 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky 

 

čtyři andílčí hlavičky na oblaku pod korunou nad baldachýnem s milostným obrazem Panny 

Marie Utěšitelky 

čtyři andílčí hlavičky na retáblu 

dvě putti v nástavci 

tři okřídlené andílčí hlavičky v nástavci 

dřevo, leštěná běl, zlacené doplňky (křídla, drapérie) 

 

řezbářská výzdoba rámu milostného obrazu a jeho baldachýnu, vázy se šlehajícími plameny 

(nástavec), ozdobné hlavice sloupů a další řezbářská výzdoba 

 

Objednavatelem byl Václav Morzin. 

 

Oltář nechal v roce 1728 zřídit hrabě Václav Morzin, bratr zakladatele kláštera Maxmiliána 

Morzina a realizátor jeho vrchlabské fundace.897 Spolu s protějškovým oltářem sv. Moniky měl 

oltář sloužit jako místo bohoslužeb bratrstva Panny Marie Utěšitelky, které Morzinové při 

kostele sv. Augustina založili v roce 1726.898 Václav Morzin a jeho manželka Marie Kateřina 

se stali laickými představenými této mariánské konfraternity. Oba oltáře byly konsekrovány 27. 

září 1733 královéhradeckým biskupem Adolfem Karlem.899  

                                                 
897 SCHUSTER s.d., 37 
898 PIPEK 2003, 27 
899 SCHUSTER s.d., 39 
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Architektonická koncepce obou oltářů je shodná. Mariánský oltář se od svého protějšku liší 

tím, že namísto velkého oltářního plátna je do středu retáblu vsazen menší milostný obraz, 

umístěný v bohatě vyřezávaném zlaceném rámu na pozadí postříbřeného vyřezávaného 

baldachýnu. Baldachýn, v jehož horní části se nachází pozlacená paprsčitá monstrance, je 

završen kupolovitou stříškou vloženou mezi úseky protržené římsy retáblu. Toto organické 

propojení jednotlivých částí oltáře dává tušit, že motiv protržené svinuté římsy, který 

charakterizuje oba protějškové oltáře, byl navržen primárně s ohledem na tento mariánský oltář, 

jenž je také titulárně významnější. 

Jan Pipek na základě argumentů, jež shrnuji výše (KAT. II/22), připsal výzdobu oltáře 

Ondřeji Filipu Quitainerovi. Také v tomto případě posouvám dobu vzniku oltářních soch a 

reliéfů až do doby po smrti tohoto sochaře. Pozdější dataci odpovídá i jemná, nápaditá a tvarově 

bohatá řezbářská výzdoba rámu milostného obrazu, která je bezpochyby také prací 

provádějícího sochaře a která souvisí již s rokokově laděnou slohovou vrstvou pražského 

barokního sochařství 30. let 18. století.  

Pipek hodnotí sochy mariánského oltáře jako kvalitnější než řezby na protějším oltáři sv. 

Moniky, v nichž shledává příznaky „ledabylosti“.900 S tímto hodnocením se neztotožňuji; 

kvalitu obou párů soch vnímám v opačném smyslu. Mladistvě vyhlížející sv. Antonín 

Paduánský se ve srovnání s typově podobnou postavu sv. Jan ze Sahagúnu vyznačuje vágněji 

definovaným tělesným jádrem a méně výraznou plasticitou. Sušší a jakoby „splasklejší“ 

vyznění této sochy lze ukázat na příkladu prověšených rukávů, které v případě sochy na 

protějším oltáři využil sochař k vytvoření bohaté reliéfní struktury. Také kvalita řezby je slabší 

a méně individualizovaná, což se projevuje v podání prstů a modelaci tváře – například koutků 

úst. Socha sv. Jana Nepomuckého je příkladem konvenčního ztvárnění tohoto světce. Za 

pozornost stojí typika podlouhlé tváře s výrazem meditativního zamyšlení, která vycházela ze 

zavedených dílenských vzorů Quitainera staršího a později nalezla uplatnění i v tvorbě jeho 

syna. Konkrétní srovnání je možné například se sochou sv. Jana Nepomuckého v Praze Na 

Pohořelci (KAT. II/35) nebo se sochou sv. Jana Křtitele na oltáři svatých Janů 

v Dientzenhoferově kostele v Praze Na Skalce (KAT. II/40). 

 

LITERATURA: 

SCHUSTER s. d., 37, 39; PIPEK 2003, 27–34 
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24) Jan od Kříže (?) 

kolem roku 1735 

 

lipové dřevo,  

v. 159 cm 

 

do sbírek Národní galerie zakoupeno v roce 1986, inv. č. P 7912 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Socha světce v životní velikosti vyrůstá z nízkého neutrálně pojatého podstavce a původně 

byla patrně součástí výzdoby blíže neurčeného oltáře. Vzhledem k absenci jednoznačného 

atributu, který světec pravděpodobně držel v nyní v chybějící levé ruce, je ztotožnění se sv. 

Janem od Kříže založeno pouze na typové charakteristice vnitřně usebraného muže středního 

věku, jenž je oblečen v karmelitánské řádové roucho a jehož paže jsou rozpřaženy v žehnajícím 

gestu či meditaci nad křížem. Držení těla oživuje mírný kontrapost, na nějž organicky navazují 

nepatetické pohyby, které přispívají k harmonickému vyznění celku díla a navozují dojem 

jednoty formy a obsahu. Vyvážená skladba dobře provázaných objemů, anatomická 

věrohodnost, klenutost tvarů a realistické ztvárnění obličeje svědčí ve prospěch připsání sochy 

quitainerovské dílně. 

Tuto atribuci vyslovil jako první Lubomír Sršeň na evidenční kartě Národní galerie.901 Sršeň 

konstatoval blízkou stylovou příbuznost sochy s postavami světců na oltáři sv. Josefa v kostele 

Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně (KAT. II/4). V rámci analýzy uvažoval Sršeň o 

autorství staršího i mladšího Quitainera. Především na základě datace Brandlova oltářního 

plátna (1720) však nakonec sochu přisoudil staršímu Quitainerovi, popřípadě jeho dílně. 

Zároveň vyslovil názor, že se jedná o příklad klasicizujících tendencí v českém vrcholně 

barokním umění a doklad vlivu Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa na tvorbu O. F. Quitainera.  

Pozdější literatura (Václav Vančura, Tomáš Kleisner, Eva Petříková) klade dílo do období 

kolem roku 1735 a připisuje je mladšímu Quitainerovi.902 Tento názor považuji za oprávněný 

již s ohledem na interpretaci archivních pramenů vztahujících se ke vzniku sochařské výzdoby 

oltáře sv. Josefa v kostele sv. Josefa (KAT. II/4). Nově lze s touto prací spojit také sochařskou 

výzdobu dvou protějškových oltářů ve Vrchlabí (KAT. II/22, (KAT. II/23). Po umělecké stránce 

                                                 
901 Inv. č. P 7912 
902 VANČURA 1989, 133, 139; KLEISNER 1997, 88; PETŘÍKOVÁ 2008, 98 (kat. č. 26) 
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vykazuje socha mnohem větší míru estetizace forem, než je obvyklé pro staršího Quitainera. 

Měkká esovka těla, kaskádovitě uspořádané cípy pláště, splývající po obou stranách těla, i 

citlivě tvarovaná ústa rozhodně svědčí ve prospěch mladšího sochaře. Dílo je ukázkou 

počátečního období jeho umělecké zralosti, kdy již překonal strnulost svých raných prací od sv. 

Tomáše, rozvinul svůj styl založený na realistických detailech zkomponovaných do malebného 

celku, ale jeho postavy zatím zůstávají poměrně statické.  

Za pozornost stojí Sršňova poznámka o vlivu F. M. Brokoffa. Ten je patrný zejména 

v objemové jednoznačnosti, neokázalém postoji a lapidárním uspořádání drapérie, jimiž se 

Quitainerova socha podobá Brokoffově řezbě sv. Jana z Boha ze staroměstského kostela při 

klášteře Milosrdných bratří. Dekorativní stylizace Quitainerovy práce jde nicméně na úkor 

psychologické hloubky a socha postrádá vnitřní žár a apelativnost tohoto Brokoffova díla 

z poloviny 20. let 18. století.  

 

LITERATURA: 

VANČURA 1989, 133, 139; KLEISNER 1997, 88; PETŘÍKOVÁ 2008, 98 (kat. č. 26) 
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25) Sochařská výzdoba portálu domu u Zlatého stromu, Praha – Pohořelec, č.p. 147/8 

polovina 40. let 18. století  

 

pískovec 

Ruce sv. Norberta jsou odlomeny (stav v dubnu 2018). 

 

J. A. Quitainer je jako pravděpodobný autor uveden v Uměleckých památkách Prahy.903 

 

V supraportě portálu krytého schodiště, vedoucího z Pohořelce ke Strahovskému klášteru, je 

umístěna dvojice štítů ozdobených rolverkem a listovými ornamenty a mezi nimi okřídlená 

andílčí hlavička. Jeden ze štítů nese znak kláštera a druhý opata. Na heraldicky pravé straně 

vyčnívá opatská berla, na levé straně lze vidět mitru. Na oba štíty dosedá koruna, z níž vyrůstává 

polopostava sv. Norberta. Světec je oděn v pluviálu sepnutém sponou a na hlavě má mitru.  

 

Umělecké památky Prahy identifikují postavu na portálu jako strahovského opata Mariana 

Hermanna a sochařskou výzdobu považují za práci J. A. Quitainera z období kolem roku 1741, 

jenž byl rokem opatovy smrti.904 Ztotožnění postavy s Marianem Hermannem vychází patrně 

z faktu, že levý štít nese jeho rodový znak se stromem v prvním a třetím poli a červeně oděným 

mužem s hadem ve druhém a čtvrtém poli. Jak však ukázal Pavel R. Pokorný, tento znak se 

vyskytoval i na pečeti Hermannova nástupce Kaspara, kdy byl používán obecně jako znak 

opata.905 Souvislost výzdoby portálu s opatem Hermannem tak není jednoznačně doložena. 

Dále je nepravděpodobné, že by opat – ať žijící nebo nedávno zesnulý – byl zobrazen v klenotu 

znaku, tedy v místě, které bylo tradičně vyhrazeno zakladateli premonstrátského řádu. Znak 

kláštera s bustou sv. Norberta v klenotu se nachází i na fasádě protějšího domu U zlatého lva 

(č.p. 113/23), kde sídlí farní úřad. Nezdá se také, že by obličej sochy nesl portrétní rysy Mariana 

Hermanna, jehož podoba je známa například díky portrétu Siarda Noseckého (kolem 1727) a 

rytině Antonína Birckharda.906  

Připsání sochařské výzdoby portálu J. A. Quitainerovi se jeví oprávněné. Quitainerovi 

odpovídá jak řešení vztahu tělesného jádra a drapérie, členěné několika úspornými tahy a bohatě 

                                                 
903 Srov. též online Památkový katalog: 

https://pamatkovykatalog.cz/?element=15577344&action=element&presenter=ElementsResults (staženo 4. 4. 

2018) 
904 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 459 
905 POKORNÝ 1995, 17 
906 K Noseckého portrétu M. Hermanna srov. ŠTURC/ZÁPALKOVÁ 2014, 90 (kat. č. 84). K Birchardově rytině 

nejnověji: LEŠOVSKÝ 2010, 6, 8 

https://pamatkovykatalog.cz/?element=15577344&action=element&presenter=ElementsResults
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zdobené na lemech pláště, tak zejména typ obličeje s energickou bradou, silným nosem a 

výraznými nadočnicovými oblouky. Postava není podána frontálně, ale je mírně nachýlena 

vpřed a doprava, jako by se vykláněla na ulici a navazovala kontakt s divákem. 

Postava sv. Norberta typově odpovídá zobrazení téhož světce na hlavní bráně Strahovského 

kláštera (KAT. II/39). Je pravděpodobné, že výzdoba portálu vznikla podobně jako výzdoba této 

brány v návaznosti na odstraňování škod pod válečných událostech v roce 1742, kdy Pohořelec 

sloužil jako obranná pozice francouzského vojska a domy podél náměstí byly z velké části 

pobořeny.907 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 459 

  

                                                 
907 Srov. HOŘÁK 2008, 61 
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26) Socha sv. Voršily na severním štítu kaple sv. Norberta (původně sv. Voršily), kostel 

Nanebevzetí Panny Marie při klášteře premonstrátů, Praha – Hradčany 

1745 

 

pískovec, v. 250 cm 

 

Socha byla původně natřena bílou barvou na kámen, korunka, šíp, náušnice, přívěšek a 

pásek na hrudi světice byly pozlaceny.  

 

Na původním místě se dnes nachází kopie z umělého kamene z roku 1987 (Jan Bradna, Jiří 

Novotný). Originál je umístěn v expozici o dějinách Strahovského kláštera v západním křídle 

ambitu. Součástí výzdoby průčelí kaple byly původně také dvě ozdobné kamenné vázy.908 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Osazením báně na věžičku byly dne 5. října 1744 dokončeny hlavní stavební práce na nově 

budované kapli sv. Voršily. V následující stavební sezóně se stavebník zaměřil na sochařskou 

výzdobu jejího severního průčelí. Z dochovaného přehledu vyúčtování za rok 1745 plyne, že 

klášter platil za dovoz kamene na sochu titulní světice a dvě vázy.909 Nejmenovaný sochař si za 

sochu sv. Voršily účtoval 50 zlatých a za každou z kamenných váz 30 zlatých.910 Za oba 

podstavce pro vázy kameník Josef Lauermann dostal 4 zlaté, dvoudílný podstavec sochy sv. 

Voršily vytesal za 18 zlatých a 15 krejcarů. Malíř Bedřich Václav Leberherz deklaroval vydání 

za olovnatou bělobu a lněný olej.911 J. A. Quitainer je v souvislostí se sochařskou výzdobou 

exteriéru kaple poprvé archivně doložen až v roce 1757, kdy vytesal kopii jedné z dekorativních 

váz na atice kaple, jež byla téhož roku z průčelí sestřelena pruským dělostřelectvem.912 Sochu 

                                                 
908 Vázy nejsou zachyceny již na fotografiích z roku 1987, kdy byla vytvořena kopie sochy sv. Voršily a kdy 

proběhlo restaurování této sochy. V rámci této restaurátorské akce proběhlo i restaurování jedné ze dvou váz 

z hlavního průčelí kostela.  Srov. BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1987b. 
909 NA ŘP 74 
910 NA ŘP 365 
911 Tamtéž 
912 NA ŘP 60a, NA ŘP 60b 
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sv. Voršily Quitainerovi na základě stylové analýzy připsal Oldřich Jakub Blažíček.913 Tuto 

atribuci bez výhrad přijala i pozdější literatura.914 

 

Socha sv. Voršily představuje architektonickou plastiku a tato skutečnost určuje jak její 

funkci v rámci kompozice průčelí, tak její tvarosloví. Socha ve vertikálním směru akcentuje 

střední osu severní fasády a přispívá k tomu, že ji vnímáme jako hlavní průčelí kaple. Zároveň 

toto sochařské dílo váže různé prostorové plány a tvoří výškový přechod mezi průčelím a věží 

s lucernou. Z hlediska své objemové skladby, pohybového schématu a modelace musí dílo 

počítat s faktory, jako je velký odstup diváka, podhled a kontrast vůči báni věže, popřípadě proti 

volné obloze.  

Sv. Voršila je podána tradičním způsobem jako mladá žena s korunkou na hlavě, šípem 

v levé ruce (ten dnes na originálu sochy chybí) a hlavou krále Attily pod pravou nohou. 

Vyznačuje se uzavřenou a dobře „čitelnou“ siluetou, markantním kontrapostem, vycházejícím 

z podložení pravé nohy, a kontrasty mezi hluboce probranou drapérií a hladkou látkou. Ačkoli 

se jedná o architektonickou plastiku, způsob zpracování není pouze sumární. Překvapivě 

detailně jsou vypracovány zuby, lůžka nehtů na rukou i na nohou, stejně jako dekorativní prvky 

oděvu a oděvních doplňků, jako jsou kožené pásky sandálů. V rámci Quitainerova díla lze sv. 

Voršilu přiřadit k dílům, jako je například sv. Maří Magdalena na oltáři Panny Bolestné 

v kostele sv. Jiljí (KAT. II/33) nebo Immaculata z kazatelny v Lysé nad Labem (KAT. II/11). Ve 

všech těchto případech se jedná o ženy kyprých tvarů, které se zároveň vyznačují vnitřní 

ušlechtilostí, již vnímáme v jemných rysech jejich tváří a v graciézních gestech jejich štíhlých 

zápěstí a prstů. Pro všechna tato díla je zároveň charakteristický krouživý stoupavý pohyb. 

Socha sv. Voršily je jedním z prvních známých příkladů tohoto typu ženské postavy 

v Quitainerově díle. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA ŘP 60a; NA ŘP 60b; NA ŘP 74; NA ŘP 365 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1946, 84, 126; BLAŽÍČEK 1958, 186; VANČURA 2002/II, 236; HOŘÁK 2008, 92; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 100 (kat. č. 28), HOŘÁK 2012, 19 (obr. 17), 20 

 

                                                 
913 BLAŽÍČEK 1946, 84, 126 
914 VANČURA 2002/II, 236; HOŘÁK 2008, 92; PETŘÍKOVÁ 2008, 100 (kat. č. 28), HOŘÁK 2012, 19 (obr. 17), 20 
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27) Andělé s atributy sv. Norberta, severní průčelí generálního provizoriátu, 

Strahovský klášter, Praha – Hradčany 

Kolem roku 1746 

 

Anděl s mitrou (po pravici sv. Norberta) 

pískovec, v. 204 cm  

 

Na původním místě je tesaná kopie z roku 1992, vytvořená ak. sochaři Janem Bradnou, Jiřím 

Novotným a Petrem Váňou podle barokního originálu sochy, jenž je aktuálně umístěn 

v klauzuře konventu. 

 

Anděl s berlou (po levici sv. Norberta) 

pískovec, v. 205 cm 

 

Na původním místě je tesaná kopie z roku 1992, vytvořená ak. sochaři Janem Bradnou, Jiřím 

Novotným a Petrem Váňou podle kopie z umělého kamene, vytvořené na základě barokního 

originálu ak. sochaři Janem Hendrychem a Jiřím Laštovičkou v roce 1979. Originál sochy ani 

původní kopie se nedochovaly.  

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

Součástí sochařské výzdoby průčelí je dále socha sv. Norberta (dílo neznámého autora) 

v nice zděného nástavce. 

Pískovec, v. cca 200 cm 

 

Oba anděly i sochu sv. Norberta připsal J. A. Quitainerovi Emanuel Poche. 

 

Vstupní trakt prelatury mezi prvním a druhým nádvořím Strahovského kláštera, zvaný 

„generální provizoriát“, byl postaven za panování strahovského opata Mariana Hermanna 

v roce 1718.915 Objekt je zachycen na tušové kresbě Jana Jiřího Dietzlera z roku 1721, z níž 

vycházela rytina publikovaná v Annales Premonstratenses z roku 1736.916 Oba tyto 

                                                 
915 HORYNA 1984, 50 
916 HUGO 1736, 921; LUKAS/PŘIKRYLOVÁ 2017, obr. 142 
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ikonografické prameny schematicky zobrazují i sochařskou výzdobu průčelí, sestávající 

z postavy v nice, dvou andělů a dvou váz na atice. Lze předpokládat, že provizoriát byl stejně 

jako většina ostatních klášterních budov poškozen při dobývání Prahy rakouským vojskem 

v druhé polovině roku 1742. Konkrétně je doloženo, že již na počátku ostřelování, 15. srpna 

1742, dopadla před budovu provizoriátu dělostřelecká nálož a poranila na hlavě provizora 

patera Adolfa.917 Archivní prameny však nespecifikují, do jaké míry byly objekt a jeho 

sochařská výzdoba poškozeny a jak probíhala jejich obnova po skončení okupace v roce 1743. 

Sochařská výzdoba průčelí je soustředěna na vrcholu trojosého rizalitu uprostřed průčelí. Na 

střední ose nad portálem a trojúhelníkovým frontonem, v němž je vložen znak opatství s bystou 

sv. Norberta v klenotu, je v nice zděného nástavce umístěna socha sv. Norberta s heretikem 

Tanchelmem u nohou. Po obou stranách nástavce jsou na krajních osách střední části rizalitu 

situovány sochy andělů s atributy biskupské mitry a berly. Na vnějších osách rizalitu se 

nacházejí dvě kamenné vázy, které se podobají vázám na okrajích římsy portálu průjezdu. 

Sochařská výzdoba plně respektuje tektonickou i významovou strukturu průčelí a dotváří 

charakter jeho střešní části s dvojicí vikýřů a osově umístěným nástavcem.  

Sochu sv. Norberta připsal J. A. Quitainerovi – s vročením do období po roce 1742 – 

Emanuel Poche v roce 1958.918 Tuto autorskou atribuci později akceptovala Alexandra 

Kubínová.919 Eva Petříková vyjímá z katalogu Quitainerových děl postavu sv. Norberta 

s poukazem na zběžné povrchové opracování kamenného bloku a schematické provedení 

detailů.920 V případě postav andělů Petříková připouští, že sochy svojí tělesnou konstitucí a 

hmotovou skladbou vycházejí z Quitainerova pojetí. Zpracováním detailů povrchového reliéfu 

se mu však podle mínění autorky vzdalují a je tak třeba uvažovat o tom, že vznikly rukou méně 

zdatného pomocníka.921 

 

Ze sochařské výzdoby průčelí se – nehledě na slohově neutrální dekorativní vázy – 

dochovaly dva originály. Jednou z nich je socha sv. Norberta, která se jeví jako umělecky 

nejslabší z celého souboru. Díky klenutosti objemů, kulaté tváři a plynulé obrysové linii 

v obecné rovině koresponduje s typickými výrazovými prostředky obou Quitainerů. Lukovitě 

prohnutá postava s nezřetelným tělesným jádrem, monotónní reliéf souběžných svislých 

                                                 
917 Podrobný popis bojů v srpnu 1742 a škod způsobených klášteru srov. AS 1739–1744, 86v-92v 
918 Zde vycházím z druhého vydání. Srov. POCHE 1985, 292 
919 KUBÍNOVÁ 1970, 65 
920 PETŘÍKOVÁ 2008, 139 (kat. 49) 
921 Tamtéž 
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záhybů drapérie a naivně působící obličej bez známek individuální modelace ji však tvorbě 

staršího i mladšího Quitainera výrazně vzdalují. 

V originálu dochovaný anděl s biskupskou mitrou svým postojem s nakročenou levou nohou 

a hlavou skloněnou k pravému rameni parafrázuje sochu sv. Víta z oltáře sv. Jana 

Nepomuckého v malostranském kostele sv. Tomáše (KAT. I/5b). Této doložené práci O. F. 

Quitainera se anděl podobá také gestem své levé ruky, v níž drží atribut, který je vystavován 

zrakům diváka. K dílu staršího Quitainera dále odkazují šikmé pruhy drapérie, jež vedou od 

středu postavy do stran a uprostřed se kříží. Záhyby látky jsou však oblejší než v případě děl O. 

F. Quitainera. Charakteristické „esovky“ nad pravým kolenem nebo pod pravým ramenem, kde 

se látka sesmekla a odhalila část hrudníku, odkazují k estetizujícímu pojetí mladšího z obou 

sochařů. Rozhodující argumenty pro tuto atribuci však skýtá pojetí hlavy a obličeje. K Janu 

Antonínovi odkazují plné rty, měkce modelovaný profil, jakoby napuchlé mandlovité oči a 

přilbice hustých kučeravých vlasů s dekorativně zvlněným praménkem nad pravým uchem. 

Originál sochy, umístěný v klauzuře, nedává za pravdu názoru o výrazném podílu méně 

zdatného pomocníka na vzniku díla.922 

Stylovou analýzu sochy druhého anděla limituje skutečnost, že máme k dispozici pouze 

kopii volné kopie nezachovaného originálu. Její pregnantně formulovaný, vyvážený postoj, 

typické šikmé záhyby drapérie i modelace obličeje však odpovídají typice protějškové sochy 

anděla s mitrou, a lze proto předpokládat, že obě sochy andělů vyšly z ateliéru J. A. Quitainera. 

 

IKONOGRAFIE: 

Čtyřdílný pohled na Strahovský klášter podle kresby Johanna Josepha Dietzlera, mědiryt, 

1736 
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GUNDELACH 1945; KUBÍNOVÁ 1970, 65; POCHE 1985, 292, VANČURA 2002/II, 236; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 139 (kat. č. 49) 
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922 Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 139 (kat. 49). Rád bych na tomto místě poděkoval Mgr. Liboru Šturcovi za možnost 

zhlédnout a vyfotografovat si toto dílo v neveřejných prostorách kláštera. 
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28) Výzdoba hlavního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie při klášteře 

premonstrátů, Praha – Hradčany 

1746 až první pol. 50. let 18. st. 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

Sochařskou výzdobu průčelí kostela připsal J. A. Quitainerovi Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Historii vzniku a ikonografii sochařské výzdoby strahovského klášterního kostela se 

podrobně věnuji v katalogu prací O. F. Quitainera, kde uvádím také hlavní archivní prameny a 

literaturu týkající se tohoto tématu (KAT. I/12). Z hlediska určení podílu mladšího Quitainera 

na obnově výzdoby průčelí mají zásadní význam dva archivní prameny, týkající se obnovy 

kostela po válečných událostech roku 1742, kdy došlo k rozsáhlé devastaci klášterního areálu. 

Podle šestého svazku klášterních análů zůstaly z původní výzdoby z roku 1726 zachovány 

sochy Beránka, Panny Marie a sv. Norberta. Socha sv. Norberta přitom „jako zázrakem“ zůstala 

stát na místě, i když byl prostřelen její podstavec:  

 

Ac praecipue ecclesia conventualis frontispicium, a. 1726 magnis sumptibus renovatum… 

(in quo praeter Agnum in vertice, et Statuam Beatissimae Virginis supra portam, sola statua S. 

P. Norberti illasa mansit, et in perforata basi mirabiliter substitit) per innumeras globorum 

centurias ita labefactatum, quod totalis eiusdem ruina omnio fuerit metuenda…923 

 

Ve vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ (Cassae S. Ursulae), zvláštního peněžního fondu, ze 

kterého premonstráti hradili obnovu klášterní baziliky, jsou uvedeny i částky vyplacené za 

sochařské práce. Obnovy průčelí se v rámci tohoto archivního pramene týká rok 1746, kdy bylo 

za pořízení nových soch sv. Augustina a sv. Adriana, za novou vázu a opravu ostatních soch 

vyplaceno 130 zlatých.924 Dalších 64 zlatých klášter zaplatil za vytvoření dvou andělů nad 

portál hlavního vchodu.925 Nadto jsou v uvedeném roce zaznamenány platby za práce štafíra.926 

Sochy byly polychromovány a kovové doplňky výzdoby průčelí, jako mariánský monogram s 

                                                 
923 AS 1739–1744, 98v. Na archivní dokumenty, které zmiňuji v tomto souhrnu, upozornila již Milada 

Vilímková (srov. VILÍMKOVÁ 1986, 54–55).  
924 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746  
925 Tamtéž 
926 Tamtéž 
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paprsky, svatozář Panny Marie a nápis kolem Beránka, byly pozlaceny. Celkem strahovští 

premonstráti v roce 1746 vydali na opravu průčelí 1 936 zlatých.927 

Jméno provádějícího sochaře není ani v jednom z těchto pramenů uvedeno. J. A. Quitainer 

je na Strahově archivně doložen až v roce 1757.928 O jeho autorském podílu na výzdobě průčelí 

vypovídají archivní prameny pouze nepřímo. Nadto je jejich svědectví neúplné, neboť 

například socha sv. Jakuba není zahrnuta ani do seznamu sochařských děl, která přečkala 

zmíněné válečné události roku 1742, ani do výčtu výdajů na pořízení nových soch v roce 1746. 

Účetní doklad považuji v tomto případě za průkaznější, a sochu sv. Jakuba proto pojednávám 

v rámci katalogu děl O. F. Quitainera (KAT. I/12c). Oba archivní prameny naopak nasvědčují, 

že z původní výzdoby zůstala zachována mariánská socha – klášterní anály to dokonce 

explicitně uvádějí. V tomto případě však ve shodě s většinou badatelů zařazuji sochu mezi díla 

mladšího Quitainera. 

 

a) Panna Maria Immaculata 

začátek 50. let 18. století 

 

pískovec, v. 260 cm 

 

Strahovské anály výslovně uvádějí, že socha Panny Marie přečkala válečné události roku 

1742.929 Ve vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ z let 1745 až 1752 není uvedena platba za 

vytvoření nové sochy; je zde pouze zaznamenán výdaj za pozlacení svatozáře kolem hlavy 

Panny Marie.930 Na základě obou těchto archivních pramenů lze dospět k závěru, že původní 

socha přinejmenším po určitý čas zůstala stát na svém místě. Je možné, že v roce 1746 Quitainer 

tuto původní sochu z roku 1726 pouze opravil. Vzhledem k tomu, že bylo třeba znovu vytesat 

oba anděly, nacházející se v těsné blízkosti mariánské soby, nebylo by divu, kdyby i tato socha 

doznala v roce 1742 úhony. 

Novodobá uměleckohistorická literatura počínaje pracemi Oldřich Jakuba Blažíčka ze 40. a 

50. let 20. století strahovskou Immaculatu povětšinou vyjímá z díla staršího Quitainera a 

připisuje ji jeho synovi Janu Antonínovi.931 Blažíček ještě před publikováním výše uvedených 

                                                 
927 Tamtéž 
928 NA ŘP 60a, NA ŘP 60b 
929 AS 1739–1744, 98v 
930 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
931 BLAŽÍČEK 1946, 83–84; BLAŽÍČEK 1958, 186. Poche připisuje Quitainerovi pouze dva adorující anděly po 

boku Panny Marie. Srov. POCHE 1985, 289.Celkový seznam literatury na konci tohoto katalogového hesla. 
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archivních dokumentů datoval její vznik polovinou 40. let 18. století. Ve své práci Pražská 

plastika raného rokoka, v níž mladšího Quitaunera charakterizoval jako vůdčí uměleckou 

osobnost pražského sochařství začátku 50. let 18. století, vyzdvihl Blažíček strahovskou 

Immaculatu jako kvintesenci slohových tendencí ovládajících pražského sochařství od 30. let 

18. století.932 Zároveň vyslovil názor, že toto dílo vykazuje vlivy severoitalského rokoka, jejichž 

výrazem je „zjemnělý realismus formy všestranně nadlehčené, vybroušené a zušlechtěné 

s extrémním nadsazením výšky pružných postav nepevných postojů a plavných gest.“933 Tyto 

afinity ilustroval Blažíček v jedné ze svých pozdějších prací na příkladu kresby Immaculaty od 

Francesca Guardiho (1730), byť připouštěl, že Quitainer ji pravděpodobně nemohl znát.934 Ve 

zmíněné práci z roku 1946 Blažíček dále upozornil na dřevěnou sošku Immaculaty ze soukromé 

sbírky (nyní NG, srov. (KAT. II/37)), kterou určil jako Quitaierovo dílo a konstatoval její 

slohovou příbuznost se strahovskou kamennou plastikou.935 Svůj názor ohledně datace a 

autorství Immaculaty ze Strahovského kláštera zopakoval Blažíček ještě krátce před svou smrtí 

v akademických dějinách českého výtvarného umění.936 Na archivní nálezy Milady Vilímkové, 

relativizující Blažíčkův názor, že všechny sochy na průčelí v jejich dnešní podobě vytvořil 

mladší z obou mistrů, reagoval Ivo Kořán. V syntéze Praha na úsvitu nové doby tento autor 

navrhl, že Immaculata je společnou prací obou sochařů: „rozevlátá Immaculata nad portálem 

zůstala zachována z roku 1726 a po pruském bombardování roku 1744 dostala asi od Quitainera 

jen novou hlavu.“937 Tuto hypotézu však nepodporují závěry restaurátorských zpráv.938 Ve své 

starší studii o Anselmu Luragovi Kořán také upozornil na účetní soupis z roku 1732, který 

zahrnuje mimo jiné platbu sochaři Winterhalderovi za vytesání tří soch nad portálem 

nejmenovaného kostela. Tento dokument se ale ve skutečnosti ke Strahovskému klášteru 

nevztahuje; týká se kláštera na Svaté Hoře u Olomouce.939  

 

Panna Maria Immaculata stojí v souladu s tradiční ikonografií na zeměkouli se srpkem 

měsíce u nohou a hadem, jenž drží v tlamě jablko a obtáčí sféru. Mariina levá noha na hada 

šlape a dává tak vzniknout kontrapostu, od něhož se odvíjí celé pohybové schéma postavy. 

                                                 
932 BLAŽÍČEK 1946, 83 
933 Tamtéž 83–84 
934 BLAŽÍČEK 1949b, 20 
935 BLAŽÍČEK 1946, 84 
936 BLAŽÍČEK 1989b, 716 
937 KOŘÁN 1988, 511. K tomuto názoru se později připojil také Vávlav Vančura. Srov. VANČURA 2002/II, 236. 
938 Srov. BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1985; SIEGL 2000 
939 KOŘÁN 1973, 65 (pozn. 17). Jednalo se ve skutečnosti o sochy Fámy, Naděje a Štědrosti na hlavním portálu 

kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Olomouce, k jejichž vytvoření se Josef Winterhalder zavázal 

smlouvou z listopadu 1731. Srov. SUCHÁNEK 2017, 240. 
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Zatímco dolní polovina těla se vlivem uvedeného nakročení mírně stáčí doleva, jeho horní část 

se zaklání a směřuje vpravo, což ilustrují vějířovité záhyby látky, táhnoucí se od pravého bohu 

ke koleni levé nohy. Tento protipohyb, roztáčející postavu kolem její vlastní osy a způsobující 

její tíhnutí vzhůru, je zdůrazněn polohou rukou, které Panna Maria drží sepjaté před sebou tím 

způsobem, že se dlaň jedné ruky vždy dotýká předloktí druhé paže. Složitá soustava pohybů je 

anatomicky věrohodná: socha dosahuje vysoce stylizovaného účinku prostřednictvím 

realistických výrazových prostředků. Stoupavý rotační pohyb je zároveň ve shodě s 

ikonografickou koncepcí, v níž se prolíná téma Immaculaty s Nanebevzetím, jemuž je zasvěcen 

kostel. Celkový dojem dotváří bohatě členěná drapérie, která je také sladěna s anatomií 

tělesného jádra a dynamikou jeho pohybů. Ryze dekorativním, nemotivovaným záhybům jsou 

vyhrazeny periferní úseky drapérie nebo ohraničené úseky v rámci logicky rozvržených ploch 

a linií. Pozoruhodná je práce s různými výškovými úrovněmi reliéfu. V některých partiích, 

zvláště na levém boku Panny Marie, je kamenný blok odvážně otevřen až téměř ke svému jádru 

a vytváří na ploše sochy dramatické prohlubně. I tento motiv je plně funkční a evokuje plášť 

vzdouvající se ve větru. Na břiše a na lýtku nakročené nohy se látka naopak těsně přimyká 

k tělu a jen zlehka ji čeří vlásečnicové záhyby. 

Tomuto pojetí se dosud známá tvorba staršího z Quitainerů vymyká. I jeho nejlepší práce na 

zámku v Ludwigsburgu jej představují jako sochaře uměřených, objemově plných postav, které 

prozrazují přinejmenším zprostředkovanou znalost klasického kánonu, kombinovanou se 

severskými realistickými akcenty. Pražská socha vychází z tohoto realistického slohového 

základu, ale zároveň jej dalece překračuje a prostřednictvím rozvibrované formy směřuje 

k vyjádření symbiózy náboženské exaltace a smyslové krásy. I v rámci tvorby Jana Antonína 

Quitainera je však toto dílo výjimečné. Srovnání se strahovskou sv. Voršilou (KAT. II/26) 

z poloviny 40. let, se sv. Maří Magdalenou ze sv. Jiljí (KAT. II/33) z počátku 50. let, Pannou 

Marii Immaculatou z Lysé na Labem z poloviny 50. let nebo dolnobřežanskou Maří 

Magdalenou z počátku 60. let 18. století ukazuje, že v žádném z těchto dřívějších ani pozdějších 

děl nezašel J. A. Quitainer tak daleko v rozbití povrchu sochy takto složitou reliéfní strukturou.  

 

b) Andělé na volutách nad portálem 

1746 

 

pískovec, v.160 cm 
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Za vytvoření obou andělů bylo podle vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ za rok 1746 

zaplaceno 64 zlatých. 940 Odborná literatura těmto dílům dosud věnovala pouze stručné zmínky. 

Eva Petříková v poslední době poukázala, že tito andělé předjímají andělské postavy z oltářních 

nástavců v kostele sv. Jiljí (KAT. II/67) a sv. Jana Na Skalce (KAT. II/40).941 Při hledání paralel 

v Quitainerově díle však nelze opomenout ani sochařskou výzdobu samotného strahovského 

kostela, kde se daný ikonografický žánr hojně uplatňuje. Stavbou svalnatého těla, typikou 

kulatých usměvavých obličejů a měkce „prohnětenou“ drapérií s dekorativně pojatými cípy 

mají k andělům nad portálem nejblíže efébové přidržující milostný obraz na hlavním oltáři 

v kapli Panny Marie Pasovské (KAT. II/31). 

Andělé se v rámci celé sochařské výzdoby průčelí nacházejí nejníže nad zemí a nejblíže 

k potenciálnímu pozorovateli. Zároveň jsou předsunuti ploše fasády, k níž mají volnější vztah 

než ostatní sochy na průčelí. Jejich role je tak zprostředkovatelská jak z teologického, tak ryze 

výtvarného hlediska. Oba poklekávají na volutová čela portálu s rukama sepjatýma k modlitbě 

a jednotlivými gesty i celkovým držením těla propojují posvátný výjev na průčelí s pozemskou 

perspektivou diváka. Na rozdíl od rokokově laděné Immaculaty jejich estetická koncepce 

vychází ještě z iluzivního pojetí velkého slohu, i když bez jeho patetické nadsázky.  

Obličeje andělů – s charakteristickými klenutými čely, těžkými víčky a plnými rty – vynikají 

velmi jemnou modelací. Lehký úsměv, který hraje v koutcích úst a kolem přivřených očí eféba 

na levé straně portálu, evokuje až zvnitřnělou krásu andělů známých z kreseb Leonarda da 

Vinci. Inspirační zdroj této radostné nálady je však třeba hledat spíše v díle Matyáše Bernarda 

Brauna, byť celkové pojetí objemově plných postav plynulé kompoziční skladby prozrazuje 

vliv Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. 

 

c) Sv. Augustin 

1746 

pískovec, v. cca 250 cm 

 

Na původním místě se v současné době (červenec 2018) nachází kopie z umělého kamene, 

vytvořená Františkem Kortusem v roce 1948. Je plánováno vytvoření tesané kopie v ateliéru 

ak. sochaře Petra Siegla. Originál sochy se nedochoval. 

 

                                                 
940 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746  
941 PETŘÍKOVÁ 2008, 104 
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Socha se nachází na atice nad severní lodí klášterního kostela. Její předchůdkyně z roku 1726 

byla zničena v roce 1742. Náklady na zhotovení nové sochy sv. Augustina jsou zahrnuty do 

vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ za rok 1746. 942 V roce 1947 provedl sochař a štukatér 

František Kortus opravu a očištění všech soch na průčelí.943 Při této příležitosti byla zjištěna 

závažná neopravitelná poškození sochy sv. Augustina.944 V listopadu 1947 byl F. Kortus 

pověřen restaurováním originálu a vytvořením kopie z umělého kamene.945 K realizaci obou 

záměrů došlo o rok později, kdy byla výdusková kopie osazena na průčelí.946 Průzkum originálu 

sochy vedl k závěru, že dílo se skládá ze dvou materiálově odlišných částí, a to hlavy 

z jemnějšího mšenského pískovce a těla z pískovce hrubší struktury.947 V kolaudačním 

protokolu z roku 1949, podepsaném za Stání ústav památkové péče historikem umění Viktorem 

Kotrbou, je vyslovena hypotéza, že sv. Augustin mohl být dílem O. F. Quitainera z roku 1726, 

které jeho syn Jan Antonín v pozdějších letech doplnil o novou hlavu.948 Tento názor však není 

v souladu s výše uvedenými archivními prameny, podle kterých byla socha pocházející z roku 

1726 zničena v roce 1742. Jestliže mladší Quitainer sochu – například po roce 1757 opravil –, 

pak se tento restaurátorský zásah týkal jeho vlastního díla. Originál sochy byl po dokončení 

restaurátorských prací dočasně uskladněn v areálu kláštera a posléze měl být umístěn v salla 

terreně v klášterní zahradě.949 Jeho další osud není znám; nedochovala se ani jeho fotografická 

dokumentace. Mohlo by se však jednat o tutéž sochu, jež byla v roce 1960 nalezena v depozitáři 

Národní galerie a zapsána do sbírkového fondu pod číslem P 3815.950 Tato práce byla již 

počátkem 70. let v havarijním stavu a uvažovalo se o jejím vyřazení ze sbírek, k němuž nakonec 

došlo v roce 2006.951 O. J. Blažíček označil tuto sochu za dílo O. F. Quitainera z období po roce 

1725 a velmi blízkou variantu či repliku strahovského sv. Augustina, jíž však – kromě atributu 

v pravé ruce – chyběl andílek u levé nohy sv. Augustina.952 Také k této soše se nedochovala 

fotografická dokumentace.  

                                                 
942 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
943 NA ŘP 1392b, rozpočet F. Kortuse z 28. 5. 1947, objednávka z 2. 6. 1947.  
944 Tamtéž, objednávka z 5. 11. 1947. Socha vykazovala velké trhliny zvláště ve své dolní části. 
945 NA ŘP 1392b, objednávka z 5. 11. 1947 
946 Tamtéž, účet F. Kortuse z 1. 7. 1948 
947 Tamtéž, kolaudační protokol z 8. 10. 1949 
948 Tamtéž 
949 NA ŘP 1392b, kolaudační protokol z 8. 10. 1949 
950 Srov. evidenční kartu Národní galerie inv. č. P 3815 
951 Tamtéž 
952 Tamtéž. Popis neupřesňuje, zda příslušná partie sochy byla odlomena či nikoliv. Součástí sochy sejmuté 

v roce 1948 z průčelí strahovského klášterního kostela byl i andílek u nohou světce. Srov. také BLAŽÍČEK 1989b, 

502 
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Odborná literatura dosud věnovala soše sv. Augustina okrajovou pozornost v kontextu celé 

sochařské výzdoby průčelí.953 Stylová analýza sochy sv. Augustina naráží na skutečnost, že se 

dochovala pouze výdusková kopie originálu a originál samotný není znám ani z fotografií. Lze 

konstatovat, že vyvážená kompozice, uzavřená silueta a ušlechtilý obličej s plnovousem 

odpovídají typu stařeckých postav, které jsou pro quitainerovskou dílnu charakteristické 

počínaje dřevěnými modely pro stříbrné sochy určené na hlavní oltář kostela sv. Tomáše (KAT. 

I/5a). Elegantní esovitá křivka pluviálu a detaily jako vyšívaný lem roucha u světcovy levé nohy 

nebo graciézní pohyby křehkých prstů se odvolávají na sochařský rukopis J. A. Quitainera. 

 

d) Sv. Adrian 

1746 

 

pískovec, v. 250 cm 

 

Na původním místě se (červenec 2018) nachází kopie z umělého kamene ak. sochařů Jana 

Bradny a Jiřího Novotného z let 1986 až 1988. Je plánováno vytvoření tesané kopie v ateliéru 

ak. sochaře Petra Siegla. Originál sochy je prezentován v ambitu Strahovského kláštera. 

 

Socha sv. Adriana se nachází na severní straně průčelí, na krátké atikové zdi vedle 

tabulového štítu s Beránkem, a je tak protějškem druhého z gorkumských mučedníků, sv. 

Jakuba (KAT. I/12) na jižní straně průčelí. Spolu s trojčlennou skupinou Panny Marie 

Immaculaty a dvou andělů nad portálem představuje toto dílo jeden mála dochovaných 

originálů v rámci souboru figurální plastiky na průčelí strahovského klášterního kostela. Platba 

za vytesání náhrady původní sochy z roku 1726, zničené v roce 1742, je uvedena ve vyúčtování 

„Pokladny sv. Voršily“ za rok 1746.954 

Světec mladistvého zjevu je oblečen v oděvu kanovníka s kožešinovým pláštíkem přes 

ramena a biretem na hlavě. Zaujímá kontrapost motivovaný podložením levé novy. Postava je 

zároveň zachycena v mírném záklonu a náznakově je tak i v tomto případě aplikován sochařův 

oblíbený stoupavý krouživý pohyb kolem tělesné osy. Plynule vedenou obrysovou křivku 

otevírá jen gesto pravé ruky, v níž světec drží pozlacenou mučednickou ratolest. V pravé ruce 

drží sv. Adrian knihu a na ní leží provaz oprátky, na níž byl oběšen. Realistické gesto ukazováku 

                                                 
953 Nejnověji srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 101–102 (kat. č. 29) 
954 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
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vloženého mezi lehce se prohýbající stránky uplatnil Quitainer později u sochy sv. Vojtěcha v 

Praze Kbelích (KAT. II/13). Chlapecky nevinný obličej sv. Adriana s plnými tvářemi, pevným 

nosem, velkýma očima a hustými kučerami vlasů je nápadně blízký výrazu soch sv. Štěpána a 

sv. Vavřince ze staroměstského kostela sv. Jiljí, vytvořených na počátku 50. let (KAT. II/9). Za 

touto vnějškovou podobností lze hledat i obsahové paralely: sv. Adrian a jeho druh Jakub jsou 

stylizováni jako křesťanští „prvomučedníci“ z řad premonstrátského řádu, jehož zásluhy při 

obraně katolické víry tím vystupují do popředí. Nedávný restaurátorský zásah dal vyniknout 

kvalitě tohoto neokázalého, ale proporčně vyváženého a řemeslně dobře zvládnutého díla a 

nově zhodnotil měkkou modelaci drapérie či vyšívání na lemu kněžského roucha. Tím více 

mohlo vyniknout, jak detailního zpracování se v Quitainerově dílně dostalo i soše, které 

příslušelo místo téměř až na vrcholu vysokého chrámového průčelí.  

 

e) Ozdobná kamenná váza 

1746 

 

Pískovec, v. cca 130 cm 

 

Na původním místě se (červenec 2018) nachází kopie z umělého kamene ak. sochařů Jana 

Bradny a Jiřího Novotného z let 1986 až 1988. Originál je umístěn v prostorách kláštera. 

 

Podle vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ byla váza vytesána v roce 1746 spolu se sochou 

sv. Augustina.955 Z archivního pramene nevyplývá, která ze dvou váz na průčelí byla 

vyměněna, zdá se však pravděpodobnější, že se jednalo o vázu nad severní boční lodí, protože 

obě nově vytvořené figurální plastiky se nacházely také v této části průčelí. Podle restaurátorské 

zprávy z roku 1986 byla váza vytesána z velmi špatného kamene a její kompaktnost narušovaly 

svislé lasy, které ji trhaly na mnoho částí.956 Váza byla poté na průčelí nahrazena kopií 

z umělého kamene. Originál byl nejprve uložen v depozitáři Muzea hlavního města Prahy a 

poté v areálu kláštera.957 

J. A. Quitainer v tomto případě vytvořil kopii starší práce svého otce (KAT. I/12d). Jednalo 

se tak spíše o restaurátorský zásah. Autentické zpracování kamenosochařského díla daného typu 

v podání mladšího Quitainera ukazují vázy na pilířích mříže mezi kaplí sv. Voršily a severní 

                                                 
955 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
956 BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1986 
957 Tamtéž 
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věží, které pocházejí z počátku 50. let 18. století (KAT. II/36). Organické formy těchto váz, 

jejichž tvar je sám o sobě ornamentem, se výrazně liší od této kubické vázy s festony. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

AS 1739–1744, 98; NA ŘP 60a, NA ŘP 60b; NA ŘP 74; NA ŘP 1392b 
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1740 

P. Johann Lohelius SCHIMMEL: Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie od západu, 

kolorovaná kresba, po roce 1751  
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29) Dva páry putti na čelech chórových stall, chór kostela Nanebevzetí Panny Marie 

při klášteře premonstrátů, Praha – Hradčany 

1746 

 

putti s atributem knihy 

v. 70 cm 

putti s atributem včelího úlu 

v. 69 cm  

 

dřevo, zlaceno 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

První sochařské práce v interiéru strahovského kostela po skončení dvou krátce po sobě 

následujících okupací Prahy v letech 1741 až 1743 a 1744 jsou zaznamenány v roce 1746. 

Premonstráti se v té době zaměřili především na odstranění největších škod a na obnovu 

liturgických funkcí chrámového prostoru. 958 S výjimkou zcela nové výzdoby klenby, jež byla 

svěřena freskaři Jiřímu Vilému Neunherzovi a štukatérovi Michalu Ignáci Palliardimu, zatím 

neměli prostředky k celkovému přeformulování výtvarné podoby interiéru v duchu pozdně 

barokních slohových tendencí.959 Pozornost se soustředila především na chrámový závěr jako 

místo konání chórových bohoslužeb. Sochař v roce 1746 opravil horní díl hlavního oltáře a 

doplnil výzdobu chórových varhan.960 Největší zakázkou, v hodnotě 100 zlatých, byli andělé a 

další řezbářská výzdoba chórových lavic.961 Jméno sochaře není ve zmíněném archivním 

prameni uvedeno. 

Oba páry putti zdobí boční stěny opatských trůnů, jimiž se na epištolní i evangelijní straně 

uzavírají řady chórových lavic. Andílci – vždy jeden stojící a jeden sedící – spočívají na 

plochých výstupcích v horní části obou stall a jsou obráceni směrem do hlavní lodi. Jejich 

                                                 
958 K průběhu oprav srov. HOŘÁK 2008, 65–73 
959 Nejpodrobněji k Neunherzovu působení na Strahově srov. ŠPERLING 1982b.  
960 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
961 Tamtéž. Účel platby je v archivním prameni popsán jako: „Statuario pro geniis et altero ornatu stallorum 

abbationalium.“ 
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atributy knihy a včelího úlu se vztahují ke sv. Ambrožovi a pravděpodobně ke sv. Augustinovi, 

jehož řeholi premonstráti přijali.  

Starší literatura, počínaje Dlabačem, považovala veškerou barokní sochařskou výzdobu 

kostela za práci I. F. Platzera.962 J. A. Quitainerovi připsal obě dvojice putti O. J. Blažíček a 

zařadil je do kontextu Quitainerových děl z 50. let 18. století.963 Milada Vilímková upozornila 

na již zmíněný archivní pramen, který výzdobu stall klade do roku 1746.964 Autoři příslušného 

hesla v Uměleckých památkách Prahy datují vznik obou opatských trůnů lety 1750 až 1755 a 

vracejí se k připsání jejich řezbářské výzdoby Ignáci Františku Platzerovi.965 

Autorství I. F. Platzera je v tomto případě sporné již z toho důvodu, že Platzer, jenž je 

v Praze doložen od roku 1744, se na Strahově uplatnil až po smrti J. A. Quitainera v roce 1765. 

Výtvarný charakter puttti hypotézu Platzerova autorství rovněž nepodporuje. Doložit to lze 

například na základě srovnání s Platzerovými andílky ze sousoší sv. Jana Nepomuckého před 

kostelem sv. Voršily v Praze na Novém Městě, kteří pocházejí přibližně ze stejné doby (1747). 

Platzer již v této rané fázi svého pražského působení tíhl k sumárnímu stylu se schematizujícím 

uspořádáním tělesných objemů a drapérie. Pro Quitainera byl naproti tomu typický cit 

pro realistický detail, kombinovaný se snahou o nejvyšší možnou míru senzuální atraktivity. 

Vrcholných výkonů v tomto směru dosahoval právě v postavičkách putti, které se ve své 

bezstarostné radostnosti odpoutávají od svého náboženského obsahu. Oba páry strahovských 

putti do tohoto již vysloveně rokokového estetického rámce velmi dobře zapadají. Kromě 

charakteristických formálních znaků, jako jsou vysoká čela a velké mandlovité oči v 

usměvavých tvářích, realisticky podané svalstvo ramen a nohou či prst vložený mezi listy 

otevřené knihy (stojící andílek na evangelijní straně) svědčí ve prospěch Quitainerova autorství 

jejich uvolněné, klouzavé pohyby a harmonizace gest vzájemně propletených těl, která je 

vzdáleným ohlasem putti z předdvoří hradčanské Lorety, vytvořených dílnou jeho otce v roce 

1726 (KAT. I/9).  

Podle výše uvedeného archivního pramene sochař v roce 1746 dodal i další výzdobu 

opatských trůnů. Za práci Quitainerovy dílny je třeba považovat i rokokově formované vázy na 

korunní římse každého z obou trůnů, stejně jako rokaje a květinové festony zdobící zadní stěnu 

obou stall nad sedátkem.  

 

                                                 
962 DLABACŽ 1815/II, col. 471; SCHOTTKY 1832, 250; EKERT 1883, 139–140; JIŘÍK 1932, 335; HŮLKA 1940, 9; 

SOKOLOVÁ 1941 
963 BLAŽÍČEK 1946, 86; BLAŽÍČEK 1958, 187 
964 VILÍMKOVÁ 1986, 55 
965 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 121 
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30) Výzdoba boční kaple sv. Voršily (nyní sv. Norberta a sv. Voršily), kostel 

Nanebevzetí Panny Marie při klášteře premonstrátů, Praha – Hradčany 

1747–1752 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Opětovné vybudování této kaple, téměř do základu zničené během války o rakouské dědictví 

v roce 1742, mělo pro strahovskou kanonii i jejího opata Gabriela Václava Kaspara velký 

symbolický význam.966 Původní gotická kaple ze 13. století patřila ke starobylým součástem 

kostela, jako jeden z mála klášterních objektů unikla zničení během husitských válek a po jejich 

skončení se stala místem chórových bohoslužeb a centrem obnovy řádového života 

strahovských premonstrátů.967 Její spirituální a liturgický význam spočíval v tom, že 

schraňovala ostatky sv. Voršily a jejích družek, druhé nejcennější relikvie po ostatcích sv. 

Norberta. Vedle hlavního oltáře a mřížové kaple sv. Norberta tak byla jedním z duchovních 

ohnisek celého kláštera. V kapli byli též infulováni strahovští opati, a poslední, kdo přijal 

odznaky opatské hodnosti v původní gotické stavbě, byl právě Gabriel Václav Kaspar.968 

Z umělecko-historického hlediska je kaple pozoruhodná tím, že její výzdoba vznikla 

v jednom časovém období a je ukázkou jednotně komponovaného pozdně barokního 

gesamtkunstwerku. Barevné ladění a souhra jednotlivých uměleckých složek, jíž se vyznačuje 

interiér kaple sv. Voršily stejně jako protějškové kaple P. M. Pasovské, udaly tón i dalším 

úpravám uvnitř strahovského chrámu, které probíhaly za vlády opata Kaspara. 

Jak se dále pokusím ukázat, oba velké oltáře v této kapli vycházejí z promyšleného konceptu, 

jenž kromě ikonografických a teologických souvislostí pamatoval také na zasazení oltářů do 

prostoru, jehož architektura s nimi již předem počítala. Je pravděpodobné, že tímto poučeným 

inventorem byl sám opat Kaspar, jehož lze po všech stránkách považovat za hybatele obnovy 

kaplí sv. Voršily a Panny Marie Pasovské. 

                                                 
966 Na zničení kaple v důsledku válečných událostí let 1741 až 1742 upozorňují i strahovské anály, přičemž 

zdůrazňují, že kaple předtím unikla ničení za „husitů a jiných bezbožných heretiků“. Srov. HOŘÁK 2008, 61. 
967 K historii klášterního kostela srov. nejpodrobněji VILÍMKOVÁ 1986. 
968 Kaspar byl zvolen opatem 13. 11. 1741, krátce předtím, než byla Praha obsazena spojenými bavorskými, 

saskými a francouzskými vojsky. K volbě opata srov. AS 1739–1744, 67r–68v 
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Brzy po skončení okupace Prahy v roce 1743 nechal opat zřídit takzvanou „Pokladnu sv. 

Voršily“ (Cassa S. Ursulae).969 Přehledy vydání pokladny umožňují s velkou přesností sledovat 

postup prací podle jednotlivých částí klášterního kostela i podle různých profesí. Účetní 

záznamy neobsahují jména příjemců vyplacených částek. Neznámé zůstává jméno architekta, 

který po roce 1743 navrhl novou podobu kaple sv. Voršily, obnovil hlavní průčelí klášterního 

kostela, navrhl novou bránu a vedl další renovační práce.970  

Také jméno sochaře není pro toto časové období archivně doloženo, i když díky archivním 

nálezům Milady Vilímkové je průběh vzniku sochařské výzdoby obou protějškových kaplí 

podrobně zdokumentován.971 Starší literatura připisovala veškerou sochařskou výzdobu 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie Ignáci Františku Platzerovi jako doloženému autorovi 

hlavního oltáře.972 Tento názor opravil až O. J. Blažíček, jehož názor přijala i pozdější 

literatury.973  

 

a) Oratoř 

1747 

 

Oratoř je zavěšena na jižní straně kaple, mezi obloukem vstupu z hlavní lodi a kupolí 

s freskou Siarda Noseckého. Jedná se o skříň z červeně a hnědozeleně tónovaného dřeva 

s konkávně prohnutou čelní stěnou. Tato stěna, stejně jako boky oratoře, je prosklena. Vnější 

plášť, a zvláště jeho spodní část a dno, je ozdoben vyřezávanými, pozlacenými rozvilinami a 

rokajovými motivy. Po stranách stříšky jsou umístěny pozlacené vázy. Mezi nimi sedí na římse 

dvojice bíle natřených putti s pozlacenými doplňky. 

Za novou oratoř bylo v roce 1747 truhláři zaplaceno 112, sochaři 50, štafírovi 130 a sklenáři 

5 zlatých.974 Quitainerovým dílem jsou především dva andílci uvolněných pohybů balancující 

na hraně korunní římsy. Autoři Uměleckých památek Prahy je považují za práci I. F. Platzera 

ze 70. či 80. 18. století.975 Sochařská výzdoba oratoře je však doložena k roku 1747 a oba andílci 

po slohové stránce plně odpovídají Quitaineru pojetí daného ikonografického žánru. Za 

                                                 
969 Srov. NA ŘP 74 
970 Nejčastěji je v této souvislosti uváděn Anselmo Lurago, jenž je na Strahově doložen v roce 1752 v souvislosti 

s opravou a dostavbou východních věží klášterního kostela. V poslední době se touto otázkou nejpodrobněji 

zabýval Richard Biegel, jehož výzkum však nevedl k jednoznačnému potvrzení Luragova autorství uvedených 

vrcholně barokních úprav strahovského klášterního areálu. Srov. nejpodrobněji BIEGEL 2004, 146–147. Zde i 

přehled starší literatury.  
971 VILÍMKOVÁ 1986, 56–59 
972 DLABACŽ 1815/II, col. 471 
973 BLAŽÍČEK 1946, 87; BLAŽÍČEK 1958, 188. Seznam pozdější literatury je zařazen na konci katalogového hesla.  
974 NA ŘP 74, výdaje za rok 1747  
975 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 117 
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Quitainerovu práci v rámci výzdoby oratoře je třeba považovat také obě vázy, řezbářské 

doplňky a jiné „ciráty“, jejichž rokokové tvarosloví koresponduje s výzdobou bočních oltářů 

v hlavní lodi.  

 

b) Hlavní, relikviářový oltář (nyní oltář sv. Norberta)  

1747–1750  

 

dvě putti s rámovými relikviáři, v. 115 cm 

dvě putti na svatostánku, v. 57 cm 

dva velcí andělé v nástavci, v. cca 130 cm 

čtyři andílčí hlavičky 

čtyři vázy 

drobná řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlaceno 

 

Oltář se nachází při východní stěně kaple, naproti samostatného vstupu z prostranství na 

severní straně kostela. Jeho dnešní podobu a zasvěcení ovlivnil fakt, že nad tabernákl byl v roce 

1871 umístěn měděný pozlacený sarkofág s raně barokní rakví, v níž jsou uloženy ostatky sv. 

Norberta. V následujícím popisu se soustředím pouze na slohovou vrstvu oltáře, která je 

relevantní z hlediska tématu této práce.  

Mohutná edikula oltáře vyplňuje celou východní stěnu kaple a její zadní stěnu tvoří vysoké 

okno s oválným záklenkem. V dolní etáži se po stranách svatostánku nacházejí dvě boční 

branky, na nichž stojí putti přidržující relikviářové štíty s vyřezávanými rámy. Dvě menší putti 

stojí na svatostánku a adorují křížek s Kristem. Vnitřní stěny edikuly jsou až k úrovni hlavic 

pilastrů na každé straně obloženy třemi relikviářovými deskami. Další čtyři takové desky jsou 

vloženy do oblouku edikuly nad protrženou římsou. Na volutové nástavce nad římsou dosedají 

efébští andělé, oslavující patronku kaple. Anděl na levé straně zapisuje do otevřené knihy 

číslovku XI., neboť 11 000 bylo údajně Voršiliných družek a stejný počet andělů po jejich smrti 

ztrestal jejich hunské vrahy. Druhý anděl připomíná prostřednictvím palmové ratolesti 

Voršilinu mučednickou smrt. Na vrcholu oltáře, těsně pod klenbou, se v oblacích vznášejí čtyři 

andělské hlavičky. Sochařskou výzdobu oltáře dotvářejí čtyři ozdobné vázy nad postranními 

vchody, kartuše v jejich nástavcích, vyřezávané hlavice sloupů a další ozdoby rokokového 

tvarosloví. 
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Oltář byl podle vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“ vytvořen v roce 1747.976 Truhláři bylo 

vyplaceno 610 zlatých, sochaři 280 zlatých, malíři (štafírovi) 760 zlatých a sklenáři 60 zlatých. 

Menší částky si účtoval zámečník a kovář. Zábradlí před oltářem zhotovil mramorář Josef 

Lauermann, jemuž bylo vyplaceno 229 zlatých, přičemž za chybu ve střední části zábradlí mu 

byla stržena částka 26 zlatých. V roce 1750 pak sochař doplnil výzdobu oltáře o dva andílky 

v hodnotě 14 zlatých, za jejichž pozlacení bylo vydáno 25 zlatých 12 krejcarů.977 

 

Oba velké oltáře v kapli sv. Voršily počítají s efektem zadního světla, jehož užití se 

v barokním umění rozšířilo pod vlivem Giovanni Lorenza Berniniho. Světlo zde však 

nevychází z lokálního ohniska, jako v případě svatopetrské Cathedra Petri, ale proudí na oltáře 

plnou silou z vysokých oken, jejichž tvar a rozměry architekt nepochybně navrhl s ohledem na 

světelnou režii budoucích oltářů. Toto světlo není symbolem tajemství víry, ale triumfu a 

apoteózy svatých mučednic. Stojí rovněž za pozornost, že sochařská výzdoba kaple sestává z 

andělských, nikoli však světeckých postav. Světci, či spíše světice jsou přítomny jiným 

způsobem: díky svým početným ostatkům. Světlo, oblévající relikviáře, stejně jako početný 

andělský doprovod evokuje nebeskou slávu a blaženost mučednic. Andělé zároveň odkazují na 

panenskou čistotu sv. Voršily a jejích družek stejně jako na andělské vojsko, jež vystupuje ve 

Voršilině legendě.  

Zatímco architektura portálového oltáře s hladkými sloupy vysokého řádu vychází ještě 

z tradice vrcholného baroka, koncepce sochařské výzdoby vychází z principu rozpojené dějové 

jednoty, kterou O. J. Blažíček identifikoval jako jeden ze znaků pražského „raně rokokového“ 

řezbářství.978 Jednotlivé prvky této výzdoby nevytvářejí iluzi reality, ale naopak dávají 

vyniknout „umělosti“ či uměleckosti celkového aranžmá. Andělé, vázy a další součásti výzdoby 

jsou uspořádány se zřetelem na vzájemnou symetrii a na rytmické střídání měřítka. Jednotný 

ráz násobí zlacení, zmenšující rozdíly mezi putti a ryze dekorativními prvky výzdoby. 

K charakteristickým znakům Quitainerova sochařství přitom náleží, že tyto rozdíly nejsou 

nikdy bezezbytku setřeny a přes veškerou formální vybroušenost nedochází k nivelizaci sochy 

na úroveň krásného, ale zaměnitelného artefaktu.  

Na hlavním oltáři se uplatňují čtyři andělské typy, od andílčích hlaviček, po malé andílky 

adorující kříž a putti s relikviářovými štíty, až po efébské anděly pod klenbou. Tito velcí andělé 

patřili ke Quitainerově oblíbenému ikonografickému žánru. Na Strahově je o dva roky dříve 

                                                 
976 NA ŘP 74, výdaje za rok 1747 
977 Tamtéž, výdaje za rok 1750 
978 Srov. zejména BLAŽÍČEK 1946, 18. 
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ztvárnil na kostelním průčelí. Se stejným typem andělů se pak setkáváme také na oltáři sv. 

Voršily ve stejnojmenné kapli i v protějškové kapli Panny Marie Pomocné. Zvláště sličné jsou 

dvě putti uvolněných, jako by klouzavých pohybů, kteří stojí na stříškách postranních branek a 

přidržují štítové relikviáře. Ani v tomto případě Quitainer neopomněl sochy opatřit věrohodnou 

anatomií, přičemž dlouhé tahy svalstva a záhybů kůže zároveň dobře vedou světlo po lesklém 

povrchu. Putto na pohledově pravé straně je podle náznaku ňader ženského rodu.979  

 

 

c) Oltář sv. Voršily a jejích družek  

1747–1749 

 

dva velcí andělé po stranách skříňového relikviáře, v. cca 130 cm 

dvojice putti s atributy korunky a vavřínového věnce na vrcholu relikviáře, v. cca 70 cm 

dvě putti v nástavci (po stranách kartuše), v. cca 40 cm 

třináct andílčích hlaviček 

obláčky, drobná řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlaceno 

 

Oltář je stejně jako hlavní oltář kaple sv. Voršily portálového typu, jeho zadní stěnu tvoří 

severní okno kaple. Oltář je komponován jako protějšek oltáře kaple Panny Marie Pasovské, 

která přiléhá k jižní lodi kostela. Do mohutné edikuly s předsazenými sloupy vysokého řádu a 

protrženou, bohatě profilovanou oblamovanou římsou je vložena tříetážová oltářní sestava. 

Menza má prosklenou čelní stěnu a od roku 1782 slouží jako místo uložení voskové figury 

s ostatky sv. Exuperancia.980 Na mense stojí obdélná relikviářová skříň s prosklenou čelní 

stěnou, již obklopují čtyři samostatné relikviářové panely. Na této skříni je položena další 

prosklená relikviářová skříň ve tvaru jehlance se zkoseným vrcholem. Na vrcholu edikuly se až 

téměř pod klenbou nachází kartuše s nápisem „SS. Ursulae et sociabus“. 

První platby vážící se k tomuto oltáři jsou zaznamenány v roce 1747, kdy bylo vydáno 

celkem 127 zlatých na vnitřní výzdobu jehlancovité skříně.981 Sochaři bylo z této částky 

                                                 
979 Na ženské rysy některých andělů na oltářích v kapli sv. Voršily upozornila již E. Petříková. Autorka tyto rysy 

spatřuje u levého anděla v nástavci hlavního oltáře (oltáře sv. Norberta). PETŘÍKOVÁ 2008, 111 
980 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 119 
981 NA ŘP 74, výdaje za rok 1747  
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vyplaceno 35 zlatých 7 krejcarů a pozlacovači 38 zlatých. Hlavní práce na oltáři probíhaly 

v letech 1748 až 1749, kdy bylo zaplaceno celkem 1357 zlatých, z toho 350 zlatých truhláři, 

250 zlatých sochaři a 708 zlatých štafírovi.982 V roce 1752 bylo ještě sochaři zaplaceno 8 

zlatých za sošku umístěnou v jednom z relikviářů.983  

Stejně jako hlavní oltář kaple počítá i postranní oltář s působením světla, jež proniká do 

kaple z velkého okna v pozadí, prozařuje jehlancovitou relikviářovou skříň a klouže po zlacené 

sochařské výzdobě. Atmosféru rajské blaženosti a triumfu nad smrtí podtrhuje motiv jehlanu či 

pyramidy jako symbolu věčnosti. Navrhovateli oltáře zde mohly jako inspirační vzory posloužit 

náhrobky Jana Václava Vratislava z Mitrovic ve staroměstském kostele sv. Jakuba a náhrobek 

Leopolda Šlika ze svatovítské katedrály, přičemž došlo k transpozici tohoto motivu 

z připomínky nedávno zesnulé světské osoby na oslavu svaté mučednice křesťanského 

dávnověku. Radostnou náladu oltáře vyjadřuje také početná andělská suita, zvláště dvojice putti 

s atributy na vrcholu pyramidy a andílci, kteří doslova obsypávají nejhornější část oltářní 

architektury. S tímto řešením se v Quitainerově tvorbě 40. let nesetkáváme poprvé – sochař jej 

užil už na oltáři sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Václava při klášteře bosých augustiniánů 

v Praze na Zderaze (KAT. II/7). Dvojice andělů efébského typu po stranách jehlancovitého 

relikviáře je pozoruhodná už tím, že anděl na pohledově levé straně je ženského rodu, což je 

vyjádřeno nejen částečně odhalenými ňadry, ale také žensky půvabnými rysy tváře a celkově 

křehčí fyziognomií bez realistické modelace vyrýsovaného svalstva, typické pro Quitainerovy 

mužské postavy. 

 

d) Kredenční oltář (protějšek pontifikálního křesla) 

1750 

 

putto s atributem ratolesti, v. 40 cm 

putto s atributem šípu, v. 40 cm 

drobná řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlaceno 

 

Oltářík se nachází při severní stěně kaple před hlavním oltářem a je komponován jako 

protějšek pontifikálního opatského křesla. Tvoří jej oltářní menza předsazená trojosému retáblu 

                                                 
982 Tamtéž, výdaje za léta 1748 a 1748. 
983 Tamtéž, výdaje za rok 1752. 
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konkávně konvexního půdorysu, jenž je ukončen profilovanou, uprostřed vykrojenou římsou, 

na kterou je uprostřed nasazen nástavec ve tvaru konchy. Nad menzou je do středního panelu 

retáblu vsazen prosklený relikviář s ostatky svatých a pozlaceným krucifixem. Boční křídla 

retáblu vrcholí profilovanou římsou s volutovými nástavci.  

Sochařská výzdoba oltáře sestává ze dvou andílků na volutových nástavcích oltářních křídel, 

z nichž anděl na levé straně nese palmovou ratolest a anděl na pravé straně drží v ruce šíp. Oba 

atributy se vztahují ke sv. Voršile. Dále jsou na ploše retáblu symetricky rozmístěny drobné 

rokaje a listové ornamenty. Nástavcová koncha vrcholí rozkošatělou rokají a čelo menzy zdobí 

bohatě zdobená kartuše. Všechny tyto ozdobné prvky jsou pozlaceny. Obě putti zaujmou svým 

uvolněným rukopisem, jenž se blíží sochařské skice. Přes své drobné měřítko jsou mistrovskou 

ukázku Quitainerova řezbářství. 

Vytvoření díla je podchyceno ve vyúčtování za rok 1750.984 Za oltář i protějškové 

pontifikální křeslo bylo truhláři zaplaceno 120 zlatých, sochaři 60 zlatých a štafírovi 168 

zlatých. 

 

e) Pontifikální křeslo (protějšek kredenčního oltáře) 

1750 

 

putto s atributem mitry, v. 40 cm 

putto s atributem opatské berly, v. 40 cm 

rokajový dekor 

drobná řezbářská výzdoba 

 

Dílo vzniklo souběžně s protějškovým kredenčním oltářem a je jeho uměleckým pandánem. 

Na místě oltářní menzy stojí opatský trůn, avšak trojosý panel v pozadí se tvarově i sochařskou 

výzdobou shoduje s retáblem oltáře. Odlišné jsou pouze atributy v rukách andílků na 

volutových nástavcích bočních křídel. Andílek na pohledově levé straně sedí na globu a v obou 

rukách třímá opatskou mitru, zatímco jeho protějšek zdvíhá levou rukou berlu. 

Za oltář i protějškové pontifikální křeslo bylo truhláři v roce 1750 zaplaceno 120 zlatých, 

sochaři 60 zlatých a štafírovi 168 zlatých.985 

 

                                                 
984 Tamtéž, výdaje za rok 1750 
985 Tamtéž 
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31) Hlavní oltář kaple Panny Marie Pasovské kostela Nanebevzetí Panny Marie při 

klášteře premonstrátů, Praha – Hradčany 

1748–1749 

 

dva andělé po stranách oltářního obrazu, v. cca 130 cm 

dvě putti v nástavci (po stranách kartuše), v. cca 40 cm 

dvacet dva andílčích hlaviček 

obláčky, drobná řezbářská výzdoba 

 

dřevo, zlaceno 

 

Oltář přiléhá k jižní stěně kaple, zabírá téměř celou její šířku a dosahuje až k patě její klenby. 

Je komponován jako pohledový a výtvarný protějšek oltáře sv. Voršily a jejích družek 

v protilehlé boční kapli. Oba oltáře vznikaly souběžně a jejich architektura je obdobná. Také 

v kapli Panny Marie Pasovské lze spatřit edikulu se sloupy vysokého řádu, které jsou zakončeny 

kompozitními hlavicemi, na něž dosedají úseky kladí, završené torzy mohutné roztržené římsy 

s volutovými čely. Zásadní rozdíl oproti protějškovému oltáři spočívá v roli světla. Zadní stěnu 

oltářní architektury netvoří okenní otvor, ale černě natřená dřevěná plenta, která v kombinaci 

s pilastry vloženými mezi stěnu a přední plán oltáře vytváří iluzi hloubkové perspektivy. Oltář 

je svázán s architekturou kaple koutovými pilastry, které mají konkávně vykrojenou čelní stěnu 

a hlavice, jejichž tvarosloví odpovídá sloupům oltářní edikuly.  

Tato architektonická koncepce v souladu s mariánským zasvěcením oltáře evokuje 

chrámový prostor. K jednomu z nejradikálnějšímu vyjádření ideje „Mater ecclesiae“ – Panny 

Marie jako personifikovaného předobrazu církve – dospěla barokní architektura v českých 

zemích v kostele v Chlumku u Luže, kde je oltář s obrazem Panny Marie Pasovské součástí 

oválné zděné kaple, vložené do chrámového závěru.986 Inspirační vzor strahovského oltáře je 

však třeba hledat spíše v samotném středu kultu milostného obrazu, v pasovském poutním 

kostele Mariahilf, konkrétně v jeho hlavním oltáři z roku 1729. Strahovský oltář se odvolává 

na střední část pasovského oltáře, kterou tvoří dvojice sloupů vysokého řádu, rámující 

svatostánek a obraz nesený dvojicí andělů. Společným prvkem je také stříbrná lampa, zavěšená 

v obou případech před oltářem. Pasovskému poutnímu místu tuto lampu u příležitosti svého 

                                                 
986 Ke stavebnímu vývoji poutního areálu na Chlumku u Luže srov. zejména práce Věry Naňkové. 

Nejpodrobněji: NAŇKOVÁ 1996. 
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sňatku v roce 1676 věnoval císař Leopold I., jenž se zasloužil o rozšíření kultu Panny Marie 

Pasovské.  

  

Oltář vznikl v letech 1748 až 1749 nákladem 1 441 zlatých 6 krejcarů.987 Z této částky 

připadlo truhláři 300 zlatých, sochaři 260 zlatých a štafírovi 770 zlatých. Tyto výdaje jsou 

doloženy ve vyúčtování „Pokladny sv. Voršily“, na které v archivní části stavebně historického 

průzkumu z roku 1986 jako první upozornila Milada Vilímková.988 Sochařskou výzdobu oltáře 

již dříve připsal J. A. Quitainerovi Oldřich Jakub Blažíček.989 

Sochařskou výzdobu tvoří dva velcí andělé, vznášející se po obou stranách milostného 

obrazu a dále velký počet andílčích hlaviček, které můžeme spatřit na různých částech oltářní 

architektury. Analogicky k protějškovému oltáři se na vrcholu zadního oblouku edikuly nachází 

kartuše mezi dvěma putti. V kartuši je vepsán jeden z titulů Panny Marie, který je zároveň 

invokací z Loretánské litanie „Regina Angelorum“. Vzhledem k promyšlené koncepci oltáře, 

vycházející z uvedeného bavorského předobrazu, lze na pozadí jeho vzniku tušit roli teologicky 

vzdělaného inventora se značným kulturním rozhledem. Mohl jím být sám strahovský opat 

Gabriel Václav Kaspar, jenž byl vůdčí osobností obnovy a zvelebení kláštera po skončení 

bavorsko-francouzské okupace Prahy v letech 1741 až 1742.990 

Sochy a drobnější řezbářské doplňky oltáře jsou variací na témata, která sochař zpracoval na 

dvou velkých oltářích v kapli sv. Voršily. Pohledově se nejvíce uplatňují dva velcí andělé po 

stranách obrazu, na něž dopadá boční světlo ze západního a východního okna kaple a tlumený 

svit lampy před oltářem. Ve srovnání se svými protějšky v kapli sv. Voršily jsou zobrazeni 

v letu a dynamika jejich pohybu odpovídá dvěma andělům stejného typu, které Quitainer 

vytvořil na hlavním oltáři v kostele sv. Tomáše (KAT. I/5a). Srovnání s touto prací dobře 

ilustruje sochařův posun od jeho raného řezbářského stylu s ostře vytaženými hranami 

k uhlazené a „zaoblené“ modelaci drapérií v jeho zralém období. Slohový základ v podobě 

robustně působících mužských postav s kučeravými hlavami a svalnatými rameny a pažemi 

přitom zůstal zachován.  

 

LITERATURA: 

                                                 
987 Tamtéž, výdaje za léta 1748 a 1749  
988 VILÍMKOVÁ 1986, 59 
989 BLAŽÍČEK 1946, 87 
990 Podrobněji se roli G. V. Kaspara při obnově kláštera věnuji ve své diplomové práci. Srov. Hořák 2008, 65–

73. 
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32) Hlavní oltář v kapli Panny Marie Pomocné, Chlumčany 

1751 

 

sv. Augustin (?) 

sv. Mikuláš 

v.: podživotní velikost 

dřevo, leštěná běl se zlacenými doplňky 

 

Objednavatelem díla byl Ferdinand Maxmilián Morzin. 

 

Dílně Quitainerů připsali Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk. 

 

Další sochařská výzdoba oltáře (jejímž autorem není J. A. Quitainer): 

dva velcí andělé, adorující obraz Panny Marie Pomocné 

dvě putti po stranách svatostánku, dvě putti v nástavci, třináct andílčích hlaviček 

řezbářská výzdoba (velká rokaj na vrcholu nástavce, oblaka obklopující okno uprostřed 

nástavce, šlahouny růží po stranách obrazu a další florální a rokajové prvky).  

 

Kaple nacházející se na návrší nedaleko chlumčanského hřbitova byla vybudována v letech 

1746 až 1749 a vysvěcena v roce 1751.991 Jejím stavebníkem byl majitel panství Dolní 

Lukavice, hejtman plzeňského kraje a významný hudební mecenáš, hrabě Ferdinand Maxmilián 

Morzin (1693–1763).992 Objekt sloužil jako mešní kaple pro obyvatele Chlumčan, kteří před 

jeho postavením museli docházet na bohoslužby do zámecké kaple v Dolní Lukavici nebo do 

Dobřan. 

Hlavní oltář je umístěn v mělké nice naproti vchodu a z velké části zakrývá kasulové okno 

ve východní stěně kaple. Je koncipován jako souvislý panel s pouze náznakovým, řezbářsky 

pojatým členěním na podstavec, retábl a nástavec. Jeho spodní díl vyrůstá na oválném půdorysu 

a je zakončen dvěma vyosenými volutovými čely, které slouží jako podstavce soch. Retábl 

s obrazem Panny Marie Pomocné zdobí v horní části boční křidélka v podobě zvlněných 

profilovaných úseků římsy zakončených volutou. Ve středu nástavce je kruhový otvor, jímž 

                                                 
991 HOSTAŠ/VANĚK 1907, 14; Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech A/J. Svazek první. Praha 1977, 

504 
992 Ottův slovník naučný XVII. Praha 1901, 749 
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proniká světlo z okna za oltářem a dopadá na mariánský monogram ve věnci slunečních 

paprsků.  

Hypotézu o původu obou soch biskupů v pražské quitainerovské dílně poprvé vyslovili 

Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk v soupisu památek z roku 1907.993 Autoři neupřesnili, o 

kterého z Quitainerů by se mělo jednat, i když korigovali údaj starší literatury o vzniku kaple 

v roce 1714 a správně uvedli, že byla vystavěna až v roce 1749. V té době již byl Ondřej Filip 

Quitainer mrtev a jako autor sochařské výzdoby by tak přicházel v úvahu pouze jeho syn Jan 

Antonín. Do katalogu děl O. J. Quitainera zařadila oba chlumčanské biskupy Haide 

Gundelachová ve své disertační práci z roku 1945. Poukázala přitom na jejich příbuznost 

s Quitainerovými kamenosochařskými díly ze Strahovského kláštera (sousoší sv. Heřmana 

Josefa a výzdoba klášterní brány). 994 Pozdější bádání však její práci nereflektovalo. Oldřich 

Jakub Blažíček ve své syntéze z roku 1958 zmínil sochařskou výzdobu kaple pouze okrajově, 

když uvedl, že nemohla být vytvořena dílnou O. F. Quitainera, protože kaple byla postavena až 

po roce 1749.995 Tento názor však nespojil s popisem a stylovou analýzou, a není proto jisté, že 

příslušná díla znal z autopsie. Názor o možném původu soch v dílně Quitainerů v nedávné době 

publikoval regionální historik Zdeněk Holý, jenž vycházel z Hostašova a Vaňkova soupisu 

památek.996 

 

Dvě hlavní sochy na oltáři představují muže, které odlišuje různý věk a fyzická podoba a 

spojuje biskupské důstojenství.997 Na levé straně oltáře stojí biskup mladistvé bezvousé tváře, 

jehož ikonografie není jednoznačná. Za předpokladu, že v žehnající levé ruce původně držel 

planoucí srdce, mohlo by se jednat o sv. Augustina. Protějšková postava staršího biskupa s tváří 

vroubenou plnovousem drží v levé ruce misku se zlatými hroudami a jedná se tedy o sv. 

Mikuláše. Kompozice obou elegantních postav, sevřených klidnou obrysovou linií, vychází 

z mírného nakročení vnější nohy, které motivuje zhoupnutí v bocích a esovité zakřivení těla. 

Pohyb je navázán na drapérii, jež sleduje jeho dynamiku a dává vyniknout anatomicky 

                                                 
993 HOSTAŠ/VANĚK 1907, 14 
994 GUNDELACH 1945, nepag. 
995 BLAŽÍČEK 1958, 282 (pozn. 148) 
996 HOLÝ 1999, 240 
997 Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech byla bohužel v době, kdy jsem připravoval toto heslo (červenec 

2018) z důvodu rekonstrukce uzavřena. Její opětovné otevření je plánováno na jaro či léto 2019. Sochy biskupů 

jsou po dobu rekonstrukce uloženy v depozitáři plzeňské diecéze a zabaleny ve speciálních ochranných 

materiálech. Jejich podrobný průzkum tak nebyl možný. Stylovou analýzu tak bylo možné realizovat pouze na 

základě souboru devíti černobílých fotografií ze 60. až 90. let 20. století pocházejích z fotoarchivu ú. o. p. NPÚ 

Plzeň. Snímky neumožňují detailní posouzení modelace, ale rysy, které popisuji výše jsou dobře patrné a 

průkazně svědčí ve prospěch připsání soch J. A. Quitainerovi.  
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věrohodné a proporčně vyvážené skladně objemů. Ty vystupují na povrch pod úseky napjaté 

látky, jak lze ukázat zejména na příkladu nakročené nohy s pečlivě vymodelovaným kolenem.  

Z hlediska tělesné stavby, členění drapérie a typu obličeje je pregnantněji formulována 

postava sv. Mikuláše. Tato socha také jednoznačněji zapadá do rámce Quitainerova díla. 

Vzájemné afinity lze ukázat například na šikmých liniích šrafované dalmatiky, které míří proti 

pohybu volné nohy a vnášejí do celé kompozice motiv diagonály. Tento motiv se nachází již 

na Quitainerově monumentální plastice sv. Augustina na atice strahovské klášterní baziliky 

(KAT. II/28c). ale nejvýrazněji se uplatňuje na soše sv. Jana Nepomuckého Na Pohořelci (KAT. 

II/35). S touto prací spojuje chlumčanského sv. Mikuláše také typ úzké tváře s podlouhlým 

nosem a krátkým plnovousem. Sochař jej použil i v případě postavy sv. Jana Křtitele na 

postranním oltáři v kostele sv. Jana Nepomuckého Na Skalce (KAT. II/40), jehož sochařská 

výzdoba je rovněž kladena do počátku 50. let 18. století.  

Postava mladšího biskupa na levé straně oltáře v základních rysech, jako je uzavřená 

obrysová linie, zdůrazněná plnost objemů a harmonická souhra linií, také odpovídá profilu 

Quitainerova díla, i když pro ně nelze nalézt tak jednoznačné paralely jako v případě 

protějškové sochy. Quitainerovu pojetí však odpovídá typová, přesto však citlivě modelovaná 

hlava s hustými kučerami vlasů a obličejem, v němž vyniká výrazný nos, zvrásněné obočí a 

kulatá brada. Na Quitainera odkazuje také nuancované zpracování prstů, které podtrhuje 

celkovou kultivovanost výrazu. 

Kromě těchto formálních aspektů podporují hypotézu o Quitainerově autorství obou soch 

také historické okolnosti. Ferdinand Maximilián Morzin byl bratrancem Václava Morzina, o 

němž se domnívám, že v Quitainerově dílně objednal výzdobu dvou bočních oltářů 

v augustiniánském kostele ve Vrchlabí (KAT. II/22, 23). 

 

Sochařskou výzdobu oltáře doplňují početné postavy andělů. Některá putti se zdají 

navazovat na Quitainerovo pojetí tohoto andělského typu, ale jejich řezbářská kvalita za 

produkcí jeho ateliéru znatelně zaostává. Dva velcí andělé s podlouhlými tvářemi, štíhlými 

pažemi a propadlými hrudníky se Quitainerovu sochařskému rukopisu zcela vymykají. 

 

FOTODOKUMENTACE: 

NPÚ ÚOP Plzeň, Chlumčany, kostel Panny Marie Pomocné 
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33) Oltář Panny Marie Bolestné, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré 

Město (první oltář při zdi na epištolní straně) 

1751 

 

sv. Maří Magdaléna 

sv. Jan Evangelista 

v.: nadživotní velikost 

 

V nástavci Ježíš Kristus jako Salvator mundi s křížem, dva velcí a dva malí andělé, sedm 

andílčích hlaviček.998 

 

dřevo, polychromováno a zlaceno 

 

Objednavatelem byl klášter dominikánů při kostele sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček 

 

Architektura oltáře je téměř shodná s koncepcí protějškového oltáře sv. Floriana (KAT. II/9). 

Také v tomto případě se jedná o přehlednou trojstupňovou strukturu na oválném půdorysu, díky 

němuž vzniká na každé straně oltáře – mezi retáblem a tordovaným sloupem –zákoutí, do něhož 

je vložena socha světce. Odlišně je u obou oltářů řešena soklová část. Zatímco na oltáři sv. 

Floriana stojí sochy na konzolkách, na protějším oltáři tvoří podstavec sochy a podstavec sloupu 

jeden kompaktní celek. S tímto blokovým řešením kontrastuje pojetí nástavce, jenž ve srovnání 

s oltářem na evangelijní straně působí naopak křehčím a transparentnějším dojmem. Souvisí to 

s efektem zadního světla, jež proniká do chrámu z vysokého gotického okna za oltářem a 

„oblévá“ nástavcovou skupinu se sochou Krista Spasitele ve věnci slunečních paprsků a 

v doprovodu andělských chórů. 

 

                                                 
998 Podle Uměleckých památek Prahy byly v 19. století nástavce protějškových oltářů sv. Floriana a Panny Marie 

Bolestné vzájemně vyměněny. Srov. Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. 

Praha 1996, 87. 
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Sochařskou výzdobu připsal J. A. Quitainerovi na základě srovnání s postavami obou 

prvomučedníků a výzdobou nástavce na protějším oltáři sv. Floriana v roce 1946 Oldřich Jakub 

Blažíček.999 Pozdější literatura tuto autorskou atribuci bez výjimky akceptovala. 

Sochy sv. Jana Evangelisty a sv. Maří Magdaleny se vztahují k oltářnímu plánu, které je 

připisováno Janu Petru Molitorovi a zobrazuje Pannu Marii, truchlící za přítomnosti andělů nad 

bezvládným tělem Ježíše Krista.1000 Toto rozvržení postav odkazuje k ikonografii Kalvárie, 

k níž se vztahuje i skalnatý výběžek, na který klade nohu Maří Magdalena. Jan Evangelista si 

opírá volnou pravou nohu o pahýl stromu, jenž by mohl symbolizovat strom poznání dobra a 

zla, z něhož byl podle tradice vytesán Kristův kříž. 

Obě sochy jsou pojaty dynamičtěji než prvomučedníci na protějškovém oltáři, což vyplývá 

z emotivního náboje scény Oplakávání. Citové pohnutí přitom není vyjádřeno prostřednictvím 

psychologizace. Ve tvářích se svraštělými obočími vnímáme zármutek, ten je však tlumený a 

nevede k výrazové expresi a tvarovým deformacím, které by narušovaly krásu pravidelných 

obličejů a sličných postav. Dramatičnost výjevu je artikulována řečí těla. Výrazné podložení 

volné nohy se stává hybným momentem hrouživého stoupavého pohybu. Spirálovitý pohyb 

ovládá i postavy na protějškovém oltáři, zde je však více zdůrazněn a dodává sochám více 

formalistní charakter. Dalším výrazovým prostředkem dynamizace je drapérie, která jednak 

„hadovitě“ obtáčí obě postavy a zdůrazňuje tak jejich vířivé tíhnutí vzhůru (s nímž souzní i oba 

tordované sloupy) a dále se vyznačuje širokým rozpětím hloubky reliéfu od jemných řas na 

hrudi obou postav po hluboko podřezané záhyby na levém boku sv. Jana Evangelisty.  

Obě sochy jsou reliéfně pojaty, ale tuto skutečnost obratně zastírají zdůrazněné objemy 

odhalených končetin, které artikulují jednu ze základních premis Quitainerova sochařského 

rukopisu, jímž je spojení plnokrevné tělesnosti – manifestované například v odhalené levé noze 

sv. Maří Magdaleny – s jemností a vnitřní grácií zobrazených postav vyjádřenou jemně 

promodelovanými a vzájemně odlišenými prsty nebo ladně prohnutou šíjí. Tento způsob 

vyjádření tělesnosti vychází z řezbářství Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.1001 

Ve srovnání s objemově plnými sochami světců v dolní části oltáře vyniká nástavcová 

skupina s Kristem Spasitelem a anděly křehčím tělesným kánonem. Drama okamžiku v případě 

těchto soch ustoupilo nadčasovému půvabu postav s dokonale sladěnými gesty a vědoucně 

melancholickým výrazem obličeje. Na Quitainerův estetizovaný realismus odkazuje celá řada 

                                                 
999 Blažíček 1946, 85. Pozdější literatura tuto atribuci plně akceptovala. Srov. seznam literatury na konci hesla. 
1000 K autorství obrazu srov. EKERT 1883, 394; KRATOCHVÍL 1926, 43; Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky 

Prahy – Staré Město a Josefov. Praha 1996, 87 
 
1001 Na tuto souvislost upozornila již E. Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 116. 
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modelačních postupů, z nichž je možno vyzdvihnout například jemné zpracování dlaní nebo 

pohybově rozlišených prstů na rukou.  

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 394; BLAŽÍČEK 1946, 85; BLAŽÍČEK 1958, 187; POCHE 1963, 140; KUBÍNOVÁ 

1970, 28–30, 71; NEUMANN 1974, 66; POCHE 1985, 179; KOŘÁN 1988, 394; BLAŽÍČEK 1989b, 

716; VANČURA 1989, 141; VANČURA 2002/II, 236; HOŘÁK 2008, 31; PETŘÍKOVÁ 2008, 116–

117, 38; HOŘÁK 2012, 15 (obr. 12 a/b/c), 16 
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34) Mystické zasnoubení sv. Heřmana Josefa s Pannou Marií při vstupu do kaple sv. 

Norberta (původně sv. Voršily) kostela Nanebevzetí Panny Marie při klášteře 

premonstrátů, Praha – Hradčany 

po roce 1752 

 

pískovec, 

výška sousoší 260 cm 

výška s podstavcem cca 500 cm 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vilém Štěch v roce 1935. 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

Vnější plášť nové kaple sv. Voršily byl dokončen v roce 1745, kdy byla osazena i socha sv. 

Voršily na štít jejího severního průčelí (KAT. II/26). Pro období mezi léty 1743 až 1752 lze 

stavební práce související s opravou klášterního kostela i vznik jeho nové výzdoby sledovat 

díky zachovaným vyúčtováním „Pokladny sv. Voršily“, v nichž náklady na vytvoření sousoší 

nejsou zahrnuty, a proto se domnívám, že vzniklo až po roce 1752.1002 Součástí sousoší byla 

původně také dvě putti na podnoži po pravém boku Panny Marie. Tato jeho partie se odlomila 

v roce 1854 a poté již nebyla doplněna.1003  

 

Bohumír Jan Dlabač a posléze i další autoři připisovali sousoší O. F. Quitainerovi.1004 Jako 

práci jeho syna je až v roce 1935 označil Václav Vilém Štech, jehož autorská atribuce byla 

posléze všeobecně akceptována.1005 Štech upozornil na diferencované podání povrchu sousoší, 

na pohybové rozlišení postav a na uspořádání tělesných objemů do „diagonál a křivek, jež 

vážou děj, aby se neroztěkal“.1006 Závěrečnou poznámku o dějové provázanosti lze doplnit 

komentářem, že Quitainer se ve svých kamenosochařských dílech zcela neodklonil od 

iluzivního pojetí velkého slohu, přestože jeho oltářní řezby jsou s výjimkou reliéfů již nedějové, 

v duchu pozdně barokních a rokokových slohových tendencí. 

                                                 
1002 NA ŘP 74 
1003 VILÍMKOVÁ 1986, 67 
1004 DLABACZ 1815/I, 517  
1005 ŠTECH 1935, 25 
1006 Tamtéž 



  

363 

 

V samém závěru druhé světové války se sousoším ve své disertační práci zabývala Haide 

Gundelachová a upozornila, že typika usměvavé tváře sochy Panny Marie mohla být 

poznamenána vlivem drážďanské tvorby Balthasara Permosera (Nymphenbad), které mohl 

Quitainerovi zprostředkovat Matyáš Bernard Braun.1007 Tento názor rozšiřuje možnou paletu 

inspiračních zdrojů Quitainerova sochařství, které bývá většinou spojováno s návazností na 

Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Do těsného kontaktu s Braunovou tvorbou přitom Quitainer 

pravděpodobně přišel již jako učedník v otcově dílně v době, kdy O. F. Quitainer pracoval po 

Braunově boku v Černínském paláci (KAT. I/4). Braunovské vlivy lze zaznamenat i ve 

vrcholném díle J. A. Quitainera – Kalvárii z Dolních Břežan (KAT. II/14). 

Oldřich Jakub Blažíček později ve shodě se Štechem vyzdvihl členitý povrch sousoší a jeho 

malebnou reliéfnost označil za typicky rokokovou.1008 Zároveň ale poznamenal, že 

Quitainerovi byla bližší práce se dřevem, zatímco kámen byl pro něho „méně poddajným 

tlumočníkem půvabných kontrastů a detailů“.1009 V této souvislosti je třeba podotknout, že 

výtvarné vyznění většiny Quitainerových kamenosochařských děl dnes do značné míry 

oslabuje jejich materiálová degradace, způsobená přirozeným stárnutím kamene a vlivy 

prostředí, ale také užitím měkčího pískovce, jenž vyhovoval sochařově zálibě v cizelérském 

zpracování detailů.1010 Ke zhodnocení a docenění Quitainerova mistrovství při práci s kamenem 

v poslední době významně přispělo restaurování sousoší Kalvárie z Dolních Břežan (KAT. 

II/14). 

V polovině 80. let 20. století se Mojmír Horyna v souvislosti s dějovým charakterem sousoší 

dotkl otázky jeho stylového zařazení. Východiskem mu bylo srovnání s dřevěným modellettem 

ze sbírek Muzea Hlavního města Prahy, které je stejného námětu a kompozice jako strahovské 

sousoší a pravděpodobně se jedná o práci Ignáce Františka Platzera z 60. let 18. století.1011 Podle 

Horyny spočívá rozdíl mezi oběma díly v odlišném pojetí časovosti. Zatímco mladší Platzerova 

práce se již v duchu klasicistního cítění vymyká plynutí času a vyjadřuje nadčasovou ideji, 

Quitainerovo sousoší zobrazuje „ztuhlý okamžik“ a vytváří kompozici „v tradici strukturálního 

realismu vrcholného baroka, byť již s dekorativní stylizací jednotlivých tvarů“.1012  

                                                 
1007 GUNDELACH 1945, nepag. 
1008 BLAŽÍČEK 1946, 86 
1009 Tamtéž 
1010 V archivních pramenech z doby panování opata Kaspara jsem narazil na jeden záznam o dovozu kamene (na 

sochu sv. Voršily), ale nákup kamene v účetních dokladech zaznamenán není. Nelze vyloučit, že použití méně 

kvalitního kamene vyplývalo s úsporného přístupu objednavatele, který musel vynaložit obrovské prostředky na 

obnovu zdevastovaného kláštera, a používal proto především stavební materiál ze svých vlastních zdrojů.  
1011 HORYNA 1973, 30. Uvedené modelletto již dříve připsal Platzerovi Blažíček. Srov. BLAŽÍČEK 1946, 84 

(pozn. 24) 
1012 Tamtéž 



  

364 

 

V poslední době se sousoším podrobněji zabývaly dvě diplomové práce vzešlé ze semináře 

Mojmíra Horyny. Autorka první z nich, Eva Petříková, upozorňuje, že různé úrovně reliéfu 

v rámci sousoší plní nejenom kompoziční, ale také významovou roli, protože odlišují a 

propojují nebeskou a pozemskou sféru.1013 Petříková dále vyzdvihuje Quitainerovo řezbářské 

pojetí, které určuje výtvarný účinek sousoší: „Hluboké probrání materiálu se střídá s jemným 

povrchovým opracováním a vyhlazené plochy s ostře řezanými drobnějšími záhyby. Sousoším 

tak přes svůj statický a blokový charakter pulsuje pohyb křivek a diagonálních linií. Precizní 

zpracování detailu se snoubí s typickou křehkostí a elegancí postav.“1014 Druhý diplomant a 

zároveň autor této disertační práce se také pozastavil u sítě diagonál, protkávajících sousoší, a 

pokusil se identifikovat nejdůležitější z nich. Upozornil, že za vnější malebností Quitainerova 

díla je třeba spatřovat důkladně promyšlený kompoziční vzorec, jehož potenciální 

schematičnost rozrušují a oživují lokálně vázané pohyby a veristickými detaily, které spočívají 

především ve zdobných prvcích drapérie (například vyšívání jejího lemu). 

 

Sousoší je umístěno v nároží mezi severní stěnou klášterního kostela a vchodem do boční 

kaple sv. Voršily. Podstavec je dvojetážový a tvoří jej nízký sokl s okosenými hranami a 

kvádrový dřík se střídmým reliéfním zrcadlem na čelní straně. Dvě pohledově exponované 

hrany dříku jsou ozdobeny lisenami s tlačenými volutami v místě hlavic a patek. Jedná se o 

motiv, s nímž se setkáváme také na strahovské kazatelně (KAT. II/16) a na prvních dvou 

bočních oltářích (KAT. II/15ch,i) hlavní lodi směrem od chóru. 

Podstavec dosahuje zhruba dvou třetin výše portálu a sousoší se tyčí až nad parapet okna na 

západním průčelí kaple. Kompozice počítá s pohledem diváka vcházejícího po kamenných 

stupních do kaple a vnímajícího dílo z bezprostřední blízkosti a z podhledu, který směřuje zleva 

doprava a strmě vzhůru. Z tohoto úhlu, jenž nás konfrontuje s Pannou Marií sestupující z výše 

svého podstavce, je výtvarný účinek nejvýraznější. 

 

Námětem sousoší je jedna z vizí Heřmana Josefa ze Steinfeldu, mariánského ctitele a autora 

hymnu na sv. Voršilu a její družky.1015 Jeho kult byl v premonstrátském řádu značně rozšířen a 

                                                 
1013 PETŘÍKOVÁ 2008, 118 
1014 Tamtéž 
1015 Heřmann (Hermann) zemřel v roce 1251 či 1261 údajně ve věku 91 let. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a již 

v raném věku vstoupil do premonstrátského kláštera ve Steinfeldu – mateřského kláštera premonstrátské kanonie 

na pražském Strahově. Přízvisko Josef získal díky svým mystickým vizím, v nichž se mu zjevovala Panna Marie. 

Úctu k němu povolil Benedikt XIII. v roce 1729. Kult byl oficiálně uznán až v roce 1958. Srov. DE 

CLERK/WOLF 1999, 116–118 
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na Strahově vrcholného rozkvětu dosáhl za opata Kaspara, jenž Heřmanu Josefovi nechal 

zasvětit i novou kapitulní síň, vystavěnou v letech 1750 až 1758.1016  

Oltář v kapitulní síni zdobí obraz připisovaný Janu Petru Molitorovi, jenž ztvárnil mystické 

zasnoubení sv. Heřmana Josefa po vzoru obrazu Anthonyse van Dycka z let 1629 až 1630.1017 

Van Dyckovo stejně jako Molitorovo dílo zachycuje daný námět v horizontálním rozvinu 

kompozice, kdy poklekávající Heřman Josef i před ním stojící Panna Maria spočívají v jedné 

pohledové rovině. Mezi oběma protagonisty děje lze vidět postavu celebrujícího anděla. Scéna 

je ponořena v tlumené světlo a vyzařuje meditativní atmosféru duchovního splynutí. Quitainer, 

jenž kompozici Van Dyckova obrazu pravděpodobně znal z grafických předloh, se pokusil 

scénu zasnoubení vyjádřit jiným způsobem. Soustředil se na zlomový okamžik světcovy vize a 

rozvinul děj vertikálně, k čemuž jej nutil i úzký prostor v zákoutí kaple. Heřman Josef prudce 

padá na kolena před Matku Boží, sestupující z oblaků s malým Ježíšem v náručí, a napřahuje 

k ní pravou paži. Panna Maria se k němu s laskavým úsměvem sklání a navléká mu snubní 

prsten. Podle legendy byly zasnoubení přítomni také dva andělé. Na strahovské práci je 

původně reprezentovala výše zmíněná dvojice putti, která byla její součástí až do roku 1854. 

Dynamika scény je vyjádřena prudkým zalomením mystikova těla a nejlépe vyznívá z bočního 

pohledu. 

Nad rámec poznatků vyslovených v dosavadní literatuře, která již pojmenovala 

nejdůležitější aspekty tohoto díla, jako je jeho reliéfnost, členitost ploch, diagonální kompozice 

a líbezná atmosféra, lze připojit poznámku, že pojetí Panny Marie sestupující z oblačného pásu 

s Ježíšem v náručí bylo inspirováno také sousoším sv. Felixe z Cantalice z hlavního průčelí 

Lorety. Toto dílo Jana Bedřicha Kohla z roku 1726 bylo vytvořeno ve stejné době, kdy pro 

hradčanské kapucíny pracovala dílna staršího Quitainera (KAT. I/9).1018 Mladý Quitainer mohl 

proto sledovat jeho vznik stejně detailně jako Braunovu práci v Černínském paláci. 

 

LITERATURA: 

DLABACZ 1815/I, 517; ŠTECH 1935, 25; PRAŽSKÉ BAROKO 1938/II, 55 (kat. č.1793); HŮLKA 

1940, 25; SOKOLOVÁ 1941, nepag.; GUNDELACH 1945, nepag.; BLAŽÍČEK 1946, 84 (pozn. 24); 

86, 126; BLAŽÍČEK 1958, 187; BACHMANN 1964, 159; KUBÍNOVÁ 1970, 31–32, 69; HORYNA 

1973, 30; NEUMANN 1974, 66; POCHE 1985, 292; VANČURA 2002/II, 235; HOŘÁK 2008, 91–92; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 119–120 (kat. č. 39); HOŘÁK 2012, 20–21 

                                                 
1016 K významu jeho kultu v prostředí českých premonstrátských klášterů srov. PREISS 2008, 79-80. 
1017 Nyní v Kunsthistorisches Museum: www.khm.at/de/object/303ed4c698/ (staženo 15. 11. 2018). 
1018 Archivní prameny ke vzniku tohoto Kohlova díla publikoval L. Slavíček. Srov. SLAVÍČEK 1994. 

https://www.khm.at/de/object/303ed4c698/
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35) Sousoší sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly, Pohořelec, Praha – Hradčany 

1752 

 

Výška včetně podstavce: 479 cm 

Výška podstavce: 231 cm 

 

Materiál podstavce: žehrovický pískovec1019 

Materiál sousoší: křemenný jemnozrnný pískovec se střednězrnnou příměsí1020 

 

J. A. Quitainerovi připsal na konci 18. století Jan Quirin Jahn. V roce 1946 opětovně 

Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Sousoší se podle tradované zprávy původně nacházelo na rohu Kanovnické ulice a 

Hradčanského náměstí, odkud bylo na své současné místo přesunuto až v roce 1846.1021 Tuto 

informaci je třeba revidovat na základě svědectví Jana Quirina Jahna publikovaného v nedávné 

době Lubomírem Slavíčkem.1022 Jahn již ve svých poznámkách k topografii Hradčan, 

pocházejích pravděpodobně z přelomu 60. a 70. let 18. století, toto dílo spojuje s Pohořelcem. 

 

Podle pětinásobného chronogramu, vtěleného do nápisů na podstavci, vzniklo sousoší v roce 

1752. Tyto nápisy jsou vytesány uvnitř šesticípé hvězdy a po jejím obvodu. Nad hvězdou stojí 

„CLaM/ DICIt“ (vskrytu praví), pod hvězdou „sIC Data MerCes gLorIae“ (tím je dána cena 

slávy). Nápisy v paprscích hvězdy lze řadit různým způsobem podle směru čtení. Při četbě po 

směru hodinových ručiček se skládají v text: „eCce / sILenDo / Martir/ steLLae / preDICant / 

gLorIam“, který lze volně přeložit jako: „Hle mučedník mlčením, jemuž hvězdy předvídají 

slávu“. Uprostřed hvězdy je na čtyřech řádcích vyryto: „sis preCor/ MeDeLa/ sanCte/ Ioannes“, 

tedy „prosím [tě], svatý Jane, buď [mi] lékem“. Druhým nápisem pod hvězdou je: „I. I. IN. HM 

fieri curavit“. Jde pravděpodobně o odkaz na objednavatele – neznámého či neznámou „I. I. 

IN.“, je(n)ž nechal(a) „zřídit toto dílo“ („hoc monumentum“).1023 

                                                 
1019 ĎOUBAL/GLASEROVÁ/KALVODOVÁ/AUSKÁ/ŠKARVADA/TETUROVÁ 2015–2016, 3 
1020 Tamtéž 
1021 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, 459 
1022 SLAVÍČEK 2014, 295, 325. Jahnovy poznámky k topografii Malé Strany a Hradčan nejsou datovány. Lubomír 

Slavíček, jenž edičně připravil jejich vydání, je na základě textové analýzy klade do období přelomu 60. a 70 let 

18. století. Srov. SLAVÍČEK 2014, 287–288.  
1023 Srov. také překlad Tomáše Kupky (Univerzita Pardubice), který je uveden v zatím poslední restaurátorské 

zprávě: Nápisy v paprscích hvězdy: „ejhle, mučedník mlčením, hvězdy pronášejí (zvěstují) slávu“. Uprostřed 

hvězdy: „Svatý Jane, prosím, buď lékem (pomocí k uzdravení)“. Nad hvězdou: „potají (ve skrytu) říká“. Pod 
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Jan Quirin Jahn ve svých poznámkách k topografii Hradčan celkem dvakrát zmiňuje, že 

svatojánské sousoší na Pohořelci vytvořil „mladý Quitainer“.1024 Dlabač Quitainerovo jméno 

neuvádí, zato však poznamenává, že skulptura vznikla podle „nápadu a vzoru“ („Erfindung und 

Muster“) laického bratra řádu augustiniánů poustevníků Tadeáše Hochhause, o němž Dlabač 

referuje, že byl schopným sochařem, jenž působil nejprve v malostranském klášteře sv. Tomáše 

a později přesídlil do augustiniánského kláštera ve Vrchlabí.1025 Oldřich Jakub Blažíček označil 

za autora sousoší J. A. Quitainera, zatímco Hochhausovi přisoudil pouze jeho ideový návrh.1026 

Tento názor má svoje opodstatnění nejen na základě stylového charakteru díla, ale také díky 

Quitainerovým kontaktům s řádem augustiniánů eremitů, pro nějž pracoval jak v Praze, tak ve 

Vrchlabí. Vyjdeme-li z předpokladu, že sousoší je výsledkem spolupráce obou uvedených 

umělců, lze rovněž vyslovit hypotézu, že objednavatelem, skrývajícím se za iniciálami „I. I. 

IN.“, mohla být duchovní či světská osoba blízká augustiniánskému řádu. Jestliže sousoší již 

v době svého vzniku stálo na Pohořelci, musel dát k jeho vztyčení souhlas opat Strahovského 

kláštera, který nad Pohořelcem vykonával patrimoniální správu. 

 

Podstavec trojosého sousoší se sv. Janem Nepomuckým je osazen na nízké kamenné 

podestě, jež před ním vytváří malé prostranství. Podstavec je trojosý a dvojetážový. První etáž 

je řešena geometricky a postrádá ozdobné kamenické prvky. Druhá, zdobnější část podstavce 

se dvěma páry šikmo nasazených křídel, připomíná oltářní stěnu. Na střední části druhé etáže 

soklu je vyryta již zmíněná šesticípá hvězda s nápisy. Pod oblounem, oddělujícím obě etáže, je 

vyryt sotva zřetelný nápis, jehož čitelná část zní „Renovavit anno“. V horní části soklu pod 

sochou sv. Jana byla původně osazena železná konzole s lampou věčného světla ve tvaru 

šesticípé hvězdy s šesticípými hvězdičkami na hrotech.1027  

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na střední ose sousoší představuje tohoto světce tradičním 

způsobem v oděvu kanovníka a s biretem na hlavě. V pravé ruce drží kříž s ukřižovaným 

                                                 
hvězdou: „tak je dána odměna (nebo cena) slávě? / slávy?“. „I. I. IN. se postaral o vztyčení (tj. vytvoření) tohoto 

památníku“. ĎOUBAL/GLASEROVÁ/KALVODOVÁ/AUSKÁ/ŠKARVADA/TETUROVÁ 2015–2016, 4 
1024 SLAVÍČEK 2014, 295, 325 
1025 DLABACŽ 1815/I, 638. Umělecké památky Čech připisují Hochhausovi spoluautorství (spolu s K. Wagnerem 

a J. Houserem) soch východních a západních otců a andělů na hlavním oltáři kostela sv. Augustina ve Vrchlabí 

(1768). Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech T/Ž. Díl čtvrtý. Praha, 1982, 277. 
1026 BLAŽÍČEK 1946, 86 
1027 V 70. letech 20. století byla tato lampa zničena a posléze (1975) nahrazena kopií M. Prokopa. Po zničení této 

kopie byla v roce 1989 lampa nahrazena v pořadí již druhou kopií autorů Jaroslava Landíka a Borise Měchury, 

která posléze opět padla za oběť vandalům. Další kopie lampy již nebyla vytvořena. Srov. LANDÍK/MĚCHURA 

1989 
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Kristem, jehož tělesný korpus byl domodelován Alešem Grimem v roce 1965.1028 V pravé ruce 

drží sv. Jan palmetu a nad hlavou má aureolu pěti šesticípých hvězd. Dalšími atributy jsou ryba 

(v daném případě kapr) a mušle (u světcovy levé nohy) symbolizující vodu, v níž světec utonul. 

Na zpovědní tajemství, jež Jan Nepomucký odmítl porušit, odkazuje nejen putto kladoucí si 

prst k ústům, ale také ryba u Janových nohou, která je zároveň christologickým symbolem. 

Palladium v rukou anděla na pohledově pravé straně odkazuje k barokním legendám Jana 

Ignáce Dlouhoveského a Bohuslava Balbína, podle nichž Jan Nepomucký před koncem svého 

života vykonal pouť do Staré Boleslavi. Ve spojení s křížem zpřítomňuje Palladium oblouk 

Kristova pozemského života, nad nímž světec medituje vpředvečer své mučednické smrti. 

Výpravná ikonografie s množstvím atributů a číselnou symbolikou (opakující čísla pět a šest), 

dává tušit participaci zkušeného inventora, jímž mohl být výše zmíněný Tadeáš Hochhaus.  

 

Postavu sv. Jana charakterizuje měkká prostorová linie vycházející z nakročení pravé nohy 

a mírného, poněkud strnulého nachýlení postavy směrem ke kříži ve světcově pravé ruce. 

Drapérie je podobně jako v případě sochy sv. Heřmana Josefa na strahovském nádvoří (KAT. 

II/34) členěna přehlednými šikmými záhyby a lem rochety, ozdobený pečlivě ztvárněnou 

krajkou, je dramaticky rozvlněn. Typika úzkého obličeje s dlouhým nosem se podobá řezbám 

sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého na oltáři sv. Janů v kostele sv. Jana na Skalce (KAT. 

II/40). Kompoziční rozvrh sochy i uvedené detaily drapérie a obličeje sotva umožňují připsání 

díla jinému známému pražskému sochaři poloviny 18. století než J. A. Quitainerovi. 

Dvojice putti po boku světce i andílčí hlavička v nohách pravého z nich utrpěly v minulosti 

značné škody, způsobené vandalismem a vysokou frekvencí dopravy v daném místě. Některé 

partie, jako například křidélko anděla na pohledově levé straně, musely být restaurátorsky 

doplněny.1029 Na mnoha místech byla také setřena povrchová modelace, která je jedním 

z charakteristických znaků Quitainerova sochařského rukopisu. Typika kučeravých hlaviček a 

přehledného členění drapérie je však i v tomto případě blízká Quitainerovu uměleckému 

projevu. 
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1028 GRIM 1965. Předchozí – nepůvodní – kříž byl dřevěný. Restaurátor tedy nevycházel z Quitainerova 
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36) Sochařská výzdoba čtyř pilířů mříže mezi severní věží a kaplí sv. Norberta 

(původně sv. Voršily) kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera premonstrátů na 

Strahově, Praha – Hradčany 

kolem roku 1753  

 

dvojice putti na východním pilíři, pískovec, v. 115 cm 

dojice putti na západním pilíři, pískovec, v. 117 cm 

(Originály obou sousoší jsou umístěny v jižním křídle ambitu jako součást expozice o 

dějinách Strahovského kláštera, na původním místě se nacházejí kopie z umělého kamene.) 

 

Ozdobné vázy, pískovec, v. 115 cm 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

Východní průčelí kaple sv. Voršily a západní fasádu severní věže kostela spojuje pozdně 

renesanční mříž, osazená ve čtyř zděných pilířích. Mříž v těchto místech sceluje půdorys 

kostela a vytváří zde intimní zátiší a obdobu prostoru před západním průčelím kaple, kde se 

nachází Quitainerovo sousoší sv. Heřmana Josefa. Pilíře mají probrané hrany a jejich lícní 

stranu zdobí reliéfní zrcadlo zakončené lomeným obloukem. Na ploché hlavice pilířů dosedá 

dvoudílný kamenný sokl, jehož hrany jsou rovněž probrány. Mříž s pilíři je poprvé zobrazena 

na nedatované kolorované kresbě P. Jan Lohelia Schimmela z 50. let 18 století.1030 Sochařská 

výzdoba pilířů, podobně jako sousoší sv. Heřmana Josefa, není zahrnuta do vyúčtování nákladů 

Pokladny sv. Voršily z let 1745–1752. Je proto pravděpodobné, že vznikla po tomto datu.  

 

a) Dvě dvojice putti s růžovými keři 

 

                                                 
1030 Pozdně renesanční mříž byla zřejmě původně umístěna v opatských zahradách. Podrobněji: Pavel VLČEK 

(ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, 115–116. Ke kresbě P. Johanna Lohelia 

Schimmela, na které je zachycena mříž na severní straně klášterního kostela, srov. VILÍMKOVÁ 1986, 76. Jaromír 

Neumann se mylně domnívá, že mříže pocházejí z bývalého náhrobku sv. Norberta v chrámové lodi. NEUMANN 

1974, 185 (kat. č. 105). 
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Stejně jako v případě dvojic putti na klášterní bráně J. A. Quitainer i v tomto případě navázal 

na dílo se svého otce před pražskou Loretou. Obě sousoší jsou komponována pro více pohledů 

a počítají s měnící se perspektivou diváka kráčejícího v jednom či druhém směru podél mříže. 

Akcentují jak východní, tak západní pohled, což je patrné zvláště u skupiny na levé straně. Obě 

putti tohoto sousoší jsou vzájemně propleteny tím způsobem, že pravé putto překračuje levé, 

které napůl sedí, napůl leží a pravou rukou se opírá o květinový koš. Kromě orchestrace pohybů, 

která zřetelně vychází z promyšleného rozvrhu, scelují kompozici šlahouny růžových keřů, 

přidržované oběma putti na střední ose sousoší nad jejich hlavami. Tyto růžové girlandy plní 

stejnou úlohu jako cípy drapérie mezi dvojicemi andílků s atributy sv. Norberta na klášterní 

bráně. Růže vyrůstají z pokroucených a zvrásněných kmenů na zadní straně sousoší. Všechny 

tyto přírodní motivy jsou podány velmi pečlivě – do posledního okvětního lístku – a s citem 

pro zachycení smyslové krásy, ale zároveň stylizovaně a bez známek naturalismu. Jejich 

rokokový senzualismus s nádechem sentimentu přibližuje oba páry putti prvnímu z 

Quitainerových návrhů ozdobných saní ze zámku Kleinheubach (KAT. II/6a), kde se jako jeden 

z výrazných motivů uplatňují rozbujelé kořeny stromů.  

Girlandy růží se uplatňují také na štukové výzdobě východního průčelí kaple sv. Voršily, 

s nímž sochy na pilířích sousedí. Motiv růže jako mariánského symbolu odkazuje k duchovní 

poezii Heřmana Josefa, jenž jeho prostřednictvím vyjadřuje svůj horoucí vztah k Matce 

Boží.1031 Růže, které jako by se z výšky snášely na hlavy kolemjdoucích zde vyjadřují 

mariánské požehnání – podobně jako je tomu na Dürerově Růžencové slavnosti, kterou 

strahovští premonstráti na konci 18. století získali do svých sbírek. Symbolem růže dále 

Heřman Josef oslavuje něhu a nevinnost sv. Voršily a jejích družek, jež nazývá „jarními růžemi 

Kristovými“ (Vernantes Christi Rosae).1032 Tato ikonografická východiska spojují sochařskou 

výzdobu obou pilířů s výzdobou interiéru i exteriéru kaple sv. Voršily a odkazují ke kořenům 

premonstrátské spirituality. 

 

b) Dvě ozdobné vázy 

 

Dvě elegantní vázy se nacházejí na obou krajních pilířích a jsou téměř identické. Každou 

z nich tvoří dva asymetrické, do sebe vzájemně zasunuté nálevkovité útvary se střídmou 

výzdobou, kterou tvoří svislá a podélná šrafura a rokaje. Vázy jsou stejné vysoké jako sousoší 

putti a tvoří jejich plnohodnotný výtvarný protějšek. 

                                                 
1031 PETIT 2011, 127–128 
1032 Tamtéž 128 
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37) Panna Marie Immaculata, modelletto 

50. léta 18. století 

 

zimostrázové dřevo, v: 30,5 cm 

Národní galerie, inv. č. P8000, zakoupeno v roce 1987 (dříve majetkem O. J. Blažíčka) 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček 

 

Dílo vychází z tradičního zobrazení Immaculaty jako mladé ženy stojící na globu obtočeném 

hadem. Panna Marie má nakročenou levou nohu, jejíž silueta včetně oblého lýtka, kolena a 

klenuté stehenní partie se rýsuje pod tenkou napjatou látkou, kontrastující s bohatým reliéfem 

ostatních částí drapérie. Na Mariině pravém boku se látka v jednom místě odpoutává od těla a 

tvoří jeho vnější obal, oddělený od tělesného korpusu. Drapérie je v těchto místech členěna 

šikmými záhyby různé hloubky a výšky, které obtáčejí postavu a posilují její trojrozměrný 

účinek. Na okrajích vybíhá drapérie do plaménkovitých cípů. Horní polovina těla se natáčí 

doleva – proti pohybu volné nohy –, ruce jsou zkříženy na hrudi v gestu, které odpovídá reakci 

na andělské pozdravení. Z nařasených rukávů vystupují odkrytá předloktí jako protějšek volné 

levé nohy, rýsující se pod oděvem. Panna Maria s úsměvem hledí svýma mandlovitýma očima 

přes vysunuté pravé rameno a její drobná hlava se naklání na relativně krátkém širokém krku.  

Socha byla poprvé publikována v roce 1938 v katalogu výstavy Pražské baroko jako práce 

neznámého autora z období kolem poloviny 18. stol.1033 V pozdějších letech se tímto dílem 

opakovaně zabýval Oldřich Jakub Blažíček, jenž byl po dlouhá léta jeho vlastníkem.1034 

Blažíček upozornil na jeho úzký vztah ke kamenné plastice Panny Marie Immaculaty nad 

portálem premonstrátského kostela na Strahově (KAT. II/28a).1035 Obě tyto sochy podle 

Blažíčka vykazují benátské vlivy, které ilustroval jejich slohovými vazbami na perokresbu 

Immaculaty od Francesca Guardiho.1036 V návaznosti na své datování strahovské Immaculaty 

kladl Blažíček vznik sošky do období po roce 1745 a uvažoval o ní jako o modellettu, které 

sloužilo potřebám soukromé zbožnosti. Václav Vančura poukázal na souvislost sošky s pozdní 

                                                 
1033 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 115 (kat. č. 118).  
1034 Již v katalogu Pražské baroko (srov. předchozí poznámku) je jako vlastník uveden „Oldřich Blažíček jun.“. 

Dále srov. údaj o koupi díla Národní galerií v roce 1987: Evidenční karta inv. č. P8000. 
1035 BLAŽÍČEK 1946, 84, 126; BLAŽÍČEK 1958, 186 
1036 Srov. zejména: BLAŽÍČEK 1946, 39; BLAŽÍČEK 1949b, 20 
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tvorvou Antonína Brauna.1037 Eva Petříková provedla komparaci s Quitainerovými ženskými 

postavami z 50. let 18. století a na jejím základě posunula datování to tohoto období.1038 

Ve srovnání s kamennou Immaculatou a jejím do šířky rozvinutým reliéfem je modelletto 

určováno sevřenější obrysovou linií, a ještě více než uvedené strahovské dílo zapadá do 

souvislostí Quitainerova díla, kam je řadí také prostorově modelované šikmé záhyby drapérie 

na boku a tělesné objemy vystupující zpod napjaté látky. Nakročením levé nohy, nakupením 

těžké drapérie na pravém boku a stylizace detailů, jako je šípovité zakončení ocasu hada, se 

dílo nápadně podobá Immaculatě na kazatelně augustiniánského kostela v Lysé nad Labem 

(dnes Mladá Boleslav, (KAT. II/11). 

Petříková upozorňuje, že záhybový systém drapérie, založený na kontrastech vypjaté látky 

a ostře řezaných řas, použil Quitainer už na svých návrzích ozdobných saní (KAT. II/6).1039 

Vzájemné afinity s těmito kresbami lze ilustrovat i dalšími příklady. Je to především tendence 

ke zeštíhlení a protažení postav, která se projevuje zejména v Quitainerových kresbách a v 

dílech malého formátu, zatímco v monumentálních plastikách je s výjimkou výzdoby oltáře sv. 

Floriana ve staroměstském kostele sv. Jiljí tato tendence méně výrazná. Dále se jedná o zálibu 

v elegantní, většinou prostorově vedené esovce, uplatňující se v kompozicích postav i členění 

povrchů. Na Immaculatě z Národní galerie se tento dekorativní motiv objevuje i v podobě hada 

obtáčejícího zeměkouli. 

 

LITERATURA: 

PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 115 (kat. č. 118); BLAŽÍČEK 1946, 39, 84, 126; BLAŽÍČEK 1949b, 

20; BLAŽÍČEK 1958, 186; BAROQUE IN BOHEMIA 1969, č. kat. 39; KUBÍNOVÁ 1970, 24–25, 64; 

BLAŽÍČEK 1977, 64; LE BAROQUE EN BOHÈME 1981, č. kat. 62; BLAŽÍČEK 1985, 96; BLAŽÍČEK 

1989b, 716; PETŘÍKOVÁ 2008, 106 (kat. č. 31)  

 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

inv. č. P8000 

  

                                                 
1037 VANČURA 2002/II, 236 
1038 PETŘÍKOVÁ 2008, 106 
1039 Tamtéž 106–107 
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38) Panna Marie, modelletto  

kolem poloviny 50. let 18. století 

 

v. 49 cm, dřevo se zbytky polychromie, stříbření a zlacení 

Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 20 265, získáno roku 1918.1040 

 

J. A. Quitainerovi připsal Mojmír Horyna. 

 

Socha Panny Marie spočívá na oválném podstavci, sestávajícím z patky, střední, konkávně 

probrané části a profilované římsy. Čelní stranu podstavce zdobí mariánský monogram, na 

bocích podstavce jsou dvě okřídlené andílčí hlavičky. Panna Marie stojí vzpřímeně, s rukama 

sepjatýma na hrudi, a její postoj oživuje jen náznakovitě vysunutá pravá noha a mírné prohnutí 

v bocích. Výškové protažení postavy, vysoko nasazený pas a útlá hlava na prohnuté šíji 

dodávají dílu vertikální akcent, posílený navíc drapérií, která téměř po celém obvodu sochy 

kopíruje siluetu postavy a jen na jejím levém boku se od ní decentně odpoutává plápolavým 

cípem. Dekorativní účinek drapérie se soustřeďuje v rámci vymezeném obrysovou linií a jeho 

konstitutivním prvkem je esovitá linie táhnoucí se od pravého ramene k pasu a dále kolem 

kolene volné nohy až k podstavci. 

Sochu připsal J. A. Quitainerovi Mojmír Horyna v roce 1973.1041 Horyna upozornil, že 

způsob nasazení a natočení hlavy stejně jako gesto rukou a modelace drapérie tvoří spojnice k 

soše Immaculaty z průčelí Strahovského kláštere (KAT. II/28a) a modellettu publikovanému 

Blažíčkem (KAT. II/37). Odchylky od uvedených děl přičítá autor tendenci k volnému 

obměňování motivu, nikoli jeho nepochopení Quitainerovým epigonem. Eva Petříková ve své 

práci z roku 2008 navázala na Horynovo vysoké hodnocení řezbářských kvalit díla a 

konkretizovala je poukazem na jemné vystižení fyziognomie tváře Panny Marie a detailní 

charakteristiku prstů.1042  

Štíhlý kánon Panny Marie reprezentuje jeden ze dvou základních způsobů uchopení ženské 

postavy, s nímž se v Quitainerově tvorbě lze setkat vedle typu vnitřně křehké ženy plných tvarů, 

který v sochařově tvorbě převažuje. V souvislosti s díly, s nimiž sochu srovnává Horyna, stojí 

za pozornost, že modelletto z Muzea hl. města Prahy vedle nich působí statičtěji a jeho 

povrchový reliéf je plošší, bez dynamických přechodů mezi výškovými hladinami. Oba tyto 

                                                 
1040 Starší literatura (HORYNA 1973b, 35) uvádí inv. č. 22.265. Správnost čísla ověřena v Muzeu hl. města Prahy. 
1041 HORYNA 1973b, 35 (kat. č. 52) 
1042 PETŘÍKOVÁ 2008, 114 
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aspekty by mohly naznačovat, že dílo vzniklo po odeznění oné fáze Quitainerovy tvorby, kdy 

sochař formoval tělesnou osu svých postav na základě dynamické spirálovité křivky. Toto 

období trvalo zhruba od začátku čtyřicátých let 18. století do první poloviny let padesátých.  

 

LITERATURA: 

HORYNA 1973b, 35 (kat. č. 52); PETŘÍKOVÁ 2008, 114 (Kat. č. 36) 
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39) Sochařská výzdoba brány Strahovského kláštera, Praha – Hradčany 

kolem roku 1755 

 

sv. Norbert, pískovec, v. cca 250 cm 

 

sousoší putti s atributem patriarchálního kříže, v. 145 cm 

sousoší putti s atributem opatské berly, v. 147 cm 

Materiálem obou sousoší je pískovec petřínského typu. 

 

Originály sousoší jsou umístěny v jižním křídle ambitu jako součást expozice o dějinách 

Strahovského kláštera. Na původním místě se nacházejí kopie z umělého kamene. 

 

Kartuše se znakem opatství, pískovec, š. cca 80 cm 

 

J. A. Quitainerovi připsal Jan Herain. 

 

Objednavatelem díla byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově, zastoupený opatem 

Gabrielem Václavem Kasparem. 

 

Hlavní brána Strahovského kláštera stojí na místě starší brány, kterou v roce 1674 upravil 

Giovanni Domenici Orsi. 1043 Tato předchůdkyně dnešní brány byla pravděpodobně zničena 

během válečných operací v letech 1741 až 1742, které nejvíce postihly západní okraje Prahy 

podél hradebních linií. Architekt brány dosud nebyl zjištěn a archivně doložena není ani doba 

jejího vzniku.1044 Lze však odůvodněně předpokládat, že již z praktických důvodů došlo 

k obnově tohoto důležitého komunikačního bodu v první fázi renovace kláštera kolem poloviny 

40. let 18. století. Sochařské výzdobě brány věnovala literatura dosud pouze okrajovou 

pozornost. Mladšímu Quitainerovi ji poprvé připsal Jan Herain v roce 1902.1045 S touto atribucí 

se později ztotožnil Oldřich Jakub Blažíček a zároveň zasadil vznik této výzdoby do poloviny 

                                                 
1043 Orsiho účast na úpravě brány zmiňují Umělecké památky Prahy. Srov. Pavel VLČEK (ed.): Umělecké 

památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 350. Stavebně historický průzkum uvádí řadu Orsiho 

stavebních zásahů v areálu kláštera, úpravu brány však explicitně nezmiňuje. Srov. HORYNA 1984, 40–44 
1044 I. Kořán považuje za autora stavebních úprav Strahovského kláštera po roce 1742 Anselma Luraga, jenž 

podle jeho názoru navrhl i novou bránu (do roku 1755). Srov. KOŘÁN 1973, 61–62. Novější literatura považuje 

otázku architekta působícího ve službách kláštera v době panování opata Kaspara za nevyřešenou. Blíže 

k tomuto tématu: BIEGEL 2004, 146–147.  
1045 HERAIN 1902, 184 
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50. let 18. století, což implikuje závěr, že sochy mohly být na bránu instalovány až s odstupem 

několika let po jejím dokončení.1046 

 

Jednoduchou edikulovou stavbu, která svým tvaroslovím připomíná monumentální oltáře 

v bočních kaplích sv. Voršily a Panny Marie Pasovské (KAT. II/31)), rámují pilastrové srostlice 

s kompozitními hlavicemi, jež vynášejí úseky hustě profilovaného architrávu a plochého vlysu. 

Předsazená, zalamovaná římsa vybíhá uprostřed ve sférický trojúhelník. Z plochy mezi 

archivoltou středového oblouku a korunní římsou vystupují po stranách dvě lichoběžníková 

pole se skrojenými rohy, mezi nimiž je umístěna kartuše s dvoudílným znakem. 

Sochařská výzdoba se soustřeďuje na vrcholu brány a tvoří ji ústřední socha sv. Norberta 

s polopostavou kacíře Tanchelma a dvě dvojice putti s atributy po světcově boku. Pohledově 

levý pár nese patriarší kříž, pravý pár drží opatskou berlu a pod nohama má dva velké folianty 

překryté paliem. Socha sv. Norberta i oba páry putti spočívají na jehlancovitě se zužujících 

podstavcích. Střední a nejvyšší podstavec se v dolní části rozbíhá do stran zploštělými 

volutovými čely.  

Výzdoba brány je příkladem trojčlenné sochařské skupiny s postavou světce na střední ose 

a asistenčními postavami andělů po stranách. Tento kompoziční typ měl v rámci pražského 

sochařství dlouhou tradici. Uplatnění našel v několika sousoších na Karlově mostu, počínaje 

pietou z dílny Jana Brokoffa z roku 1695, dnes umístěné v areálu Nemocnice pod Petřínem, a 

sousoším sv. Václava mezi anděli, vytvořeným Ottaviem Mostem v roce 1700. Dalším 

příkladem je dnes nezvěstné sousoší sv. Norberta, které v letech 1707 až 1708 vytvořila 

brokoffovská dílna na objednávku strahovského opata Víta Seipela.1047 Toto sousoší, jež bylo 

poškozeno v roce 1757 a posléze na Karlově mostě nahrazeno norbertovskou skupinou Ignáce 

Františka Platzera, je známo díky rytině Augustina Petra Neuräuttera. Podle původní 

objednávky mělo představovat pouze sv. Norberta, ale koncept byl posléze obohacen o dvě 

asistenční postavy gorkumských mučedníků sv. Adriana a sv. Jakuba a anděly nesoucí jejich 

atributy.1048 

Tuto tradiční trojosou kompozici kombinuje Quitainer na strahovské bráně s motivem dvojic 

putti, které představují dílčí sousoší v rámci celé sochařské skupiny. Podobné andělské páry 

ztvárnil na Strahově celkem třikrát. Kromě klášterní brány ozdobila vzájemně propletená 

                                                 
1046 BLAŽÍČEK 1946, 86; BLAŽÍČEK 1958, 128 
1047 K otázce průběhu vzniku tohoto sousoší a jeho autorství v rámci dílny Jana Brokoffa nejnověji HLADÍK 

2007, 191. Zde i odkazy na starší literatury. Na závěr stati jsou zařazeny reprodukce všech rytin z Neuräuterrova 

alba. 
1048 Tamtéž 



  

380 

 

tělíčka andělů také čela opatských stall v chóru (KAT. II/29) a pilíře ozdobné mříže před 

východní částí severního průčelí klášterního kostela. J. A. Quitainerovi mohlo jako inspirační 

předobraz sloužit pozdní dílo jeho otce, jenž podobné dvojice putti vytvořil pro pražskou 

Loretu. Téma malých Herkulů, kteří se dojemně snaží unést jim svěřené břímě, bylo nadto 

oblíbené v sekulárním prostředí. Putti tohoto typu se často objevovala v roli světlonošů na 

slavnostních schodištích. Jako příklady z pražského prostředí lze uvést Černínský nebo 

(Clamm-) Gallasův palác, jejichž sochařskou výzdobu vytvořila Braunova díla. V Černínském 

paláci pracoval Braun a jeho pomocníci v roce 1719 společně s dílnou O. F. Quitainera, v níž 

již tehdy jako desetiletý učedník mohl působit J. A. Quitainer (KAT. I/4). Téměř o čtyři desetiletí 

později, v roce 1757, byl mladší Quitainer pověřen opravou Braunovy výzdoby schodiště, která 

byla poškozena při pruském ostřelování Prahy. 

 

a) sv. Norbert 

 

Postava sv. Norberta se tyčí na vyvýšeném podstavci na střední ose brány. Socha je plně 

opracována pouze z čelní strany, zatímco její zadní část je téměř plochá a vyznačuje se 

jen náznakovou modelací. Jak upozornila Eva Petříková, socha je určena k průčelnímu pohledu, 

přestože je dobře viditelná téměř ze všech stran.1049 Patriarcha premonstrátů stojí v mírném 

kontrapostu a naklání se doprava a vpřed. Vychýlení těžiště vyrovnává poloha rukou, jimiž 

světec v obranném gestu tiskne k levému boku monstranci s proměněnou hostií. S vyváženými 

pohyby koresponduje uzavřená silueta, načrtnutá dlouhými liniemi pluviálu. V tomto 

kompozičním rámci rozvíjí sochař svoji hru s diferencovanými a dekorativně podanými 

povrchy. Norbert sklání hlavu a pohledem klouže k Tanchelmovi, který k němu pozvedá ruku 

s hostií. Jeho hlava a horní polovina těla, vyrůstající z plintu, jsou vypracovány s pečlivostí 

odpovídající plnohodnotné soše. Krejzlík a kabátec s prostřihovanými rukávy prezentují 

heretika z 12. století jako předobraz reformačního kazatele. Na rozdíl od sv. Norberta, v jehož 

obličeji se zračí síla vyvěrající z poznání pravé víry, má jeho protivník vzrušený a svárlivý 

výraz. Norbert nad ním vítězí silou svého ducha bez patosu a křečovitých gest. Tato klasicizující 

uměřenost a pohybová střídmost odpovídá Blažíčkem navržené dataci vzniku díla v polovině 

50. let 18. století. 

Uzavřená silueta, přehledná objemová skladba a typika klidného obličeje s plnými tvářemi 

odkazuje k výše uvedenému brokoffovskému sousoší sv. Norberta z Karlova mostu (1707). 

                                                 
1049 PETŘÍKOVÁ 2008, 123 
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Quitainer však zmenšil počet asistenčních postav u světcových nohou, zjednodušil kompozici, 

a především rezignoval na motiv berly zabodávající se do heretikovy hrudi, jenž na mosteckém 

sousoší v aluzi na ikonografii sv. Jiří akcentoval bojovný charakter Norbertova vystoupení proti 

herezi.  

 

b) Dvě dvojice putti s atributy sv. Norberta 

 

Oba páry putti s atributy jsou další z variací na dané ikonografické téma, Quitainerem 

ztvárněné ve Strahovském klášteře opakovaně. S obdobnými dvojicemi andílků, které sochař 

vyřezal pro chórové stally (KAT. II/29), je spojuje motiv drapérie sloužící jako pojítko obou 

postav. Jak putti s patriarším křížem, tak jejich protějšky s opatskou berlou obalují žerď ve 

svých rukou cípem látky, která přispívá k větší provázanosti celé sochařské skupiny. 

V souvislosti s putti na pohledově pravé straně (s opatskou berlou) dlužno upozornit na pahýl 

stromu, o který se jedno nich opírá. Tento přírodní motiv je spojuje s putti na pilířích ozdobné 

mříže před severním průčelím klášterního kostela (KAT. II/36). Použití naturalistického detailu 

v tvorbě pražské quitainerovské dílny však můžeme sledovat hluboko do minulosti, a to až 

k jejímu zakladateli. Přírodní motivy (květ růže, pahýl stromu apod.) zakomponoval O. F. 

Quitainer i do svých sousoší putti před pražskou Loretou (KAT. I/9). 

Restaurátorský průzkum objevil ve vzorcích odebraných z obou párů putti stopy olovnaté 

běloby.1050 Jak socha sv. Norberta, tak obě skupiny asistenčních postav byly původně 

pravděpodobně natřeny takzvanou barvou na kámen, jež byla v dané době běžně používána 

jako ochrana povrchu sochy a zároveň imitovala ušlechtilý bílý mramor. V prostřední 

premonstrátského řádu měla bílá barva i další, symbolickou rovinu, protože premonstráti se 

v narážce na barvu svého roucha s oblibou označovali jako „candidi“ a svůj řád nazývali 

„sněhobílým“.1051 

 

c) Kartuše se znakem opatství 

 

                                                 
1050 Srov. KUMPRECHTOVÁ 2006; TRUNĚČKOVÁ 2005–2006 
1051 Význam symboliky bílé barvy v prostředí premonstrátského řádu lze ukázat na popisu závěrečné fáze 

translace ostatků sv. Norberta do Prahy v roce 1627. Podle řádového historika Cyrila Straky: „Po votivní mši... 

vzalo šest kněží v rochetách na ramena krásně profilovanou truhlu, skvoucí se sněhobílými, tu a tam 

postříbřenými nebo pozlacenými ozdobami a vynášelo sv. ostatky do slavnostního vozu. Triumfální vůz, do 

něhož zapřaženo bylo trojspřeží bezvadně bílých ořů, byl natřen rovněž bílou barvou a řízen třemi kočími, kteří 

oděni byli šatem bílé barvy.“ STRAKA 1927, 78. Srov. také Hořák 2008, 80. 
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Kartuše se zavíjenými volutami, které lemují středové štítky se znaky, je ozdobena boltci s 

chrupavčitými okraji, mušlí a rozvilinami. Nachází se na střední ose brány mezi dvěma 

plochými lichoběžníkovými poli. Její vnitřní plochu vyplňují dva vypouklé oválné štítky s 

reliéfy. Reliéf na heraldicky pravém štítku znázorňuje znak Strahovského kláštera v podobě, v 

jaké se vyskytuje na větší pečeti opata Gabriela Václava Kaspara.1052 Výjev v levém oválu 

představuje Pannu Marii stojící ve věnci oblaků s otevřenou náručí a rozevlátými vlasy. Jedná 

se o znak konventu, na jehož pečeti se začal objevovat od 30. let 18. století.1053 Součástí znaku 

jsou též pozlacené atributy koruny – nasazené shora mezi oba alianční štíty – a insignie berly, 

mitry a palia. Z heraldického hlediska můžeme kartuši nahlížet také v kontextu sochy sv. 

Norberta, která se nachází nad ní, neboť poprsí zakladatele řádu se obvykle vyskytuje v klenotu 

strahovského znaku. 
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1052 POKORNÝ 1995, 17–18 
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40) Oltář Nejsvětějšího srdce Páně (sv. Janů), kostel sv. Jana Na Skalce, Praha – Nové 

Město (evangelijní strana lodi) 

kolem roku 1755 

 

sv. Jan Křtitel, v. 214 cm 

sv. Jan Evangelista, v. 167 cm 

v nástavci: sv. Jan Nepomucký (podživotní velikost), anděl efébského typu, dvě putti 

 

dřevo, leštěná běl se zlacenými doplňky (atributy, lemy rouch, sluneční paprsky za zády sv. 

Jana Nepomuckého) 

 

J. A. Quitainerovi připsali Mojmír Horyna a Václav Vančura. 

 

Součástí výzdoby oltáře jsou dále dvě putti klečící na volutách po stranách tabernáklu, dvě 

andílčí hlavičky v mracích na střední ose dolního okraje rámu oltářního obrazu, dva pozlacení 

andílci po stranách rámu a drobné rozvilinové motivy pokrývající jeho obvod. 

 

Rámový oltář je protějškem identicky komponovaného oltáře Neposkvrněného početí Panny 

Marie na epištolní straně, jehož sochařská výzdoba vzešla podobně jako většina výzdoby 

hlavního oltáře z dílny Ignáce Františka Platzera.1054 Oba protějškové oltáře jsou vloženy do 

mělké niky, orámované vysokou edikulou připomínající oltářní architekturu, a ve výsledku tak 

vzniká dojem, jako by rámový oltář byl vložen do oltáře edikulového. 

Oltář nejsvětějšího srdce Páně sestává ze spodní horizontální části, skládající se z menzy a 

podélného panelu se svatostánkem a šikmo nasazenými volutovými konzolami po stranách, na 

nichž spočívají sochy světců. Na tuto horizontálu navazuje vertikála oltářního obrazu s 

námětem sv. Lukáše malujícího Pannu Marii, který je vsazen do mohutného, řezbářsky bohatě 

zdobeného rámu. 

 

Oltář není uveden v inventáři z roku 1753 a vznikl tak pravděpodobně až po tomto datu.1055 

Podíl Quitainerovy dílny na výzdobě kostela sv. Jana na Skalce předpokládal již Oldřich Jakub 

Blažíček ve své syntéze z roku 1958.1056 V akademických dějinách českého výtvarného umění 

                                                 
1054 Růžena BAŤKOVÁ (ed.): Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad. Praha 1998, 107 
1055 VILÍMKOVÁ 1985, 12 
1056 BLAŽÍČEK 1958, 188 
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z roku 1989 Blažíček konkretizoval, že dílna dodala výzdobu některého z bočních oltářů, aniž 

uvedl, který z nich má na mysli. Blažíček dále vyslovil názor, že tato oltářní výzdoba vznikla 

až po Quitainerově smrti (uvádí rok 1766), a to možná rukou týchž tovaryšů, kteří v 70. letech 

18. století dodali sochy na postranní oltáře do klášterního kostela v Doksanech.1057 V roce 1989 

publikovali své poznatky o oltáři Nejsvětějšího srdce Páně Mojmír Horyna a Václav 

Vančura.1058 Oba badatelé jeho výzdobu shodně připsali J. A. Quitainerovi a její vznik posunuli 

již do poloviny 50. let 18. století. Vančura z práce dílny vyjímá dva andílky po stranách 

tabernáklu a dvě pozlacená putti po stranách obrazu.1059  

 

V návaznosti na předchozí literaturu lze konstatovat, že zvláště sochy obou světců v dolní 

části oltáře vykazují řadu kompozičních a modelačních spojnic s díly J. A. Quitanera. Esovitě 

prohnutá socha sv. Jana Evangelisty je zrcadlově obrácenou obměnou téhož světce v kostele 

sv. Jiljí (KAT. II/33).1060 Tato socha zároveň svým uvolněným držením těla – které na jednu 

stranu vyjadřuje tíhnutí vzhůru, ve směru zdvižené ruky a pohledu mířícího k nebesům, a na 

druhou stranu hrozí pádem v důsledku svého záklonu – koncepčně navazuje na sličnou alegorii 

Naděje z kostela sv. Šimona a Judy (KAT. II/42). Kompozice sochy sv. Jan Křtitele, jenž cudně 

klopí hlavu a mírným gestem ukazuje na Beránka téměř doslovně předjímá klouzavý postoj 

sochy sv. Floriana ze strahovského kostela (KAT. II/15b).1061 Úzký protáhlý obličej sv. Jana 

Křtitele se shoduje s obličejovým typem sv. Jana Nepomuckého v Praze Na Pohořelci (KAT. 

II/35).1062 Lze doplnit, že tato typika odpovídá také soše sv. Mikuláše na oltáři kaple Panny 

Marie Pomocné v západočeských Chlumčanech (KAT. II/32). Anatomicky pečlivé, ale přitom 

malebně stylizované podání obnažených tělesných partií sv. Jana Křtitele (pravá noha a obě 

ruce) anticipuje pojetí korpusu Kristova těla na Kalvárii v Dolních Břežanech (KAT. II/14). 

Sochy jsou také příkladem Quitainerovy obliby v kontrastech, která se projevuje rozdílem mezi 

vzpřímenou, asketicky štíhlou postavou sv. Jana Křtitele a krouživým pohybem sochy sv. Jana 

Evangelisty, jejíž objem zvětšuje vzedmutý plášť.1063 Zvlněná obruba rochety sv. Jana 

Nepomuckého v nástavci, která se díky svému zlacení opticky emancipuje od sochy i ostatních 

                                                 
1057 BLAŽÍČEK 1989b, 716 
1058 HORYNA 1989a, 101; HORYNA 1989b, 139–140; VANČURA 1989, 141–142. Horyna v heslech k sochám sv. 

Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty uvádí v seznamu literatury i rukopis Vančurovy studie o Quitainerech z roku 

1987. Tato studie byla vydána tiskem až v roce 1989. Srov. HORYNA 1989b, 139–140. 
1059 Tito andílci skutečně vykazují jen volnou návaznost na Quitainerovu tvorbu a kvalitou řezby za ní silně 

zaostávají. Buď jsou prací dílny bez přímé účasti J. A. Quitainera nebo byly vytvořeny až po jeho smrti. 
1060 Srov HORYNA 1989b, 139 (kat. č. 132) 
1061 Na shodu se sochou sv. Floriana také upozornil Mojmír Horyna. Srov. tamtéž (kat. č. 133) 
1062 Tamtéž 140 (kat. č. 133) 
1063 Na tento aspekt upozornil Václav Vančura. Srov. VANČURA 1989, 141–142 
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částí drapérie a jako by se volně vznášela prostorem, ilustruje Quitainerův přístup, 

přehodnocující realistické slohové východisko ve snaze co nejvíce vystupňovat senzuální 

atraktivitu díla. 
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41) Panna Marie Immaculata a sv. Jan Nepomucký před kostelem sv. Františka 

Serafinského, Praha – Staré Město  

kolem roku 1758 

 

Panna Marie Immaculata, v. 220 cm 

sv. Jan Nepomucký, v. 230 cm 

výška podstavce cca 230 cm 

pískovec 

 

Sochy byly umístěny na vysokých podstavcích, které se nacházejí na obou bočních osách 

trojosého průčelí, po stranách venkovního schodiště před vstupem do chrámu. Socha Panny 

Marie stála nalevo od schodiště, socha sv. Jana Nepomuckého se nacházela po jeho pravé 

straně. Obě díla byla naposledy restaurována v roce 2006 a poté byla přemístěna do expozice 

Muzea Karlova mostu. 

 

Díla jako první připsal J. A. Quitainerovi Jan Quirin Jahn. 

 

Objednavatelem byl řád Křižovníků s červenou hvězdou. Sochy byly vztyčeny na náklady 

svobodného pána z Kunitz. 

 

Ke vzniku obou soch se váží dva zápisy v diáriu křižovnického kláštera z 22. května a 8. 

června 1758, z nichž první uvádí, že byla zahájena práce na sochách Panny Marie 

Neposkvrněného početí a sv. Jana Nepomuckého, které nechal vztyčit „Praenobilis Dominus 

de Kunitz, Caes. Reg. Representationis Secretarius“.1064 Ukazuje se tak, že prostředky na 

vytvoření obou soch poskytl vysoký úředník Královské reprezentace a komory.1065 Mohl jím 

být některý z příslušníků tyrolského rodu svobodných pánů z Kunitz.1066 Jméno sochaře v diáriu 

uvedeno není.  

                                                 
1064 NA ŘKř 317, 22. 5. 1758. Informaci o Kunitzovi, stojícím za vytvořením obou soch, jako první publikoval 

F. X. Jiřík. Srov. JIŘÍK 1932, 274. 
1065 Centrální zeměpanský úřad, zřízený Mariií Terezií v roce 1749. Jeho úkolem byl především výkon finanční 

správy v jednotlivých zemích monarchie. Královská reprezentace a komora existovala do roku 1763. Podrobněji 

k tomuto tématu: STELLNER 2016. Zde i odkazy na starší literaturu. 
1066 Podrobněji k tomuto rodu: WISSGRILL 1804, 340–344. Konkrétní osobu mecenáše se mi nepodařilo 

identifikovat. 
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Ve druhém zápisu se dočítáme, že byly dokončeny podstavce k sochám a opatřeny 

nápisy.1067 Tyto čtyřřádkové dedikace s chronogramem 1758 jsou přepsány na zvláštním listu 

papíru, jenž je do diária vlepen.1068 První z nich se vztahuje k neposkvrněnému početí a 

panenství Panny Marie: „MatrI DeI / ParthenIae, / absqVe Labe / ConCeptae“ [Matce Boží, 

panenské rodičce, bez poskvrny počaté]. Druhý nápis vyzdvihuje zázračnou moc sv. Jana 

Nepomuckého: „Magno / athLetae / pIo aDVoCato / sanCto IoannI“ [Velikému siláku, 

laskavému přímluvci, svatému Janu]. Nápisy jsou vepsány do rámů s konvexně a konkávně 

tvarovanými stěnami a pod každým z nich jsou nakresleny tři šesticípé hvězdy uspořádané do 

trojúhelníku. 

Podle pamětní knihy farnosti při kostele sv. Františka, na kterou upozornil František Sádlo, 

byl autorem soch „Pachner starší“.1069 Tento pramen je dnes nezvěstný. Jeho věrohodnost 

snižuje fakt, že uměleckohistorická literatura postupně zpochybnila další „atribuce“, které jsou 

v něm obsaženy. Odmítnuto tak bylo tvrzení, že J. A. Quitainer vyzdobil kazatelnu, jež byla do 

kostela sv. Františka přenesena z kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech (Kat. (KAT. 

II/63), i připsání soch na průčelí jeho otci O. F. Quitainerovi (KAT. I/29). Nejednoznačné 

svědectví archivních pramenů se promítlo do rozkolísaného postoje historiků umění k otázce 

tvůrce obou soch po stranách portálu. 

 

Ve svých rukopisných poznámkách z přelomu 60. a 70. let 18. století, publikovaných 

Lubomírem Slavíčkem v roce 2014, označil Jan Quirin Jahn za autora soch J. A. Quitainera.1070 

V roce 1932 je František Xaver Jiřík připsal Ignáci Františku Platzerovi.1071 Sochy podle Jiříka 

grácií svých pohybů korespondují s Platzerovým sousoším sv. Jana Nepomuckého před 

kostelem sv. Voršily v Praze na Novém Městě, a odpovídají Platzerovu projevu i naturalismem 

detailů. Jiřík také jako první upozornil na donátora „de Kunitz“, jenž byl patrně osobou „mimo 

řád stojící“.1072 Václav Vilém Štech se v roce 1935 přiklonil k názoru o autorství J. A. 

Quitainera.1073 Zároveň se Štech pokusil i nastínit rozdílné umělecké přístupy obou sochařů a 

uvedl, že Quitainerovu pojetí odpovídá detailnější fyziognomie, zaoblenost tvarů a členitější 

                                                 
1067 NA ŘKř 317, 8. 6. 1758 
1068 NA ŘKř 317, list vlepený za zápis z 8. 6. 1758 
1069 „Statue ante ecclae porticum nempe Immaculate Conceptionis et Sancti Ioannis Nepom. Opus sunt senioris 

Pachner“. SÁDLO 1936, 31 (pozn. 17). Příslušný archivní pramen cituje Sádlo jako „Memoratu digna ecclesiae 
parochialis S. Francisci S. Militaris Ordinis cruciger. Cum stella rub. Vetero Pragae ad Pedem pontis et notata 

circa patronatum ejus“. SÁDLO 1936, 30 (pozn. 8). 
1070 „Die Façade ist gleichfals mit hübschen Engeln von Stein verziert, unter aber die Mutter Gottes und 

J[ohannes] v[on] N[epomuk] von jungen Quiteiner“. SLAVÍČEK 2014, 348 
1071 JIŘÍK 1932, 274 
1072 Tamtéř 
1073 ŠTECH 1935, 26 
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drapérie.1074 F. Sádlo ve svých publikacích ze 30. a 40. let 20. uvádí jako možné autory obou 

soch J. A. Quitainera, staršího Prachnera nebo neznámého autora.1075 Haide Gundelach zařadila 

ve své disertační práci tato díla do uměleckého portfolia Richarda Jiřího Prachnera.1076 

V poválečné době se patrně hlavně s ohledem na archivní pramen publikovaný F. Sádlem 

vyslovil pro autorství R. J. Prachnera také Oldřich Jakub Blažíček.1077 Stejný názor posléze 

vyjádřili i Emanuel Poche a Jaromír Neumann.1078 Později Blažíček své stanovisko revidoval 

ve prospěch J. A. Quitainera a stejný názor vyslovili také Mojmír Horyna a Václav Vančura.1079 

V roce 1995 se Miloš Suchomel na základě analogií s Platzerovými sochami ze zámeckého 

parku v Dobříši, z premonstrátského kostela v Teplé a z kostela sv. Kateřiny v Pavlíkově vrátil 

ke starší Jiříkově tezi a sochu Panny Marie Immaculaty připsal I. F. Platzerovi.1080 V roce 2008 

se sochám ve svých diplomových pracích, vypracovaných v semináři M. Horyny, věnovali Eva 

Petříková a autor této dizertační práce. Oba autoři tato díla shodně připsali mladšímu 

Quitainerovi.1081 

 

Sochy stojí na vysokých podstavcích částečně zapuštěných do fasády. Podstavce sestávají 

z profilovaného soklu, hranolovitého dříku a podnože sochy. Na čelní stěně dříku se nacházejí 

reliéfní zrcadla s výše uvedenými nápisy; jeho zkosené hrany jsou ozdobeny lisenami se 

stlačenými volutami na obou koncích. Tvarově úsporné postamenty jsou připomínají podstavec 

sousoší sv. Heřmana Josefa u strahovské klášterní baziliky (KAT. II/34). 

 

Panna Marie stojí na pahýlu stromu a pravou nohou šlape na hada s jablkem v tlamě, který 

pod ní leží stočen do kruhu. Dřevo stromu může symbolizovat Strom poznání, ale také Kořen 

Jesse (Radix Jesse), z nějž podle Izajášova proroctví vzejde pokolení Mesiášovo (Iz 11,1). 

Spojení symbolů Kořene Jesse a hada by v tomto případě mohlo vyjadřovat symbiózu 

Immaculaty a nové Evy, jež zrozením Spasitele odčiňuje prvotní hřích svého typologického 

předobrazu. Tento výklad podporuje i nápis na podstavci, dovolávající se Panny Marie jako 

panenské Bohorodičky, jež byla počata bez poskvrny hříchu. 

                                                 
1074 Tamtéž 
1075 SÁDLO 1933, 229 (Quitainer); SÁDLO 1936, 28 (Prachner), SÁDLO 1941, nepag. (neznámý autor) 
1076 GUNDELACH 1945, nepag. 
1077 BLAŽÍČEK 1946, 92; BLAŽÍČEK 1958, 200. Blažíčkovy formulace naznačují, že si touto atribucí nebyl zcela 

jist. Ve starší z obou prací uvádí, že Prachner byl v případě obou soch ovlivněn Platzerem. Ve své syntéze z roku 

1958 již uvádí rokokové vlivy J. A. Quitainera a klasicismus Platzerův. 
1078 NEUMANN 1974, 67; POCHE 1985, 55 
1079 BLAŽÍČEK 1989b, 716; HORYNA 1989b, 138; VANČURA 1989, 146; VANČURA 1993, 312, 320 (pozn. 89) 
1080 SUCHOMEL 1994, 336 
1081 PETŘÍKOVÁ 2008, 127–128 (kat. č. 44), HOŘÁK 2008, 37 
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Z kompozičního hlediska je noha drtící hada impulsem ke kontrapostu a zároveň „vbočení“ 

volné nohy směrem doleva. Tento pohyb vytváří efekt prostorově formovaného lukovitého 

prohnutí postavy, která vrcholí hlavou sklánějící se k levému rameni a vystavující průčelnímu 

pohledu sličný profil obličeje. Socha díky tomu „ovládá“ jak pohled zpředu, z Křižovnického 

náměstí, tak ze strany – z perspektivy diváka vstupujícího do chrámu. Spirálovité prohnutí těla 

je přitom méně markantní než například u Quitainerovy sochy sv. Barbory ze strahovského 

klášterního kostela, kterou umělec vytvořil přibližně ve stejné době (KAT. II/15d). Immaculata 

svým uměřeným postojem není vzdálena dílům I. F. Platzera, která ve svém článku zmiňuje M. 

Suchomel. Na tohoto Quitainerova současníka odkazuje také antikizující pojetí hlavy, natočené 

k divákovi z profilu a ozdobené pramínkem kadeřavých vlasů, který nad uchem padá na tvář. 

Podání detailů i celková estetická koncepce však umožňují připsat dílo J. A. Quitainerovi. 

Konkrétně lze jmenovat například tvar „jablka“ kolene volné nohy, jež se realisticky a zároveň 

malebně rýsuje pod napnutou látkou, nebo řezbářsky pojaté těžké prameny vlasů. Tyto a další 

prvky precizní povrchové modelace, které v nedávné době znovu ožily díky restaurátorskému 

zásahu, vytvářejí senzuálně působivou syntézu, která je vzdálena jak Platzerovu 

sumarizujícímu stylu, tak expresivním modelačním tendencím R. J. Prachnera. Rokokovou 

náladu díla vystihl Arne Novák, jenž Immaculatu přirovnal k dámě sestupující z kočáru.1082 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého, oděná v souladu s tradiční ikonografií tohoto světce, opakuje 

v zrcadlově obráceném gardu pohyby Panny Marie Immaculaty, když levou nohou šlape na 

mušli – jeden ze svých tradičních atributů – a horní částí těla se naklání vpravo, směrem ke 

vchodu do kostela. Světec si klade pravou ruku doprostřed hrudi, zatímco levou rukou k sobě 

tiskne mohutný kříž a ovíjí jej cípem almuce. Tento motiv zpřítomňuje hloubku a intimitu jeho 

vztahu ke Spasiteli a dává na srozuměnou, odkud pramení Janova „atletická“ síla, o které se 

zmiňuje nápis vytesaný na podstavci. Zároveň lze v koncepci sochy sv. Jana Nepomuckého 

rozpoznat motiv eucharistie, neboť světec v liturgickém oděvu kněze obrací kříž čelem před 

sebe a pozvedá Kristovo tělo, na něž sám nehledí, k očím věřících.  

Z formálního hlediska se socha vyznačuje modelační uměřeností a dominujícími 

vertikálními liniemi, jimiž je členěn povrch kleriky i rochety. Ve srovnání se sochou 

Immaculaty působí sv. Jan sevřenějším, schouleným dojmem. Malebné zvlnění lemu rochety – 

jeden z Quitainerových oblíbených motivů – je v tomto případě velmi decentní. Výraznějším 

dekorativním prvkem je pouze jeho krajková výšivka. Toto lineární řezbářské pojetí navazuje 

                                                 
1082 NOVÁK 1921, 11 
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na dílenské vzorce Ondřeje Filipa Quitainera. Konkrétně lze v této souvislosti poukázat na 

dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého ze sbírek Národní galerie (P 6530; (KAT. I/15), kterou 

staršímu Quitainerovi odůvodněně připisuje Blažíček. Tradici pražské quitainerovské dílny 

odpovídá také citlivý realismus světcova obličeje.  

 

LITERATURA: 

NOVÁK 1921, 11, JIŘÍK 1932, 274; SÁDLO 1933, 229; ŠTECH 1935, SÁDLO 1936, 28, 30 

(pozn. 8), SÁDLO 1941, nepag.; GUNDELACH 1945, nepag.; BLAŽÍČEK 1946, 92, 125; BLAŽÍČEK 

1958, 200; NEUMANN 1974, 67; POCHE 1985, 55; BLAŽÍČEK 1989b, 716; HORYNA 1989b, 138; 

VANČURA 1989, 146; VANČURA 1993, 312, 320 (pozn. 89); SUCHOMEL 1994, 336; PETŘÍKOVÁ 

2008, 127–128 (kat. č. 44), HOŘÁK 2008, 37; VANČURA 2002/II, 238 
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Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. Praha 1996, 66 
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VILÍMKOVÁ 1980 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 
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42) Bývalý oltář sv. Jana z Boha, Kostel sv. Šimona a Judy při bývalém kostele 

milosrdných bratří, Praha – Staré Město 

50. léta 18. století 

 

alegorie Naděje, v. 153 cm 

alegorie Víry, v. 153 cm 

výška podstavců cca 150 cm 

 

Lipové dřevo, nepůvodní realistická polychromie s pozlacenými drapériemi. Pod současným 

zlacením byla nalezena vrstva leštěné běli. Sochy jsou vzadu vyžlabeny. 

 

Objednavatelem díla byl klášter řádu Milosrdných bratří v Praze na Starém Městě. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Známá fakta o vzniku a vývoji oltáře shrnul Václav Vančura.1083 Z jeho studie o sochařské 

výzdobě kostela sv. Šimona a Judy z roku 1994 vyplývá, že oltář byl zřízen v roce 1681.1084 

Titulní obraz sv. Jana z Boha namaloval Jan Rudolf Bys v roce 1691. V roce 1741 byl oltář 

doplněn štukovou výzdobou, z níž se dochovala postava andílka s košem chlebů nad portálem. 

V roce 1796 byl oltář nově štafírován; z této doby pravděpodobně pochází dnešní polychromie 

obou oltářních soch. V 80. letech 20. století byl v souvislosti s úpravou objektu kostela na 

koncertní síň v místě oltáře proražen nový vstup do kostela. Sochy byly ponechány na svém 

místě, tabernákl a obraz sv. Jana z Boha byly uloženy v sakristii.1085 

Obě sochy zmínil O. J. Blažíček ve své syntéze z roku 1958 jako příklad sochařských děl, 

které reprezentují přechodovou slohovou fázi mezi raným a pozdním rokokem a nesou stopy 

vlivu klasicistní plastičností.1086 Jejich vznik situoval Blažíček do období mezi léty 1750 až 

1760. J. A. Quitainerovi tyto práce připsal V. Vančura v roce 1994 ve své výše uvedené studii. 

„Jemnou elegancí a ušlechtilostí formy“ se sochy podle Vančurova názoru blíží Quitainerovým 

vrcholným pracím z kostela sv. Jiljí, zejména Maří Magdaleně z oltáře Panny Marie Bolestné 

                                                 
1083 VANČURA 1994b, 80 
1084 F. Bogar udává rok 1707. Srov. BOGAR 1934, 192 
1085 Tabernákl se v sakristii nachází dodnes. Je bohatě řezbářsky zdoben pozlacenými rozvilinovými ornamenty. 

Po stranách jsou dva prosklené relikviáře. Svatostánek zdobí reliéf Beránka ležícího na knize zapečetěné sedmi 

pečeťmi. (Stav z ledna 2019). 
1086 BLAŽÍČEK 1958, 154 
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(KAT. II/33).1087 Zřejmě v souvislosti s archivním dokladem z roku 1741, jenž se týká štukové 

výzdoby, uvažoval Vančura o ranějším datování než Blažíček a zařadil obě sochy do 40. let 18. 

století.1088 S připsáním soch Quitainerovi se ve své diplomové práci z roku 2008 ztotožnila E. 

Petříková, jež kromě analogií s pracemi pro kostel sv. Jiljí upozornila také podobnost obličeje 

alegorie Víry a tváře sv. Maří Magdaleny na kalvárii v Dolních Břežanech (KAT. II/14).1089 

Petříková s poukazem na klasicistní tendence, zmíněné již Blažíčkem, navrhla klást díla do 50. 

let 18.století či do jejich závěru. 

 

Obě sochy tvoří – jako je pro Quitainera typické – komplementární dvojici postav, které se 

kompozičně doplňují. Postava Naděje na levé straně bývalého oltáře se opírá o atribut kotvy a 

její podložená levá noha je východiskem spirálovitého pohybu gradujícího vztyčenou pravou 

rukou a pohledem směřujícím k nebesům. Alegorie Víry s velkým kalichem v levé ruce sklání 

pohled k zemi a ve srovnání se svým dynamicky pojatým protějškem je více „zabalena“ do 

sebe. Obě sochy jsou zároveň příkladem dvou různých žánrových uchopení ženské postavy. 

Odhlédneme-li od atributu kotvy a pohledu obrácenému k nebi je postava Naděje téměř prosta 

náboženských konotací. O to více vyniká její svůdná krása, která je ostentativně dávána na odiv 

sporým oblečením, odhalujícím díky napjaté látce i zakryté tělesné partie. Nestabilní postoj 

postavy, jež se po spirále vine vzhůru a zároveň jako by v extázi padala v mdlobu, připomíná 

sochu sv. Jana Evangelisty na bočním oltáři v novoměstském kostele sv. Jana Nepomuckého 

na Skalce. Protějšková Víra s hlavou přikrytou rouškou a tělem, které je s výjimkou předloktí 

zcela zahaleno, v Quitainerově tvorbě obvykle reprezentuje typ Panny Marie anebo svaté 

řeholnice. Sklonem hlavy, protáhlým obličejem, podlouhlým nosem, přivřenými a jakoby 

opuchlými víčky a náznakem druhé brady alegorie Víry cituje sochu sv. Lucie z hlavního oltáře 

kostela sv. Lukáše ve Svárově (KAT. II/7). Ve srovnání s virtuozní alegorií Naděje vykazuje 

alegorie Víry poněkud nižší úroveň řezbářského zpracování, což se projevuje zejména 

disproporčně velkým chodidlem pravé nohy vystupujícím zpod drapérie. 

Relativně úzký rejstřík kompozičních a fyziologických typů, procházejících dlouhými úseky 

Quitainerovy umělecké činnosti, znesnadňuje určení data vzniku těchto soch. Vzhledem 

k jejich návaznosti na sochařovy práce ze staroměstského kostela sv. Jiljí a zejména z 

novoměstského kostela sv. Jana Nepomuckého, s nimiž je pojí uvolněné držení těla, se 

přikláním k datování kolem poloviny 50. let 18. století. 

                                                 
1087 VANČURA 1994b, 80 
1088 Tamtéž, 85 (obr. 41) 
1089 PETŘÍKOVÁ 2008, 130 
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43) Dvojice andílků z Národní galerie, 50. léta 18. století 

 

Vznášející se andílek I, inv. č. P 4530, v. 16,5 cm 

Vznášející se andílek II, inv. č. P 4531, v. 18 cm 

 

dřevo, inkarnát, zlacení drapérií 

(Polychromie dle karty NG není původní.) 

 

J. A. Quitainerovi jsou obě díla připsána na evidenčních kartách Národní galerie. 

 

Oba bezkřídlí andílci jsou zahaleni v košilkách, ze kterých vystupují pouze jejich svalnaté a 

zaoblené paže a nohy. První z nich spíná ruce po své levé straně ve výši hlavy, jež se sklání 

proti pohybu rukou k pravému rameni. Zkřížené nohy naznačují poklek adoranta. Druhý 

andílek si klade zkřížené paže na hruď a zvedá pohled vzhůru ve zbožné úctě. Také jeho 

pokrčená pravá noha naznačuje poklek. Zrcadlově obrácené pohyby nohou a komplementární 

gesta rukou podporují předpoklad, že se jedná o párovou dvojici, jež původně vzdávala úctu 

oltářnímu obrazu nebo soše. Pojetí velkých hlav s dvojitou bradou a malými kulatými ústy 

s měkce modelovanými koutky pod oblými tvářemi odpovídá putti na oltáři sv. Tomáše 

v kostele sv. Jiljí, které jsou Quitainerovou doloženou prací z roku 1734 (KAT. II/3). 

Rekukovaný záhybový systém drapérie se zakulacenými hranami, vytvářejícími na ploše látky 

klínovité obrazce, nasvědčuje pozdějšímu datování. 

 

LITERATURA: 

ISKUSSTVO ČEŠSKOGO BAROKKO 1974, kat. č. 113, 114 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

inv. č. P 4530, P 4531 

 

  



  

396 

 

44) Sv. Jan Nepomucký 

po roce 1755 

 

lipové dřevo s novodobou polychromií a pozůstatky původní polychromie ve spodní vrstvě 

výška včetně podstavce: 24,8 cm 

Odlomena špička nosu. 

 

Národní galerie, inv. č. P8158. Získáno ze soukromého majetku v roce 1987. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Mojmír Horyna. 

 

Sv. Jan Nepomucký je zobrazen pomocí tradiční ikonografie jako muž s bradkou, oděný v 

kněžském rouchu a v kožešinovém pláštíku kanovníka. Nad hlavou má světec aureolu pěti 

pěticípých hvězd. Nevelká řezba spočívá na nízkém trojdílném podstavci s konkávně 

probranými boky střední části. Sv. Jan stojí na úzké bázi soklu s nohama blízko u sebe; pravou 

nohou vykračuje na volutu podstavce. V kontrastu ke klidné vertikále nohou je střední část 

sochy dynamizována a rozvedena do šířky prostřednictvím rochety, která je zvlněna v oblasti 

kolen, a almuce, jež kopíruje pohyb napřažené pravé ruky. V horní části postavy dochází 

k opětovnému zklidnění kompozice. Socha vrcholí mírně sklopenou hlavou a obličejem 

klidného výrazu. Pohybové schéma – založené na nakročení pravé nohy, prudkém gestu pravé 

ruky s kvadrátkem a pohybu levé ruky, již si světec klade na hruď – dává vzniknout dojmu 

zbožné úklony. Mojmír Horyna v této souvislosti uvažuje, že protějškem sv. Jana mohl být 

anděl nesoucí staroboleslavské palladium či jiný atribut.1090 Dílo nemá znaky přípravné práce 

– pouze vzadu je zběžněji zpracované. Horyna proto uvažuje, že mohlo být určeno k soukromé 

zbožnosti, například jako součást domácího oltáříku.1091 

Socha byla poprvé publikována v roce 1933 v katalogu pražské galerie Hugo Feigla jako 

práce neznámého autora ze 40. let. 18. století.1092 Po její koupi Národní galerií provedl její 

uměleckohistorickou analýzu M. Horyna, jenž ji určil jako práci J. A. Quitainera z 60. let 18. 

století. K této atribuci jej vedly formální znaky, jako je provázanost mezi pohyby těla a drapérie, 

realistické rozlišení povrchových kvalit částí oděvu či plasticita záhybů drapérie, a dále 

srovnání se známými Quitainerovými díly z 50. let 18. století, především sochami na oltářích 

                                                 
1090 Evidenční karta Národní galerie, inv. č. P8158 
1091 Tamtéž 
1092 BAROKNÍ DŘEVĚNÁ PLASTIKA 1933, 12 (kat. č. 54) 
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sv. Jana Nepomuckého a sv. Augustina ve strahovské klášterní bazilice (KAT. II/15a,b), 

sousoším sv. Jana Nepomuckého v Praze Na Pohořelci (KAT. II/35) a sv. Jana Nepomuckého 

před kostelem křižovníků v Praze na Starém městě. S Horynovým názorem na autorství i dataci 

sochy se později ztotožnila Eva Petříková.1093 

 

K poznatkům vysloveným v dosavadní literatuře lze doplnit, že kromě zmíněných 

formálních znaků nasvědčuje Quitainerovu autorství také vysoká míra stylizace, založená na 

kombinaci vzájemně se vyvažujících kontrastů: zvlněné a hladké plochy, pohybu a klidu, 

vertikály a horizontály. Tyto kontrasty v součtu tvoří harmonicky vyvážený celek, jejž oživují 

realisticky podané detaily a věrohodná souhra pohybu těla a drapérie. K dataci navržené M. 

Horynou nutno podotknout, že Quitanerovou dílnou vytvořená výzdoba strahovských bočních 

oltářů tenduje na počátku 60. let k méně dynamickému pohybovému schématu. Dílo proto 

řadím spíše do druhé poloviny 50. let.  

 

LITERATURA: 

BAROKNÍ DŘEVĚNÁ PLASTIKA 1933, 12 (kat. č. 54); PETŘÍKOVÁ 2008, 132 (kat. č. 46) 

 

EVIDENČNÍ KARTA (Národní galerie): 

inv. č. P8158 (zápis Mojmíra Horyny) 
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TŘEŠTÍKOVÁ 1990 

 

  

                                                 
1093 PETŘÍKOVÁ 2008, 132 (kat. č. 46) 
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Okruh a dílna 

 

45) Kaple Panny Marie Karmelské, kostel sv. Havla při bývalém klášteře obutých 

karmelitánů, Praha – Staré Město 

první polovina 30. let 18. století 

 

sv. Šimon Stock, sv. Jan od Kříže (na oltáři Panny Marie Karmelské) 

sv. Berthold (nebo sv. Petr Tomáš), sv. Ondřej Corsiny (na konzolích vedle oltáře) 

sv. Angel Jeruzalémský (?), sv. Cyril Cařihradský (?) (na konzolích v rozích kaple) 

putto a osm andílčích hlaviček (v nástavci) 

 

výška soch světců: životní velikost 

 

dřevo, inkarnát, zlacení (drapérie, symbol Božího oka, sluneční paprsky), stříbření (obláčky 

v nástavci) 

 

Kaple v závěru jižní boční lodi kostela sv. Havla byla postavena v roce 1671 pro 

arcibratrstvo sv. škapulíře Matky Boží Karmelské, založené při kostele v roce 1634.1094 

Bratrstvo se jednou měsíčně scházelo při společné bohoslužbě a na svátek Panny Marie 

Karmelské (16. července) pořádalo procesí.1095 Ve 30. letech 18. století byla kaple upravena 

v návaznosti na celkovou obnovu interiéru kostela a výměnu oltářů. Archivolta vstupu a liseny 

na stěnách byly opatřeny umělým mramorem. Strop pokryla freska s námětem oslavy škapulíře 

a byla vytvořena nová štukatura. V té době také vznikl nový dřevěný oltář, do něhož byl včleněn 

obraz Panny Marie Karmelské, pocházející z předchozího oltáře z roku 1673.1096 

Dřevěný portálový oltář je vsazen do mělké niky ve východní stěně kaple a vyznačuje se 

přehlednou trojstupňovou strukturou. Na nízké soklové části, k níž je přisazena menza, spočívá 

pozlacená (neobarokní) skříňka s kopií Pražského Jezulátka. Retábl je po stranách ohraničen 

hladkými sloupy s kompozitními hlavicemi a nahoře bohatě zalamovanou a profilovanou 

římsou. Jeho výzdobu tvoří již zmíněný obraz Panny Marie Karmelské a sochy dvou světců 

v karmelitánském řádovém oděvu po jeho stranách. Oltářní nástavec se skládá ze střední části, 

ozdobené symbolem Božího oka ve věnci slunečních paprsků, a dvěma volutovými čely. Jeho 

                                                 
1094 HÖSLER/CETKOVSKÝ/ČIŽINSKÁ/Hájek 2010, 25 
1095 Tamtéž 50 
1096 Tamtéž 41 
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sochařskou výzdobu dotváří putto na pravé volutě a dále osm andílčích hlaviček na stříbrných 

obláčcích a dvě vázy se šlehajícími plameny. Na architekturu a barevnost oltáře navazuje 

výzdoba čtyř lisen s volutovými konzolami, na nichž jsou osazeny další čtyři sochy 

karmelitánských světců. 

 

Šestici světců sdružených v jakési karmelitánské „sacra conversazione“ se v roce 1969 

pokusil identifikoval Josef Myslivec.1097 Jeho interpretace není v literatuře přijímána zcela bez 

výhrad. Shoda panuje v případě postavy na levé straně oltáře, jež je ztotožňována se sv. 

Šimonem Stockem. Jeho protějškem, jenž pozvedá v levé ruce kříž, je pravděpodobně sv. Jan 

od Kříže, přestože tento světec bývá spojován spíše s reformovanou větví karmelitánského 

řádu.1098 Světce nalevo od oltáře určil Myslivec podle zbroje odložené u jeho nohou jako 

prvního generála řádu sv. Bertholda. Tomuto světci však nepřísluší atributy patriaršího kříže a 

pallia. Podle E. Petříkové by se proto mohlo jednat o třetího generála karmelitánského řádu 

Cyrila Cařihradského, jenž se zřekl nabízené hodnosti patriarchy.1099 Autoři nedávné studie o 

dějinách karmelitánů v Praze se přiklánějí k názoru, že jde o titulárního cařihradského 

patriarchu, mírového vyjednavače a účastníka křížové výpravy z roku 1365 sv. Petra 

Tomáše.1100 Protější sochu lze podle vlka u jejích nohou identifikovat jako Ondřeje Corsiniho. 

Ikonografie postav v rozích za vstupem do kaple je opět nejednoznačná. Socha na levé straně 

nenesla už v 60. letech 20. století atributy.1101 Podle autorů uvedené studie by se mohlo jednat 

o sv. Angela Jeruzalémského, jenž původně v napřažených rukách nesl své atributy meče, kříže 

nebo lilie.1102 Jeho protějšek s palliem, křížem a otevřenou knihou určil Myslivec jako sv. Petra 

Tomáše,1103 zatímco autoři zmíněné studie se přiklánějí ke sv. Cyrilu Cařihradskému.1104 

Možný podíl J. A. Quitainera na výzdobě kostela sv. Havla poprvé zmínil Ivo Kořán v roce 

1988, aniž upřesnil, jaká díla po sobě sochař u sv. Havla zanechal.1105 Konkrétnější byl Václav 

Vančura, jenž v roce 1989 konstatoval, že Quitainerův „ateliér provedl plastickou výzdobu 

                                                 
1097 MYSLIVEC 1969, 37–38 
1098 PETŘÍKOVÁ 2008, 137. Podle autorky se by se hypoteticky mohlo jednat o sv. Bertholda, jednoho ze 

zakladatelů řádu.  
1099 Tamtéž  
1100 HÖSLER/CETKOVSKÝ/ČIŽINSKÁ/Hájek 2010, 42 
1101 Tamtéž 42 
1102 Tamtéž 
1103 MYSLIVEC 1969, 38 
1104 HÖSLER/CETKOVSKÝ/ČIŽINSKÁ/Hájek 2010, 42 
1105 KOŘÁN 1988, 511. Je možné, že Kořán v té době již znak rukopis Vančurovy studie o Quitainerech, která 

byla napsána v roce 1987. 
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kaple Panny Marie Karmelské“. 1106Vančura dospěl k tomuto závěru na základě srovnání 

sochařské výzdoby kaple se sochami na postranních oltářích u presbytáře malostranského 

kostela Panny Marie Vítězné. Vzájemné shody přitom shledal v typice hlav, klidném nakročení 

a jednoduchém zvrásnění oděvů. Drapérie Quitainerových soch v kostele sv. Havla je přitom 

podle Vančury pojata „malebněji“, což jej vedlo k dataci těchto prací až do doby před rokem 

1738, kdy byl obnovený a nově zařízený kostel vysvěcen. S připsáním sochařské výzdoby kaple 

dílně J. A. Quitainera se později ztotožnil také autor této disertační práce a s výhradami i E. 

Petříková.1107 Petříková poukázala na značnou kvalitativní rozkolísanost celého souboru, jenž 

vychází z Quitainerových dílenských schémat – jak je poznáváme v jeho pracích na hlavním 

oltáři u sv. Tomáše (KAT. II/1).a na oltáři sv. Josefa v kostele Panny Marie Vítězné –, ale 

zároveň vykazuje výrazný podíl spoluúčasti dílenských pomocníků nebo sochařské osobnosti, 

která Quitainerovou dílnou prošla, ale dále již působila samostatně.1108 

 

Vzpřímené postavy světců objemově plných postav, dekorativně zvrásněných drapérií a 

výrazně řezaných hlav mají po formální stránce blízko ke Quitainerovým pracím z raných 30. 

let 18. století. Platí to zejména pro řezby sv. Šimona Stocka a sv. Jana od Kříže, které jsou 

nejzdařilejšími realizacemi z celého souboru. Klasicizující hlava sv. Šimona Stocka 

s obličejem, v jehož pootevřených ústech a pohledu obráceném vzhůru se zračí tlumená 

náboženská exaltace, připomíná jak sochy z oltáře sv. Josefa u malostranských karmelitánů, tak 

velmi kvalitní sochu Jana od Kříže z Národní galerie (KAT. II/24). Obě řezby na oltáři mají 

podobně bohatě členěné drapérie jako sochy na hlavním oltáři u sv. Tomáše, ale záhyby látky 

jsou již zaoblenější. Zároveň se zdá, že obě práce vznikly ještě před výzdobou oltáře sv. Josefa 

v kostele Panny Marie Vítězné, kde Quitainer dospěl dále v malebné redukci záhybového 

systému.  

Zbývající čtyři sochy jsou kvalitativně rozkolísané a na rozdíl od soch na oltáři vznikly 

patrně rukou dílenských pomocníků. Například hlavu sochy Ondřeje Corsiniho deformuje 

nepřirozeně nabobtnalý zátylek. Také strnulé a loutkovitě prohnuté postavy světců podél vstupu 

do kaple jsou vzdáleny Quitainerovým vycizelovaným pohybovým vzorcům.  

 

LITERATURA: 

                                                 
1106 VANČURA 1989, 139. Blažíček ve své syntéze z roku 1958 označil sochařskou výzdobu kaple za práci 

neznámého pražského řezbáře z doby kolem roku 1738. Srov. BLAŽÍČEK 1958, obr. 237. 
1107 HOŘÁK 2008, 34–35; PETŘÍKOVÁ 2008 136–138 (kat. č. 48) 
1108 PETŘÍKOVÁ 2008, 137–138 
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46) Sv. Jan Nepomucký, nádvoří Okresního soudu Praha-západ, č.p. 377, Praha – Malá 

Strana 

kolem poloviny 50. let 18. století 

 

Socha se nachází ve výklenku v dolní etáži severního křídla vnitřního dvora objektu. 

pískovec, v: podživotní velikost 

 

Objednavatelem byl klášter řádu anglických panen v Praze na Malé Straně. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Sv. Jan je zobrazen v souladu se svou tradiční ikonografií jako kanovník s atributy 

mučednické palmety, kříže a anděla. Světec zaujímá kontrapost motivovaný podložením levé 

nohy volutovým útvarem. Socha je komponována v mělkém reliéfu a její klidná kompozice 

vychází z motivu trojúhelníku, jehož pravou stranu a zároveň hlavní významovou osu tvoří 

spojnice mezi světcovou hlavou, Kristem a andílčí hlavičkou, vznášející se na oblaku u Janova 

levého boku. Přes pokročilou degradaci kamene, stírající detaily povrchové modelace, je patrné, 

že jednotlivé části oděvu byly vykresleny s drobnopisnou pečlivostí. Projevuje se to jednak 

odlišením kvality látek a dále detailním zobrazením ozdobných doplňků – krajkoví rochety, 

střapců na koncích štoly nebo knoflíků spínajících kleriku.  

Dílo připsal Quitainerovi Václav Vančura, jenž jako dobu jeho vzniku určil 50. léta 18. 

století. Podle Vančury se v základních rysech jedná o zrcadlově obrácenou variantu sv. Jana 

Nepomuckého Na Pohořelci (KAT. II/35), postrádající však ušlechtilost ztvárnění této figury. 

Ve prospěch uvedené autorské atribuce svědčí podle Vančury také andílčí hlavička, shodující 

se s motivem, který Quitainer použil na Kalvárii v Dolních Břežanech. Eva Petříková později 

upozornila na kompoziční shodu se sochami sv. Adriana (KAT. I/12) a sv. Jakuba (KAT. I/12c). 

z průčelí strahovského klášterního kostela. Datum vzniku díla posunula Petříková k polovině 

50. let. 18. století. 

Mezi charakteristiky umožňující zařadit sochu mezi práce Quitainerovy dílny lze rovněž 

zařadit organizaci záhybů drapérie pomocí vertikálních a diagonálních tahů, způsob napojení 

hlavy a krku, jenž dává vyniknout prohnuté šíji, řezbářské zpracování těžkých pramenů vlasů a 

tvar kolene nakročené nohy. Celkový postoj sv. Jana je na druhou stranu poměrně nevýrazný. 

Prohnutí postavy se odehrává především v předním plánu a pohybové schéma tak kromě 
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vysunutí volné nohy nedává prostor k vyjádření napětí mezi drapérií a objemovou skladbou, 

které je jedním z charakteristických znaků Quitainerovy tvorby. 

Vzhledem k pečlivé diferenciaci jednotlivých částí oděvu a municióznímu podání jejich 

ozdobných detailů lze dílo zařadit již do první poloviny 50. let 18. století. Jeho vznik mohl 

souviset s úpravami bývalého Lažanského paláce po jeho prodeji kongregaci Anglických panen 

v roce 1747.1109 

 

LITERATURA: 

VANČURA 1995, 342; PETŘÍKOVÁ 2008, 140 (kat. č. 50) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 478–479 

  

                                                 
1109 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 478 
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47) Oltář Nejsvětější Trojice, kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, Praha – Nové Město 

(evangelijní strana východní stěny lodi vedle triumfálního oblouku) 

kolem roku 1756 

 

sv. Apolonie 

sv. Vavřinec 

v: 180 

 

dřevo, leštěná běl a zlacené detaily (původně leštěná běl, později polychromováno) 

 

J. A. Quitainerovi připsal Ivo Kořán. 

 

Oltář je kompozičně shodný s protějškových oltářem Zvěstování Panně Marii na 

epištolní straně. Nachází se ve vysoké mělké nice, která se pod klenbou spíná do lomeného 

oblouku. Oba protějškové oltáře vynikají řezbářsky bohatě zdobenými svatostánky a 

rámovými retábly, do nichž jsou vsazena monumentální oltářní plátna. Zadní panel obou 

svatostánků zdobí prosklené relikviáře ve zlacených rokokových rámech. Na svatostánku 

oltáře Nejsvětější Trojice je umístěna skříňka s kopií Pražského Jezulátka. Z obou stran 

svatostánku je k oltáři přisazen vysoký podstavec, na němž spočívá socha světce. Na levé 

straně oltáře je to sv. Apolonie, zobrazená jako sličná mladá žena. Její postoj vychází 

z podložení pravé nohy a propnutí těla, jež vrcholí hlavou sklánějící se na dlouhé šíji. 

Jejím protějškem je prvomučedník sv. Vavřinec, jenž mírně předstupuje levou nohou a 

levou ruku s palmovou ratolestí si vroucně klade na hruď. 

 

Podle farní pamětní knihy, která však byla vedena až od roku 1761, vznikl oltář 

Nejsvětější Trojice v roce 1756 nákladem novoměstského radního Jana Václava 

Kozáka.1110 Protější mariánský oltář byl na náklady téhož donátora vytvořen již v roce 

1755.1111 Sochy světců na oltáři Nejsvětější Trojice připsal Quitainerovi Ivo Kořán, jenž 

světici na jeho levé straně označil jako sv. Rozálii.1112 S Kořánovým názorem na autorství 

                                                 
1110 NAVRÁTIL 1869, 36–37. Archivní pramen, ze kterého autor vychází, je uložen v Archivu hl. města Prahy (Fú 

sv. Jindřich na Novém Městě, Pamětní kniha farního úřadu /1761–1861/, inv. č. 1, 272). Tuto jeho signaturu 

citovala E. Petříková, srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 141 (pozn.1). 
1111 NAVRÁTIL 1869, 37–38 
1112 KOŘÁN 1988, 511 
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obou soch se ztotožnil Václav Vančura.1113 Tento autor se zároveň věnoval další sochařské 

výzdobě oltáře. Dva velké anděly a dva andílky po stranách retáblu stejně jako veškerou 

sochařskou výzdobou oltáře Zvěstování Panně Marii připsal Vančura Františku Ignáci 

Weissovi.1114 Tuto Vančurovu atribuci později odmítla Jana Tischerová.1115 Výzdobou 

trojičního oltáře se zatím naposledy zabývala Eva Petříková.1116 Podle této autorky lze 

sochy obou světců zařadit mezi díla Quitainerových spolupracovníků, žáků či 

následovníků. V případě sochy sv. Apoleny Petříková upozorňuje, že průsečíky s pracemi 

Quitainerovy dílny lze spatřovat v ladném postoji světice, jenž navazuje na gesta sochy 

sv. Jana Evangelisty z kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce (KAT. II/40) či na alegorii 

Víry z kostela sv. Šimona a Judy, a dále v typice oválného obličeje. Kompozice sv. 

Vavřince vychází podle autorky ze ztvárnění téhož světce v pražském kostele sv. Jiljí 

(KAT. II/33), i když kvalita modelace nedosahuje Quitainerovy obvyklé úrovně. Petříková 

soudí, že obličeje andělů by přes svoji typovost rovněž mohly odkazovat na quitainerovské 

předlohy, avšak pojetím drapérie je jim velmi vzdáleno. 

 

K již vysloveným názorům na obě hlavní oltářní sochy lze připojit několik poznámek. 

Hmotné postavy sv. Apolonie a sv. Vavřince se od Quitainerových prací z poloviny 50. let 

18. století (KAT. II/49b) liší plošší prostorovou esovkou tělesné osy. V členění drapérie se 

odrážejí některé sochařovy dílčí motivy. Neuplatňuje se zde však jeho hlavní zásada, 

spočívající ve zdůraznění několika dominantních linií, většinou do hloubky proříznutých 

šikmých tahů či trojúhelníkových útvarů, kolem nichž Quitainer rozvíjí předivo 

hierarchicky podřízených záhybů. Zvrásnění drapérie postrádá vyhraněnou koncepci, 

jeví se roztříštěně a některé partie, jako například zvlněný dolní okraj Vavřincovy alby, 

jsou izolovány od celkového kontextu a působí schematicky. Drapérie Quitainerových 

soch zralého období bývá také více sladěna s objemovou skladbou a logikou pohybů. V 

případě soch z kostela sv. Jindřicha, zejména pak sv. Vavřince, tato vazba téměř chybí. 

Je tak oslabeno napětí mezi dekorativní stylizací a realistickým slohovým základem, což 

vede ke zmatnění výtvarného charakteru díla. Přestože dosavadní literatura zdůvodnila 

návaznost těchto soch na tvorbu Quitainerovy dílny a některé jejich aspekty, jako 

například způsob zpracování rukou a obličejů, jsou na vysoké úrovni, stěží lze pro ně 

                                                 
1113 VANČURA 1989, 145  
1114 VANČURA 1991, 247 
1115 TISCHEROVÁ 2007, 258–259 
1116 PETŘÍKOVÁ 2008, 141–142 (kat. č. 51) 
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hledat jednoznačné paralely se sochařovou tvorbou kolem poloviny 50. let 18. století. 

Odchylky od Quitainerova projevu v tomto období připsala dosavadní literatura 

autorskému podílu sochařových pomocníků. Namístě je však i úvaha o ranějším datování 

obou soch. Tato varianta zatím zůstává v rovině hypotézy, protože se nemůže opřít o 

průkaznější srovnání se sochařovou ranou tvorbou.  

V souvislosti se sochami dvou velkých a dvou malých andělů po stranách retáblu je 

třeba podotknout, že obvyklému Quitainerovu pojetí tohoto ikonografickému typu se 

vymykají jak svojí rozčeřenou drapérií, tak útlými těly bez charakteristických oblých 

ramen a svalnatých paží. 

 

LITERATURA: 

NAVRÁTIL 1869, 36–37; EKERT 1884, 17; KOŘÁN 1988, 511; VANČURA 1989, 145; 

VANČURA 1991, 247; Vančura 2002/II, 238–239; TISCHEROVÁ 2007, 257–259 (kat. č. 91 a 92); 

HOŘÁK 2008, 36–37; PETŘÍKOVÁ 2008, 141–142 (kat. č. 51), HOŘÁK 2012, 15 (pozn. 28) 
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48) Oltář staroboleslavského Palladia, kostel sv. Jana Na Skalce, Praha – Nové Město 

60. léta 18. století 

 

dvě adorující putti 

v. cca 50 cm 

 

dřevo, zlaceno 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Oltář vznikl pravděpodobně až po roce 1753, protože není uveden v inventáři z tohoto 

roku.1117 Obě adorující putti přilétající z obou stran k Palladiu, určil v roce 1995 Václav 

Vančura jako Quitainerovu práci z období před rokem 1765.1118 Tento názor založil na srovnání 

s velkými putti na oltářích Narození Páně a Navštívení Panny Marie ve strahovském klášterním 

kostele (KAT. II/28i,ch). Vančura poukázal na shodné typy obličejů, gesta i způsob zpracování 

vlasů. 

Výtvarný charakter obou andílků v základních rysech navazuje na Quitainerovo pojetí. 

Svědčí o tom jejich objemově plná těla, oblá ramena s vyznačeným svalstvem i další 

anatomické detaily (záhyb kůže pod žebrem, modelace kyčle, tvar kolene, pohybově rozlišené 

prsty rukou). Řezba je však však ve srovnání s Quitainerovými strahovskými pracemi ostřejší; 

svalstvo je více „vyrýsované“, vlasy jsou grafičtěji podány. Zásadní rozdíl spočívá v podání 

pomačkané drapérie s vlásečnicovými záhyby, pro které nemáme v Quitainerově tvorbě 

analogie. Již Oldřich Jakub Blažíček uvažoval o možnosti, že Quitainerova dílna participovala 

na výzdobě kostela Na Skalce po sochařově smrti.1119 Výzdoba tohoto oltáře by toho mohla být 

dokladem. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

NA APA 2019 

 

LITERATURA: 

BLAŽÍČEK 1958, 188; BLAŽÍČEK 1989, 716; VANČURA 1995, 342 

                                                 
1117 Srov. NA APA 2019 
1118 VANČURA 1995, 342 
1119 BLAŽÍČEK 1958, 188; BLAŽÍČEK 1989, 716 
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49) Boční oltáře v kostele Proměnění Páně a v kostele Narození Panny Marie při 

bývalém klášteře bosých augustiniánů, Tábor 

60. léta 18. století 

 

Objednavatelem byl konvent řádu bosých augustiniánů v Táboře. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Soubor čtyř bočních oltářů byl původně určen pro kostel Narození Panny Marie při klášteře 

bosých augustiniánů v Táboře. Dva z těchto oltářů, zasvěcené sv. Apolonii a sv. Janovi z Boha 

(?), jsou nyní součástí vybavení děkanského kostela Proměnění Páně a jsou situovány u 

východní stěny jeho hlavní lodi po obou stranách vstupu do presbytáře. Zbývající dva oltáře, 

zasvěcené sv. Anně a Panně Marii, byly ponechány v klášterním kostele; jedná se o dvojici 

protějškových oltářů ve východní části chrámové lodi. Datum vzniku oltářů není archivně 

doložena a totéž platí o jejich tvůrcích.1120  

Kompoziční řešení oltářů zdůrazňuje vzdušné řezbářství na úkor tektonické přísnosti. Retábl 

je z každé strany flankován sloupem, jenž je s ním konstrukčně spojen pouze svou patkou, 

zatímco hlavice je prostřednictvím vysutého žebra jen volně svázána s nástavcem, pojatým jako 

řezbářsky bohatě zdobený rám. Dva oltáře, jež byly přemístěny do děkanského chrámu, mají 

hladké sloupy, jimž jsou předsazeny konzole se sochami světců. Prostor mezi sloupy a retáblem 

vyplňuje na každé straně vysoká, vzadu vyžlabená váza bohatého rokokového tvarosloví. 

Oltáře, které zůstaly v klášterním kostele, mají tordované sloupy a sochy jsou vtaženy do niky 

mezi sloupy a retábly. Zatímco v prvním případě se sochy světců obracejí do prostoru lodi a 

„komunikují“ s divákem, v druhém případě jsou více svázány s retáblem a oltářními obrazy. 

Sochařskou výzdobu všech oltářů tvoří dvojice světců – s výjimkou sv. Alžběty a Zachariáše 

vždy augustiniánských řeholníků či řeholnic. Na jednom oltáři jsou pouze mužské postavy, na 

dalším pouze ženské a na zbývajících dvou se nacházejí smíšené páry. Sochy z děkanského 

kostela byly zřejmě v 19. století opatřeny nevhodnou realistickou polychromií. Povrchová 

úprava soch v klášterním kostele kombinuje inkarnát se zlacením drapérie a atributů. 

                                                 
1120 Jména umělců a řemeslníků se v pramenech vztahujících se k táborskému konventu bosých augustiniánů 

vyskytují jen zřídka. SROV. ŠMILAUEROVÁ 2018, 108 (pozn. 599). Jedna z mála výjimek se týká sochařské 

výzdoby hlavního oltáře, na jehož raně barokní i pozdně barokní podobě se podle zjištění Věry Naňkové podíleli 

významní pražští sochaři. V letech 1653 až 1655 jsou v souvislosti s výzdobou oltáře doloženy platby Janu 

Jiřímu Bendlovi. Tento oltář byl po osmdesáti letech nahrazen novým oltářem, jehož sochařskou výzdobu 

vytvořil na základě smlouvy z 13. února. 1734 Matyáš Schönherr. Srov. NAŇKOVÁ 1969, 618–619 
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Všechna tato díla připsal Quitainerově dílně V. Vančura a upozornil na jejich příbuznost se 

sochami bočních oltářních ve strahovském klášterním kostele a časově je zasadil do první 

poloviny 60. let 18. století.1121 Do quitainerovského okruhu je řadí také E. Petříková, jež je 

považuje za dílo žáka, pokračovatele nebo dílny.1122 Pravděpodobnost Quitainerova autorství 

zvyšuje fakt, že sochař je archivně doložen ve dvou z pěti českých konventů řádu bosých 

augustiniánů: v Lysé nad Labem (KAT. II/11). a v Praze Na Zderaze, kde navázal na předchozí 

působení svého otce (KAT. II/7).  

Součástí všech čtyř oltářů jsou také putti a andělské hlavičky, rozmístěné především 

v nástavcích. Jejich široké tváře, přilbice hladkých vlasů a nemotorná tělíčka se zakulacenými 

bříšky vykazují znaky průměrné dílenské produkce a typice Quitainerových andělů se dosti 

vzdalují. V dalším textu nebude proto tato složka plastické výzdoby oltářů pojednána. 

 

a) Oltář sv. Jana z Boha (?), kostel Proměnění Páně  

(epištolní strana při východní stěně kostela vedle triumfálního oblouku) 

pol. 60. let 18. století 

 

Augustinián s atributy kříže a knihy v rukou a knížecí čapky (koruny) a přilby pod nohama  

Augustinián s atributy kříže a knihy v rukou a masky pod nohama 

podživotní velikost 

 

dřevo, nepůvodní naturalistická polychromie z 19. století 

 

V literatuře je uváděno zasvěcení oltáře sv. Janu z Boha.1123 Atributy na titulním obraze však 

tomuto světci neodpovídají.1124 Osmicípá hvězda na jeho hrudi (která se opakuje i v nástavci) 

stejně jako lilie a houf andílků přísluší sv. Mikuláši Tolentinského, jenž však je neobvykle 

zobrazen spolu s ukřižovaným Kristem, který se k němu sklání a klade mu na rameno hřeby. 

Obě oltářní sochy představují starší muže s plnovousem a pleší, kteří jsou oblečeni v řeholním 

rouchu, přepásaném vysoko nad pasem řemenem. Na nohou mají oba světci sandály, z nichž 

vyčnívají jejich bosé nohy. Jejich téměř identické, pouze zrcadlově obrácené postoje 

charakterizuje mírné zhoupnutí v bocích, vycházející z podložení vnější nohy příslušným 

                                                 
1121 VANČURA 1989, 147 
1122 PETŘÍKOVÁ 2008, 144–147 (kat. č. 52, 53, 54, 55) 
1123 PETŘÍKOVÁ 2008, 143 
1124 Na tuto skutečnost upozornila restaurátorka Hana Vítová, která jako první interpretovala světce na obraze 

jako sv. Mikuláše Tolentinského. VEVŘÁT/VÍTOVÁ 2004, nepag. 
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atributem. Liší se pouze gesto ruky držící křížek ze sukovitého dřeva, která v jednom případě 

směřuje vzhůru a v druhém k zemi. Drapérie zdobí dlouhé táhlé linie se zaoblenými hranami. 

Opasek v kombinaci s dlouhým cípem řemenu, padajícím až k zemi, připomíná kříž typu „tau“.  

Tělesná stavba soch a jejich pohybové schéma – včetně vysoko nasazeného pasu a typického 

nakročení umožňujícího vyniknout klenutému objemu volné nohy – v základních rysech 

odpovídají Quitainerovu pojetí. Postavy jsou však subtilnější než sochy na strahovských 

bočních oltářích a jejich postoje postrádají Quitainerovo nuancované rozlišení pohybů. Na 

vysoké úrovni je řezbářské zpracování prstů, a především obličejů navazujících na dlouhou 

tradici citlivě podaných, zamyšlených stařeckých tváří, kterou lze sledovat až k pracím staršího 

Quitainera. Za pozornost stojí podání vousů traktovaných podobně jako v případě soch Ignáce 

Františka Platzera jako jednolitá hmota. Na rozdíl od Platzera však Quitainer tuto „masu“ 

prokresluje soustavou zvlněných linií, a ve výsledku tak vzniká kontrast mezi lineárními záhyby 

drapérie a stylizovanými kučerami vousů a vlasů. Také způsob nasazení skloněných hlav 

přibližuje obě sochy tvorbě J. A. Quitainera.  
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b) Oltář sv. Apolonie, kostel Proměnění Páně 

(evangelijní strana při východní stěně kostela vedle triumfálního oblouku) 

pol. 60. let 18. století 

 

Augustiniánka s atributy knihy a přesýpacích hodin, v. 132 cm 

Augustinián s kněžskou štolou a atributem kalicha, v. 135 cm 

dřevo, nepůvodní naturalistická polychromie z 19. století 

 

Tělesná stavba obou soch i pojetí drapérie se až na méně výrazný kontrapost a některé 

nuance pohybů shodují se světci na protějškovém oltáři. Augustiniánku na levé straně oltáře lze 

srovnat se sochami světic, které byly určeny na oltář sv. Jana Nepomuckého v pražském kostele 

řádu bosých augustiniánů a později byly spolu s tímto oltářem přemístěny do Svárova na 

Slánsku (KAT. II/7). Ve světle této komparace se sochy z Tábora vyznačují útlumem pohybové 

dynamiky a schmematičtějším pojetím záhybů drapérií. Téměř jejich přesnou citací je naopak 

hlava a obličej augustiniánky. Její malá kulatá brada a oči s „opuchlými“ víčky jsou obdobou 

sv. Kláry ze svárovského oltáře. Tvář světce, který má na řeholním hábitu štolu a pravou ruce 

pozvedá kalich, navazuje na typ mladistvých obličejů s velkýma nevinnýma očima, jejichž 

nejlepším příkladem jsou dva Quitainerovi prvomučedníci z oltáře sv. Floriana v pražském 

kostele sv. Jiljí (KAT. II/9). 
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c) Oltář Panny Marie, kostel Narození Panny Marie 

(epištolní strana východní části lodi) 

pol. 60. let 18. století 

 

sv. Rita z Cascie 

sv. Klára od Kříže (z Montefalca)  

podživotní velikost  

 

dřevo, inkarnát, zlacení 

 

Světice na levé straně je podle rány na čele augustiniánskou mystičku a ochranitelkou 

chudých Ritou z Cascie.1125 Jejím protějškem – augustiniánkou se svatozáří a s atributem srdce 

s vyrytými nástroji Kristova umučení – je sv. Klára od Kříže, která snad původně držela v ruce 

berlu jako odznak své hodnosti abatyše. Podle legendy bylo sv. Kláře po smrti vyňato srdce, na 

němž byla nalezena stigmata v podobě Arma Christi. Obě světice přihlížejí výjevu na oltářním 

plátně zobrazujícímu trůnící Pannu Marii s malým Ježíšem, jimž se klaní sv. Augustin a sv. 

Monika.  

Sochy typově odpovídají augustiniánce s přesýpacími hodinami z oltáře sv. Apolonie 

v děkanském kostele. Jejich štíhlejší tělesný kánon a nejasně formulovaný postoj je však ještě 

více vzdaluje Quitainerovým archivně doloženým řezbám a svědčí o podílu dílny na jejich 

realizaci. Lze souhlasit s názorem, že odlišné pojetí fyziognomie obličejů obou soch vypovídá 

o autorské účasti dvou různých tovaryšů.1126 Odlišnosti se projevují například ve ztvárnění nosů 

či ve tvaru obočí. Nápadný je také rozdíl ve zpracování rukou. „Baculaté“ prsty sv. Rity, které 

jsou neústrojně spojeny s velkou dlaní, řadí tuto práci ke kvalitativně nejslabším z celého 

souboru. 

 

  

                                                 
1125 Identifikaci obou světic provedla ve své diplomové práci Eva Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 147 
1126 Tamtéž 
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d) Oltář sv. Anny, kostel Narození Panny Marie, Tábor 

(evangelijní strana východní části lodi) 

pol. 60. let 18. století 

 

sv. Alžběta 

sv. Zachariáš 

podživotní velikost 

 

dřevo, inkarnát, zlacení 

 

Oltář je umístěn před oknem hlavní lodi a naplno tak vyniká efekt prostupování vzdušného 

skeletu nástavce slunečními paprsky. Světelné aranžmá oltáře vyplývá z kontrastu mezi jeho 

horní, bohatě osvětlenou částí, a retáblem ponořeným do pološera. Také scéna na oltářním 

plátně – zobrazující sv. Annu, Pannu Marii, malého Ježíše a sv. Jana Křtitele – je laděna 

šerosvitně.  

Václav Vančura upozornil na shodu v pojetí sv Alžběty a sochy sv. Apolonie na strahovském 

oltáři Maří Magdaleny (KAT. II/28d). 1127 S tímto názorem lze souhlasit s výhradou, že táborská 

socha působí sušším dojmem – tělo je „splasklejší“, záhyby drapérie nejsou motivovány 

pohybem. Stařecká tvář sv. Alžběty nemá v díle J. A. Quitainera přímý předobraz. Jejím vzorem 

mohl být obličej sochy sv. Anny na Březnickém portále na Svaté Hoře u Příbrami, jehož 

výzdoba je prvním archivně doloženým dílem O. F. Quitainera (KAT. I/1). Vzájemná podobnost 

je dána vystouplými lícními kostmi, zapadlýma očima pod vystupujícími nadočnicovými 

oblouky, zkrabatělým čelem i povolenou kůží na krku. 

Socha sv. Zachariáše navazuje svým kontrapostem a střídáním hladkých a zvrásněných 

ploch drapérie s charakteristickými klínovitými záhyby u pasu na Quitainerovo pojetí dvou 

prvomučedníků z pražského kostela sv. Jiljí. Obličej staršího muže s plnovousem odkazuje na 

dřívější Quitanerova uchopení daného sochařského tématu, jako například na evangelisty na 

kazatelně v Lysé nad Labem (KAT. II/11) nebo na sv. Vojtěcha v Kbelích (KAT. II/13). 

 

LITERATURA: 

VANČURA 1989, 147; HOŘÁK 2008, 38, 108; PETŘÍKOVÁ 2008, 143–147 (kat. č. 52–55); 

HOŘÁK 2012, 23 (pozn. 48) 

                                                 
1127 VANČURA 1989, 147. Vančura mylně označuje tyto sochy jako sv. Jáchyma a sv. Annu; mužská postava je 

oblečena jako velekněz a jedná se tak o sv. Zachariáše. 
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50) Oltář sv. Rocha, kostel sv. Tomáše při klášteře augustiniánů eremitů, Praha – Malá 

Strana (epištolní strana chóru) 

kolem roku 1765 

 

sv. Kosma a sv. Damián, v. 120 cm 

dva velcí andělé na nástavci, v. 90 cm 

reliéf s námětem sv. Karla Boromejského navštěvujícího nemocné morem (antependium) 

řezbářské ozdoby rámu obrazu a architektonických prvků (rozviliny, květy, rokaje) 

dřevo, inkarnát a zlacení 

 

Objednavatel byl klášter augustiniánů eremitů při kostele sv. Tomáše v Praze na Malé 

Straně. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Oltář sv. Rocha je protějškem oltáře sv. Šebestiána. Sochařská a řezbářská výzdoba těchto 

oltářů pochází zhruba ze stejného časového období, je však prací různých dílen. 

Architektonické řešení oltářů je shodné. Vyznačuje se plynulým přechodem mezi plochým 

retáblem a konkávně prohnutým nástavcem, jenž je vložen do prostoru pod oratoří. Roli 

scelujícího prvku zastává zlacená řezbářská výzdoba, pokrývající zejména rám obrazu, hrany 

čelní stěny retáblu a nástavec. Bohumil Matějka datuje vznik oltáře sv. Rocha bez odkazu na 

archivní pramen rokem 1767 – tedy dva roky po smrti J. A. Quitainera.1128  

Oba byzantští lékaři a mučedníci jsou zobrazeni v souladu se svou tradiční ikonografií jako 

učenci oblečení v talárech. Každý z nich drží pixidu, již má světec na pravé straně oltáře 

položenou na knize. Kompozice soch s volnou vnější nohou, jejíž obrys vystupuje zpod 

napjatého sukna, a sklon hlavy odpovídá pojetí téhož námětu Janem Oldřichem Mayerem na 

sousoší z Karlova Mostu (1709).  

Václav Vančura připsal sochy J. A. Quitainerovi a označil je za jeho poslední dílo, jež bylo 

dokončeno ještě před rokem 1765, ale na oltář bylo instalováno až po sochařově smrti.1129 

Autorem andělů na nástavci je podle Vančury až Quitainerův nástupce.1130 Toto hodnocení 

přejímá Eva Petříková a upozorňuje mimo jiné na kompoziční shodu obou ladně prohnutých 

                                                 
1128 MATĚJKA 1896, col. 134 
1129 Vančura 1989, 147–148 
1130 Tamtéž 
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štíhlých postav s vláčným postojem sochy sv. Floriana na strahovském oltáři sv. Anny nebo na 

jemně odstíněné pohyby prstů, odkazující na vytříbenou gestikulaci Quitainerových soch.1131 

Zároveň však Petříková dodává, že od Quitainerova pojetí se nápadně vzdaluje hrubá řezba 

obličejů s nepřirozeně velkýma očima. 

K uvedeným afinitám lze doplnit také vystupující koleno s realisticky vyznačenou rýhou 

uprostřed „jablka“ nebo oblá ramena, jež dávají i pod několika vrstvami oděvu vyniknout 

tělesnosti postavy. Zároveň je však třeba upozornit, že skladba drapérie tíhne k vytváření 

abstraktních vzorců, které nejsou zjemňovány a oživovány Quitainerovým citem pro realistický 

detail. Vysloveně schematické je pak pojetí kadeřavých vlasů a vousů. Sochy tak nedosahují 

takové míry symbiózy realismu a dekorativní stylizace, jaké byl Quitainer schopen ještě ve 

svých strahovských sochách z poloviny 60. let 18. století (viz např. (KAT. II/78). Nelze vyloučit, 

že stejně jako oba andělé na nástavci vznikly sochy Kosmy a Damiána už bez jeho spoluúčasti, 

nicméně v době nepříliš vzdálené od jeho smrti, kdy dílna stále ještě pokračovala v intencích 

jeho tvorby. Jejich štíhlý tělesný kánon je přibližuje sochám světců, jež Quitainer či jeho 

spolupracovníci kolem poloviny 60. let 18. století dodali do kostela bosých augustiniánů 

v Táboře (KAT. II/49). 

 

LITERATURA: 

MATĚJKA 1896, col. 134; PETŘÍKOVÁ 2008, 148 (kat. č. 56); Vančura 2002/II, 240 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

KLOUDA/KLOUDOVÁ 1967 
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51) Panna Marie Bolestná a sv. Jan Evangelista, kostel sv. Ignáce při bývalé koleji 

Tovaryšstva Ježíšova, Praha – Nové Město 

60. léta 18. století 

 

Sochy byly původně osazeny na konci schodiště vedoucího na kruchtu, v současné době jsou 

provizorně umístěny na kostelní galerii. 

v.: 200 cm 

dřevo, polychromováno 

 

Objednavatelem byl klášter Tovaryšstva Ježíšova při kostele sv. Ignáce v Praze na Novém 

Městě. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Obě sochy jsou formovány jako kompoziční protějšky. Jejich komplementární charakter je 

vyjádřen uzavřenou siluetou Panny Marie, spínající ruce na pravém boku, a postojem sv. Jana 

s široce rozpřaženými pažemi. Pohled Panny Marie míří k zemi, zatímco sv. Jan obrací oči 

k nebi. Rozvržení gest ani směřování pohledů nenasvědčuje tomu, že by postavy byly 

komponovány ve vztahu ke kříži a Ukřižovanému. Díla charakterizují masité obličeje, mohutná 

tělesná stavba, výškové nadsazení a přehledně uspořádaná drapérie, která se jen místy a 

nedramaticky odpoutává od siluety těla. Postavy zaujímají kontrapost, zdůrazněný v případě 

sv. Jana podložením levé nohy. Na hloubkové ose je kompozice rozvinuta v mělkém reliéfu. 

Postavy jsou určeny k čelnímu pohledu a partie jejich zad jsou zploštělé, jen sumárně 

zpracované. 

Za práci Quitainerovy dílny nebo žáka z doby kolem roku 1765 označil obě práce jako první 

Oldřich Jakub Blažíček v roce 1958.1132 Později Blažíček svůj názor revidoval a přiklonil ke 

Quitainerovu autorství.1133 Ve shodě s tím se vyslovil i Václav Vančura, ale posunul datování 

vzniku soch do druhé poloviny 50. let 18. století.1134 Vančura upozornil, že socha sv. Jana 

navazuje na stejnojmenného světce na postranním oltáři v novoměstském kostele sv. Jana Na 

Skalce (KAT. II/40) a Panna Marie Bolestná odpovídá typu mohutných ženských postav, pro 

něž lze najít příklady v různých etapách Quitainerovy tvorby. Vančura obě práce spojil 

                                                 
1132 BLAŽÍČEK 1958, 188 
1133 BLAŽÍČEK 1989b, 716 
1134 VANČURA 1989, 144 
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s obecnými tendencemi vývoje Quitainerova sochařství druhé poloviny 50. let, který se podle 

jeho názoru vyznačoval posunem ke statickému až těžkopádnému pojetí lidské postavy. Mezi 

díla Quitainerovy dílny nebo následovníků z doby kolem roku 1760 řadí obě sochy Eva 

Petříková.1135 Autorka srovnává Bolestnou Pannu Marii s břežanskou Maří Magdalenou (KAT. 

II/14), a upozorňuje, že záhybový systém drapérie sv. Jana odkazuje na Quitainerovy práce 

z 50. let. Zároveň však Petříková poukazuje, že Quitainerovu estetizovanému pojetí se vzdaluje 

realistický až naturalistický akcent, jenž se projevuje ve zpracování obličejů a prstů na rukou. 

 

Přestože jsou obě postavy účastny jedné z nejemotivnějších událostí v dějinách křesťanství, 

jejich duševní pohnutí je vyjádřeno velmi subtilními prostředky, jako je zvlněné obočí Panny 

Marie, nebo pravá ruka sv. Jana, která je sevřena v pěst a světec v ní drží nařasený kus látky. 

Porovnáme-li oba protagonisty s nejvýznamnějším pražským barokním dílem téhož námětu, 

kalvárií F. M. Brokoffa v severní boční kapli kostela sv. Havla v Praze na Starém Městě, 

vynikne téměř naprostá absence expresivních výrazových prostředků, jako jsou například slzy 

kanoucí po tváři Brokoffova sv. Jana. Tato lyrizující sublimace emocí je blízká Quitainerovu 

uměleckému projevu, a srovnání Bolestné Panny Marie s břežanskou Maří Magdalenou je tak 

zcela namístě. Stejně tak lze souhlasit, že logické uspořádání drapérie, které je navázáno na 

objemovou a pohybovou skladbu a přesně rozlišuje mezi dominantními a méně významnými 

motivy, je v souladu s Quitainerovým přístupem. Vzhledem k této koncepční shodě je 

pravděpodobné, že dílo vzniklo ještě v době, kdy charakter tvorby quitainerovské dílny určoval 

J. A. Quitainer, i když úroveň řezbářského zpracování zaostává za jeho vrcholnými uměleckými 

výkony.  

 

LITERATURA: 

Blažíček 1958, 188; BLAŽÍČEK 1989b, 716; PETŘÍKOVÁ 2008, 149, KUBÍNOVÁ 1970, 37; 

POCHE 1985, 241; VANČURA 1989, 144; Vančura 2002/II, 239 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Růžena BAŤKOVÁ (ed.): Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad. Praha 1998, 
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1135 PETŘÍKOVÁ 2008, 149 
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52) Boční oltáře kostela Narození Panny Marie při klášteře premonstrátek, Doksany 

1774–1777 

 

Do okruhu Quitainerovy dílny zařadili Oldřich Jakub Blažíček a Alexandra Kubínová. 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátek v Doksanech. 

 

Podíl Quitainerovy dílny na výzdobě doksanského klášterního kostela připustil bez uvedení 

konkrétních realizací a s dovětkem, že tato výzdoba mohla být instalována až po smrti J. A. 

Quitainera, již Oldřich Jakub Blažíček ve své syntéze z roku 1958.1136 Alexandra Kubínová 

poté ve své diplomové práci z roku 1970 spojila s tvorbou Quitainerovy dílny boční oltáře sv. 

Josefa a sv. Vavřince a připojila se k názoru O. J. Blažíčka, že jejich sochařská výzdoba vznikla 

až po Quitainerově smrti v roce 1765.1137 Eva Petříková klade výzdobu těchto oltářů 

s otazníkem do druhé poloviny 60. let 18. století a připisuje ji Quitainerově dílně či 

následovníkům.1138 

 

V příčné lodi se nacházejí celkem čtyři pozdně barokní mramorové oltáře. Při pilířích křížení 

stojí na epištolní straně oltář sv. Josefa, jehož protějškem na evangelijní straně je oltář sv. 

Vavřince. Na zadní straně těchto oltářů je podle svědectví Bohumila Matějky z roku 1898 vyryt 

nápis ERECTVM/ANNO/MDCCLXXIV.1139 Obrazy těchto dvou oltářů jsou signovány 

Ludvíkem Kohlem. Signatura obrazu Sen sv. Josefa je doplněna vročením 1771.1140 Další dva 

oltáře jsou situovány v obou závěrech příčné lodi. V jižním závěru je to oltář sv. Norberta a  

jeho protějškem v severním závěru je oltář sv. Augustina. Oltář v jižním závěru je opatřen 

signaturou „F. L.“ a datací 1777.1141 Signatura patří kameníkovi Františku Lauermannovi, 

bratrovi Josefa Lauermanna, s nímž Quitainer spolupracoval ve strahovské klášterní 

bazilice.1142 

Oba oltáře u pilířů křížení jsou vytvořeny z červeného, šedého, zelenavého a černého 

mramoru. Jsou portálového typu a jejich přehledná trojetážová skladba ještě odpovídá vrcholně 

barokní koncepci. Retábl je po obou stranách lemován dvojící sdružených pilastrů, které 

                                                 
1136 BLAŽÍČEK 1958, 188 
1137 KUBÍNOVÁ 1970, 81–82 
1138 PETŘÍKOVÁ 2008, 151–152 
1139 MATĚJKA 1898, 76 
1140 Tamtéž 
1141 Tamtéž 
1142 K dílu obou Lauermannů v poslední době nejpodrobněji: RYBAŘÍK 2011. 



  

421 

 

respektují půdorysné zakřivení polygonálního pilíře. Zadnímu pilastru je na obou stranách 

oltáře předsazen sloup, před nímž vzniká prostorová jímka a do ní je vsazena socha. Retábl je 

ukončen průběžnou zalamovanou a profilovanou římsou. Na římse je osazen tabulový štít 

nástavce s profilovanými bočními čely a na ně poklekávají velcí andělé.  

 

Oltáře v jižním a severním závěru příčné lodi jsou vyšší než oltáře při křížení a dosahují až 

k patě klenby. Jejich barevnost je tlumenější a vychází z kombinace šedé, hnědé a modrošedé. 

Hladké sloupy jsou přisazeny až těsně k retáblu a prostorová jímka pro osazení soch tak vzniká 

až na jejich vnější straně, kde je retábl ukončen nakoso postavenými pilastry. Sloupy a pilastry 

v tomto případě nevynášejí průběžné kladí, ale pouze jeho úseky. Retábl tak není striktně 

oddělen od nástavce. 

Také tato dvojice oltářů je osazena sochařkou výzdobou. V jejím rámci se estetice tvorby J. 

A. Quitainera nejvíce blíží ramenatí efébové na nástavcích. Sochy světic v dolní etáži (sv. 

Kateřina a sv. Barbora v jižním závěru a sv. Markéta a sv. Ludmila v severním závěru) se jí 

svým drobnopisným pojetí drapérie, které není vázáno na celkovou pohybovou koncepci, 

naopak výrazně vzdalují. Vzhledem k tomu, že tyto sochy není možno ani vzdáleně spojit 

s žádným z Quitainerových děl, nebude výzdoba obou oltářů v katalogu blíže pojednána. 
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a) Oltář sv. Josefa, kostel Narození Panny Marie při klášteře premonstrátek, Doksany 

(východní pilíř křížení, epištolní strana) 

kolem roku 1774 

 

sv. Heřman Josef s malým Ježíšem v náručí, v. 130 cm 

sv. Bohumír (Gottfried) s atributy lebky a knihy, v. 130 cm 

velcí andělé poklekávající na čela nástavce, „podživotní“ velikost 

dvě andělské hlavičky na obláčcích na vrcholu nástavce 

Aureola slunečních paprsků v nástavci 

drobná řezbářská výzdoba 

dřevo, zlaceno 

 

Do okruhu Quitainerovy dílny zařadili Oldřich Jakub Blažíček a Alexandra Kubínová. 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátek v Doksanech. 

 

Obě sochy světců jsou hlavním argumentem pro zařazení výzdoby dvou bočních oltářů při 

křížení do katalogu prací Quitainerovy dílny. Jejich návaznost na postavy týchž světců na oltáři 

sv. Augustina ve strahovském klášterním kostele (KAT. II/28c) je zřejmá. Platí to především o 

sv. Heřmanu Josefovi, jenž se svému strahovskému předobrazu podobá jak základním 

rozvržením postavy, kombinací šrafury a dlouhých šikmých záhybů kleriky i oválným 

obličejem zasněného výrazu. Také pojetí svalnatého dětského tělíčka je obdobné. Zároveň je 

třeba upozornit, že doksanské sochy jsou subtilnější než strahovské řezby; jejich tělesné objemy 

jsou méně klenuté. Ztrátu plasticity sochař vyvažuje drobnopisným pojetím drapérie. Také 

kompozice působí konvenčněji, neboť zatímco na Strahově se dítě opírá o bok nad světcovou 

volnou nohou, čímž sochař na malé ploše uvádí v chod nuancovanou souslednost pohybů, 

v Doksanech drží sv. Heřman Ježíše „pohodlněji“ nad svou nakročenou pravou nohou. 

Socha sv. Bohumíra zaujímá stejný postoj jako její protějšek, jen místo Ježíše drží světec 

nad svojí volnou nohou atributy knihy a lebky. Obličej světce opět velmi těsně navazuje na svůj 

strahovský předobraz, avšak jeho jemný, rozechvělý výraz posouvá do polohy neosobní masky.  

Velcí andělé na nástavci rovněž navazují na Quitainerovo pojetí, ale jejich štíhlé, vyhlazené 

formy je transformují v klasicizujícím duchu. 

Sochařská výzdoba oltáře nese znaky epigonské tvorby, čerpající z rezervoáru formálních 

prvků charakteristických pro Quitainerovu tvorbu. Spojení těchto elementů však nevede 
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k jejich syntéze a nedosahuje estetických kvalit svého předobrazu. Vše naznačuje tomu, že se 

nejedná o pouhou dílenskou produkci, již mohl J. A. Quitainer třeba jen dílčím způsobem 

korigovat, ale o dílo samostatně činného následovníka vzešlého z jeho dílny. S tím souvisí i 

otázka datace doksanských oltářů. Vzhledem k doloženému datu vzniku oltářního plátna i 

oltářní architektury je pravděpodobné, že sochařská výzdoba vznikla spíše až v první polovině 

70. let 18. století. 
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b) Oltář sv. Vavřince, kostel Narození Panny Marie při klášteře premonstrátek, 

Doksany (východní pilíř křížení, evangelijní strana) 

kolem roku 1774 

 

světice s knihou (bl. Bronislava?), v. 130 cm 

sv. Gertruda z Altenbergu s modelem kostela v náručí, v. 130 cm 

velcí andělé poklekávající na čela nástavce, „podživotní“ velikost 

dvě andělské hlavičky na obláčcích na vrcholu nástavce 

Aureola slunečních paprsků v nástavci 

drobné řezbářské dekorativní prvky 

dřevo, zlaceno 

 

Do okruhu Quitainerovy dílny zařadili Oldřich Jakub Blažíček a Alexandra Kubínová. 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátek v Doksanech. 

 

Bohumil Matějka určil světici na levé straně oltáře jako svatou, přesněji však blahoslavenou, 

Bronislavu.1143 Této polské premonstrátce a mystičce by spíše než kniha odpovídal atribut kříže. 

V případě druhé světice na oltáři Matějka navrhuje představenou kláštera premonstrátek 

v Altenbergu sv. Gertrudu, jež iniciovala výstavbu nového klášterního kostela. 

Obě sochy jen volně citují Quitainerovy vzory, jak je známe z jeho tvorby pro kostely řádu 

bosých augustiniánů v Praze a v Táboře. Vzájemnou podobnost lze rozpoznat zejména 

v nasazení skloněných hlav, jimiž vrcholí „esovka“ těla, a v typice obličejů s malými kulatými 

bradami a očima s opuchlými víčky. Protáhlý tělesný korpus obou postav a drobnopisné členění 

drapérie, které není pohybově motivováno, jsou ale jen vzdálenou ozvěnou Quitainerova 

sochařského rukopisu v díle jeho následovníka. 

Oba efébští andělé jsou stejného typu jako jejich protějšky na oltáři sv. Josefa. I v tomto 

případě lze konstatovat, že neosobně usměvavé masky jejich obličejů svědčí o transformaci 

Quitainerových předloh v klasicistním duchu. 

 

LITERATURA: 

                                                 
1143 MATĚJKA 1898, 76 
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Sporná díla 

 

 

53) Horní část hlavního oltáře kaple sv. Anny, Panenské Břežany 

1738 

 

holubice Ducha svatého 

Bůh Otec 

dvě andílčí hlavičky po stranách Boha Otce, dvě andílčí hlavičky po stranách holubice 

Ducha svatého 

efébští andělé na volutách nástavce 

dva letící andílci po stranách oltáře 

dva andílci přidržující korunu nad oltářním obrazem 

 

výška: „podživotní“ velikost 

dřevo, inkarnát, zlacení 

 

Objednavatelem byl klášter benediktinek při kostele sv. Jiří na Pražském Hradě 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Sochařská výzdoba oltáře dále zahrnuje sochy sv. Václava a sv. Víta na konzolích po 

stranách oltáře, sochy dvou velkých letících andělů s festony v rukou a řezby dvou andílčích 

hlaviček, zdobících rám obrazu. 

 

Oltář se nachází naproti vstupu do kaple a je předsazen konkávně proláklému úseku stěny, 

jenž je po obou stranách lemován pilastrem a sloupem a ve vertikálním směru je ukončen 

vysokým kladím s jemně profilovaným architrávem a římsou. Architektura oltáře respektuje 

půdorysné zakřivení i vertikální členění stěny. Tvoří ji vysoký svatostánek s navazujícím 

retáblem ve tvaru mělké niky, která je obdobně jako stěna za oltářem z každé strany ohraničena 

pilastry a sloupem. Na retáblu je umístěn obraz v oválném rámu s konkávníma „ušima“. 

Nástavec, oddělený od retáblu zalamovanou, profilovanou římsou, je tvořen konchou, jejíž 
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vrchol dosahuje až k horní hraně římsy na stěně za oltářem, a konkávně prohnutým tabulovým 

štítem, jímž oltářní architektura vrcholí. 

Sochařská výzdoba oltáře není součástí jednotné dějové linie, ale je uspořádána do 

symetrických dvojic a respektuje tři hierarchické úrovně, artikulované architekturou oltáře i 

kaple. Do nejnižší příslušejí světci a andělé obklopující retábl, nad nimi jsou andělé na konše 

symbolizující nebeskou sféru a oblast nad linií římsy přísluší Bohu Otci a holubici Ducha 

svatého. 

Oltář byl v kapli instalován patrně v roce 1738, v návaznosti na dostavbu sakristie, kterou 

iniciovala Anna Scholastika Bauerová z Hohenburku, abatyše kláštera benediktinek při kostele 

sv. Jiří na Pražském Hradě.1144  

Oldřich Jakub Blažíček připsal ve svých starších pracích plastickou výzdobu oltáře 

neznámému vyučenci dílny Matěje Václava Jäckela. Nejtěsnější návaznost na Jäckelovo 

řezbářství přitom spatřoval v sochách sv. Václava a sv. Víta.1145 V akademických dějinách 

českého výtvarného umění, které vyšly už po jeho smrti, pak Blažíček označil celou figurální 

výzdobu oltáře přímo za Jäckelovo dílo a charakterizoval ji jako projev závěrečného vzepětí 

dílny před sochařovou smrtí.1146 Václav Vančura navrhl rozdělit postavy na oltáři mezi dva 

sochařské ateliéry. Podle jeho hypotézy pocházejí sochy obou zemských patronů jakož i 

velkých andělů nadnášejících obraz ze staršího oltáře z doby kolem roku 1707 a jejich původ 

je třeba hledat v Jäckelově dílně.1147 Zbývající části výzdoby připsal Vančura mladému 

Quitainerovi, a to zejména s ohledem na postavu Boha Otce a obou andělů v nástavci, označené 

Vančurou dokonce za Quitainerovo nejlepší ztvárnění daného sochařského žánru.1148 

Sochařskou výzdobu oltáře následně podrobila rozboru Eva Petříková, jež se soustředila pouze 

na tři postavy (Boha Otce a dva anděly) v nástavci. Zatímco v případě obou andělů Petříková 

Quitainerovo autorství nevyloučila, v případě Boha Otce o něm vyslovila pochybnost a 

výzdobu nástavce zařadila v rámci katalogu Quitainerova díla mezi sporné práce.1149 Jana 

                                                 
1144 TISCHEROVÁ 2013, 580 (pozn.1539). Autorka na tomto místě odkazuje na archivní pramen („Kniha kaple sv. 

Anny nad Břežany 1705–1851“) vztahující se k přestavbě kaple v roce 1738. 
1145 BLAŽÍČEK 1946, 57; BLAŽÍČEK 1958, 181 
1146 BLAŽÍČEK 1989b, 309 
1147 VANČURA 1989, 139 
1148 Tamtéž 140. Vančura věnoval pozornost také architektuře břežanského oltáře, pro kterou je charakteristická 

mělká nika, jejíž zaoblený půdorys je ve sféře retáblu převeden do plochy oltářním obrazem. Vančurovu 

hypotézu, že se jedná o architektonickou koncepci, která je typická pro oltářní celky vyzdobené dílnou Ondřeje 

Filipa, popřípadě Jana Antonína Quitainera, je třeba odmítnout již z toho důvodu, že se opírá o srovnání založené 

na velmi malém vzorku příkladů. Výzdobu oltářů v Talmberských kaplích kostela Panny Marie Vítězné, 

z Quitainerova díla vylučuji. V případě oltáře z Panenských Břežan i Vančura uvažuje o Quitainerově angažmá 

pouze v případě nástavcové skupiny. Srov. Vančura 1989, 139. 
1149 PETŘÍKOVÁ 2008, 154  
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Tischerová se poté oltářem zabývala v kontextu díla M. V. Jäckela. Tomuto sochaři připsala 

Tischerová v souladu s Blažíčkem sochy sv. Václava a sv. Václava, avšak v protikladu 

k Blažíčkovi vyňala z Jäckelova uměleckého portfolia ostatní sochy na oltáři.1150 Dále 

Tischerová omítla Vančurovo tvrzení o „dvou různých rukou“ podílejících se na výzdobě 

retáblu a nástavce.1151 

 

Ponecháme-li stranou sochy obou zemských patronů, považované literaturou shodně za práci 

M. V. Jäckela nebo jeho dílny, můžeme z Quitainerova díla vyjmout dva velké anděly v dolní 

části retáblu. Typice jeho prací se vymykají jak tuhou drapérií, připomínající zprohýbané „pláty 

plechu“, tak podlouhlými obličeji s obočím, které je spíše namalováno než vymodelováno.  

Androgynní efébové v nástavci působí ve srovnání se známými Quitainerovými anděly 

tohoto typu nezvykle mladě. Do obrazu Quitainerova díla však zapadá měkce hnětená drapérie 

obou andělů a gesto eféba na pravé straně, v jehož vzepjaté paži a skloněné hlavě se mísí triumf 

i melancholie. Socha Boha Otce se podobá téže postavě z kostela sv. Jiljí (KAT. II/33), 

protáhlejší obličej a ostřejší úhly pomačkání šatu jí však dávají tvrdší výraz. Kulatými obličeji, 

vysokými čely a jednoduše členěnou drapérií odpovídají Quitainerovu uměleckému rukopisu 

jak putti poletující po stranách oltáře, tak jejich souputníci, přidržující korunu nad obrazem.  

Velmi úzký vzorek Quitainerových doložených prací ze 30. let 18. století a absence 

archivního dokladu otevírají široké pole spekulací, z nichž žádnou nelze jednoznačně vyloučit. 

J. A. Quitainer mohl zakázku na výzdobu oltáře převzít po smrti M. V. Jäckela, podobně jako 

se ujal vytvoření sochařské výzdoby hlavního oltáře u sv. Tomáše po smrti F. M. Brokoffa. Na 

realizaci oltářní výzdoby se spolu s ním mohl podílet tovaryš spjatý s Jäckelovou dílnou, 

popřípadě ji mohla realizovat dílna neznámého, Quitainerem částečně ovlivněného sochaře.  

 

LITERATURA: 

PODLAHA/ŠITTLER 1901, 157–159, obr. 165; PODLAHA 1907, 300–301, BLAŽÍČEK 1946, 57; 

BLAŽÍČEK 1958, 181; Blažíček 1989b, 309; VANČURA 1989, 139–140, obr. 15; VANČURA 

1994a, 195, 208; PETŘÍKOVÁ 2008, 154–155 (kat. č. 60); Vančura 2002/II, 235 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 15 

  

                                                 
1150 TISCHEROVÁ 2013, 394 
1151 Tamtéž 
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54) Kazatelna kostela sv. Salvátora, Klementinum, Praha – Staré Město 

druhá polovina 50. let 18. století 

 

Sochy: 

čtyři evangelisté s atributem knihy (tři na poprsni řečniště a jeden, sv. Jan, na zábradlí 

schodiště)  

čtyři proroci na stříšce (z nichž jeden drží kleště a druhý neznámý atribut) 

orožený Mojžíš s deskami Desatera na vrcholu stříšky 

v.: Mojžíš v životní velikosti, ostatní postavy v podživotní velikosti  

dřevo, inkarnát, zlacení 

 

Reliéfy:  

reliéf s motivem Zázračného rybolovu na poprsni řečniště 

reliéf s motivem Rozsévače koukolu a dva reliéfy s motivem Dobrého pastýře, resp. Dobrého 

pastýře zahánějícího vlka na zábradlí schodiště 

reliéf s motivem sv. Jana na Pathmu na pozadí řečniště 

dřevo, zlacení 

 

Řezbářská výzdoba:  

velké rokaje na amboně, vyřezávané rámy reliéfů, lambrekýn na okraji stříšky, florální 

motivy (růžové květy) a jiné drobné řezbářské doplňky 

dřevo, zlacení 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Kazatelna byla v kostele sv. Salvátora patrně umístěna druhotně, po přenesení z jiného 

chrámového prostoru.1152 Jak upozornil Václav Vančura, její tvarově uměřená, ale elegantní 

architektura s ambonou, která je členěna lisenami se stlačenými volutami, a stříškou, jíž vévodí 

bohatě zalamovaná, profilovaná římsa s lambrekýnem, je obdobou kazatelny z děkanského 

kostela v Mladé Boleslavi, jejíž sochařská výzdoba je archivně doloženým dílem J. A. 

Quitainera (KAT. II/11). Obě kazatelny se také shodují základním rozvrhem sochařské výzdoby, 

zkomponované ze stojící postavy na vrcholu stříšky, čtyř mužských postav na volutách stříšky 

                                                 
1152 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. Praha 1996, 113 
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a jiných čtyř mužských postav na amboně. Uprostřed poprsně řečniště je v obou případech 

velký reliéf v řezbářsky bohatě zdobeném rokokovém rámu.  

Zmíněné kazatelny se od sebe liší výpravností plastické výzdoby a poměrem její sochařské 

a dekorativní složky. V případě mladoboleslavské kazatelny je kladen větší důraz na 

sochařskou výzdobu. Je to dáno již o něco větším měřítkem soch a jejich větší diferenciací 

z hlediska pohybových schémat, obličejových typů i individuálních atributů. Sochy na 

kazatelně v kostele sv. Salvátora jsou s výjimkou Mojžíše na stříšce méně individualizované, a 

například mezi čtyřmi evangelisty lze podle jeho mladistvého zjevu bezpečně identifikovat 

pouze sv. Jana. Na druhé straně jsou na této kazatelně čtyři reliéfy – ve srovnání s jedním 

reliéfem v Mladé Boleslavi. Již srovnání rámů obou velkých reliéfů na ambonách ukazuje, že 

pražská kazatelna vyniká až opulentní řezbářskou výzdobou, i když použité tvarosloví v obou 

případech odpovídá zhruba stejné slohové vrstvě. 

Kazatelny se od sebe liší také z hlediska použité ikonorafie. Zatímco v Lysé nad Labem 

zdůrazňovala sochařská výzdoba postavou Immaculaty mariánskou úctu, jež byla v prostředí 

řádu bosých augustiniánů značně rozšířena, v pražském jezuitském kostele je patrný 

christologický akcent. Projevuje se nejenom v uvedených reliéfech, ale také v osobě Mojžíše 

jako typologického předobrazu Krista, jenž podle svých slov přišel naplnit zákon Desatera (Mt 

5, 17), a dále v postavách proroků, zvěstujících příchod Mesiáše. Tento důraz na Krista a jeho 

spasitelskou úlohu by mohl naznačovat, že kazatelna byla již v době svého vzniku spojena s 

jezuitským prostředím. 

Sochařskou výzdobu kazatelny připsal J. A. Quitainerovi Václav Vančura a dílo datoval 

druhou polovinou 50. let 18. století.1153 V případě postavy Mojžíše konstatoval Vančura 

formální návaznost na sochu sv. Augustina na kazatelně v malostranském kostele sv. Tomáše 

(KAT. II/1). kterou Quitainerova dílna vytvořila začátkem 30. let, a dále na sochu Immaculaty 

z děkanského kostela v Mladé Boleslavi (KAT. II/11) a jiné práce z 50. let. Sochu Mojžíše 

připisuje Vančura mistrovi dílny, tedy přímo Quitainerovi, zatímco ostatní postavy vyřezal 

podle jeho názoru „moderněji tvořící tovaryš“, jehož „ruka“ se projevuje v klasicizující redukci 

záhybového systému drapérií a zúžení rejstříku obličejových typů na mladistvý a stařecký 

obličej.1154 Stejná slohová nesourodost se údajně projevuje v pojetí pěti reliéfů. Podle Vančury 

jsou prací hned několika různých tovaryšů, aniž by bylo možné najít styčné body mezi těmito 

reliéfy a reliéfními řezbami, které quitainerovská dílna dodala do malostranského kostela sv. 

                                                 
1153 VANČURA 1989, 142–144 
1154 Tamtéž 143 
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Tomáše, děkanského kostela v Mladé Boleslavi nebo premonstrátského kostela v Praze na 

Strahově. 

Eva Petříková řadí v rámci katalogu Quitainerova díla výzdobu kazatelny mezi sporné 

práce.1155 Podobně jako Vančura spatřuje v „houpavých“ pózách některých postav odkaz na 

předlohy, podle kterých byly vytvořeny sochy na kazatelně v Mladé Boleslavi. Za parafrázi 

mladoboleslavského sv. Lukáše považuje sochu evangelisty, jenž sedí na pravé straně ambony 

a ztělesňuje patrně téhož světce. Petříková dále ve shodě s Vančurou shledává, že postavy na 

kazatelně reprezentují dva formální typy, a to stařecké postavy, disponující plnější tělesnou 

konstitucí, a figury subtilnějšího tělesného jádra a rozpačitého postoje. Do první z těchto skupin 

řadí také sochu Mojžíše. Petříková tuto práci na rozdíl od Vančury vylučuje z Quitainerova díla 

s poukazem na její markantní tělesnost, která neodpovídá tendenci k protažení a zušlechtění 

mužské postavy, s níž se lze setkat v Quitainerově tvorbě 50. a 60. let 18. století.1156 

V souvislostí s Mojžíšem na stříšce nutno podotknout, že do šířky rozvinutá, bohatým 

reliéfem pročleněná drapérie s charakteristickým motivem dvou proti sobě natočených 

trubicovitých záhybů odpovídá pojetí roucha sv. Augustina na kazatelně v malostranském 

kostele sv. Tomáše (KAT. II/1). Tuto sochu tak nelze z okruhu Quitainerova díla vyloučit tak 

striktně, jak činí E. Petříková. Na druhou stranu lze souhlasit s názorem této autorky, že 

zdůrazněná tělesnost postavy není spojena s obvyklou Quitainerovu zjemňující stylizací a 

realistickým základem jeho řezbářství. Například masivní předloktí Mojžíšovy odhalené pravé 

ruky s naběhlými svaly působí až naturalisticky „ošklivě“, nikoli však anatomicky přesvědčivě. 

Přesto je však socha Mojžíše nejkvalitnější prací z celého souboru. Ostatních osm postav za ní 

zaostává větší mírou typovosti v pojetí tělesného jádra, drapérie i obličejů. Zejména stařecké 

tváře proroků a evangelistů dokládají trivializaci typu vnitřně opravdového, ale navenek 

neokázalého zamyšleného staršího muže, jenž se v tvorbě pražské quitainerské dílny uplatnil 

již za života jejího zakladatele Ondřeje Filipa.  

Reliéfy, jimž se podrobně věnoval již V. Vančura, se vyznačují různou úrovní zpracování. 

Ani nejkvalitnější z nich, zobrazení Zázračného rybolovu, se nevyrovná kompozičně 

sevřenému reliéfu Rozeslání apoštolů na kazatelně v Mladé Boleslavi. Základní rozvržení 

scény s hlavním výjevem na střední ose a nakupením většího množství asistenčních postav při 

okraji obrazového pole však vychází z podobného kompozičního principu. Objemově výrazné 

postavy stejně jako některé obličeje vykazují těsnou návaznost na Quitainerovy předlohy. 

Kromě výše zmíněných stařeckých tváří je třeba poukázat na oválný, ideálně krásný obličej 

                                                 
1155 PETŘÍKOVÁ 2008, 156–157 
1156 Tamtéž 
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ženy uprostřed skupiny postav na pravé straně reliéfu, jenž odkazuje například ke strahovské 

sv. Voršile (KAT. II/26) nebo k nevinně čistým obličejům prvomučedníků z kostela sv. Jiljí 

(KAT. II/9).  

Sochařská výzdoba kazatelny se v detailech i celkovém rozvrhu odvolává na řadu 

quitainerovských předloh z různých časových období. Zdá se, že její tvůrci se mohli opírat o 

dlouhodobější zkušenost s tvorbou J. A. Quitainera, nikoli jen momentální inspiraci a snahu o 

nápodobu dílčích forem. Kloním se tak názoru, že výzdoba kazatelny spíše vznikla 

v Quitainerově dílně. Její mistr se nicméně na jejím vzniku podílel méně výrazně, než bylo 

v jiných případech obvyklé, což se projevilo nižší kvalitou řezbářského provedení. 

 

LITERATURA: 

ŠPERLING 1982a, 191–192; VANČURA 1989, 142–144; Vančura 2002/II, 238; Hořák 2008, 

43–44; PETŘÍKOVÁ 2008, 156–157 (kat. č. 61) 
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Mylně připsaná díla 

 

 

55) Vyřezávané nohy dvou mramorových stolů v Černínském paláci (v rámci zakázky 

realizované dílnou O. F. Quitainera), Praha – Hradčany 

1723 

 

nedochováno 

 

J. A. Quitainerovi připsal Mojmír Horyna. 

 

Dílna O. F. Quitainera je doložena v Černínském paláci od roku 1718, tedy téměř od počátku 

stavební etapy, která probíhala od roku 1717 pod vedením dvorního černínského architekta 

Františka Maxmiliána Kaňky (KAT. I/4). 

Ve vyúčtování za první polovinu roku 1723 je uvedeno, že neznámému sochaři „Adamu“ 

Quitainerovi bylo vyplaceno 85 zlatých za vyřezávané dřevěné nohy ke dvěma mramorovým 

stolům.1157 Mojmír Horyna vyslovil názor, že tímto sochařem byl Jan Antonín („Antona“) 

Quitainer, v jehož případě by se tak jednalo o sochařovo první doložené dílo.1158 Jak uvádím 

již v katalogu děl Ondřeje Filipa Quitainera, jako pravděpodobnější se mi jeví, že uvedená 

(dosti vysoká) částka byla spíše než třináctiletému učni určena jeho otci a majiteli dílny.1159 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

SOA TŘEBOŇ 744 

 

LITERATURA: 

MORPER 1940, 168; HORYNA 2001, 160; ZAHRADNÍK 2001, 39; Petříková 2008, 15, 17, 33; 

HORYNA 2009, 639 

  

                                                 
1157 SOA TŘEBOŇ 744 (Spisy týkající se Černínského paláce byly v nedávné době přesunuty z fondu Ústřední 

správa černínských velkostatků do fondu Rodinný archiv Černínů. Starší literatura proto uvádí jinou signaturu. 

Za poskytnutou informaci děkuji Mgr. Haně Železné ze Státního oblastního archivu v Třeboni). 
1158 HORYNA 2001, 160; HORYNA 2009, 639. Toto Horynovo připsání akceptovala i E. Petříková. Srov. Petříková 

2008, 15, 17, 33 
1159 O. F. Quitainerovi tyto řezbářské práce připsala i starší literatura. Srov. MORPER 1940, 168; ZAHRADNÍK 

2001, 39. 
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56) Oltář sv. Terezie z Avily, kostel Panny Marie Vítězné při klášteře bosých 

karmelitánů, Praha – Malá Strana (evangelijní strana, první oltář od vstupu do kostela) 

Kol. 1668  

 

Výzdoba oltářního nástavce: 

sv. Jan Křtitel, v. 160 cm 

sv. Jeroným, v. 160 cm 

dvě dekorativní vázy se šlehajícími plameny 

dřevo, zlaceno 

 

J. A. Quitainerovi připsal Jan Royt 

 

Objednavatelem byl řád bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné. 

 

Raně barokní portálový oltář vytvořil v roce 1668 na objednávku sekretáře konzistoře Jana 

Mandera malostranský truhlář Abrahám Stolz ve spolupráci s dvorským malířem Janem 

Bedřichem Hessem.1160 V roce 1752 byl původní oltářní obraz nahrazen plátnem drážďanského 

malíře Johanna Georga Dietricha, ztvárňujícím námět Extáze sv. Terezie. K další úpravě či 

obnově oltáře došlo v roce 1888.1161  

Oltářní architektura se vyznačuje přehlednou tektonickou skladbou. Retábl s titulním 

obrazem je flankován dvěma páry kanelovaných sloupů s kompozitními hlavicemi a ukončen 

konkávním frontonem s předsazenou, zalamovanou římsou. Nástavec ve tvaru tabulového štítu 

nese menší obraz v oválném rámu a je lemován sochařskou výzdobou. Barevné řešení vychází 

z kombinace černé barvy architektonického rámce a zlacení sloupů, sochařské výzdoby, rámů 

obrazů a drobných dekorativních prvků, jimiž je bohatě pokryta plocha oltáře.  

Sochy sv. Jana Křtile a sv. Jeronýma představují dvě varianty rozervaného křesťanského 

askety, lišící se především věkem obou protagonistů.  

Jan Párys v roce 1859 připsal obě sochy Matěji Václavu Jäckelovi.1162 Oldřich Jakub 

Blažíček o sto let později ve své syntéze z roku 1958 naznačil, že na výzdobě kostela se podílela 

dílna Jana Jiřího Bendla.1163 Později, v katalogu Bendlova díla, který připojil ke své studii 

                                                 
1160 TISCHEROVÁ 2013, 406. Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana, Praha 1999, 79 
1161 BLAŽÍČEK 1982, 112 
1162 Připsání výzdoby Jäckelovi vyvrací J. Tischerová. Srov. TISCHEROVÁ 2013, 406 (kat. č. 150). Zde i odkaz 

odkaz na práci Jana Páryse. 
1163 BLAŽÍČEK 1958, 75 
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z roku 1982 Blažíček již konkrétně označil za Bendlovo dílo výzdobu oltáře sv. Terezie.1164 

K Blažíčkem navržené autorské atribuci a datování rokem 1668 se přiklonila většina pozdějších 

autorů.1165 Jan Royt uvádí jako pravděpodobného autora řezeb J. A. Quitainera.1166 

 

Připsání obou soch mladšímu Quitainerovi mohlo vycházet z charakteristik, jako je plynulá 

obrysová křivka postav a realistické vystižení rysů obličeje či svalstva obnažených částí těla. 

Naturalistický akcent a výrazová drsnost, projevující se zejména v obličejích s propadlými 

tvářemi a vystouplými lícními kostmi, jsou však Quitainerovu pojetí velmi vzdáleny. Srovnání 

se sochou sv. Jana Křtitele z bočního oltáře sv. Janů v Kostele sv. Jana na Skalce (KAT. II/40) 

ukazuje, že sochy postrádají změkčující stylizaci Quitainerových prací, jež transformuje 

sochařova realistická východiska do lyrizující polohy. Střízlivý realismus obou soch, jejich 

splihlá, a přitom bohatě členěná drapérie i typická schoulenost, kterou se vyznačuje zejména 

socha sv. Jana Křtitele, tyto práce řadí do kontextu Bendlova díla.  

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 253; BLAŽÍČEK 1958, 75; BLAŽÍČEK 1982, 112; POCHE 1985, 280; ROYT 1992, 

66; PETŘÍKOVÁ 2008, 159 (kat. č. 62); TISCHEROVÁ 2013, 406 (kat. č. 150) 

 

SLOVNÍKY A LITERATURA: 
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1164 BLAŽÍČEK 1982; 112 
1165 POCHE 1985, 280; Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 79; PETŘÍKOVÁ 

2008, 159 (kat. č. 62) 
1166 ROYT 1992, 66 



  

436 

 

57) Oltář sv. Šimona Stocka (Panny Marie Škapulířové), kostel Panny Marie Vítězné 

při klášteře bosých karmelitánů, Praha – Malá Strana (evangelijní strana, první oltář 

směrem od hlavního oltáře) 

1717 

 

dva karmelitánští světci po stranách retáblu (v.: životní velikost) 

sv. Dionýsius s tiárou, čtyři putti přidržující feston (nástavec) 

dřevo, zlaceno  

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura 

 

Součástí výzdoby oltáře jsou dále: 

dva velcí andělé podpírající konzole pod sloupy retáblu, 

dva menší andělé-hermovky pod konzolemi se sochami světců, 

dvě putti přidržující feston nad oltářním obrazem,  

dvě putti podél po stranách erbu na vrcholu retáblu,  

andílčí hlavičky zdobící hlavice sloupů a pilastrů a další řezbářská výzdoba, pokrývající 

plochu oltáře 

 

Objednavatelem byl řád bosých karmelitánů při klášteře Panny Marie Vítězné. 

 

Vrcholně barokní oltář je protějškem oltáře sv. Josefa, jehož sochařskou výzdobu v roce 

1735 vytvořil J. A. Quitainer (KAT. II/4). Oba oltáře navazují svojí černozlatou barevností, 

bohatou řezbářskou výzdobou a architektonickou koncepcí na starší raně barokní oltáře 

v kostele Panny Marie Vítězné (KAT. II/4).1167 Jejich architektura je však kompozičně bohatší 

a více prostorově rozvinutá. Dominantním prvkem oltáře sv. Šimona Stocka jsou mohutné 

tordované sloupy, obtočené šlahouny růží. Sloupy jsou předsazeny retáblu a spočívají na 

vysunutých úsecích římsy, podpíraných efébskými anděly v roli Atlantů. Retábl není na rozdíl 

od raně barokního oltáře sv. Terezie z Avily zakončen frontonem, ale protrženou římsou a na 

její náběhy dosedají vysutá volutová žebra, která ji kompozičně váží s tabulovým štítem 

                                                 
1167 Jak upozornili již V. Vančura a J. Tischerová, architektura a plastická výzdoba oltáře jsou koncipovány 

podobně jako v případě oltáře sv. Jáchyma a sv. Anny. Tento oltář se inspiroval oltářem sv. Kříže, vytvořeným 

Markem Nonnenmachrem. VANČURA 1989, 136; TISCHEROVÁ 2013, 405 
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nástavce. Tento motiv se vyskytuje také na hlavním oltáři malostranského kostela sv. Josefa při 

bývalém klášteře bosých karmelitánek. 

 

Sochařskou výzdobu oltáře tvoří především dvě postavy světců, umístěné v prostorové jímce 

mezi tordovaným sloupy a retábly. Světci jsou oblečení v řádové roucho karmelitánů, doplněné 

o biskupské pallium. K biskupské důstojnosti odkazuje také klobouk s šesti střapci na každé 

straně, který mají oba světci zavěšený nad hlavou. Světec na levé straně oltáře drží patriarší kříž 

a mohlo by se tedy – jak upozornila Eva Petříková – jednat o sv. Petra Thomase, jenž kromě 

biskupského a arcibiskupského úřadu zastával také hodnost cařihradského patriarchy.1168 Jeho 

protějškem s latinským křížem v pravé ruce by podle Petříkové mohl být karmelitánský 

řeholník a biskup sv. Cyril Cařihradský.1169 Na vrcholku oltářního oltáře se nachází sedící 

postava papeže s tiárou – podle nápisové destičky sv. Dionýsius. 

Václav Vančura v roce 1989 označil sochy obou světců a výzdobu nástavce za rané dílo J. 

A. Quitainera z období po roce 1732, jež navazuje na sochařovu výzdobu hlavního oltáře 

kostela sv. Tomáše (KAT. II/1) a vyznačuje se vlivem Matěje Václava Jäckela.1170 Podle zápisu 

v historii karmelitánského konventu, na který ve své diplomové práci z roku 1997 upozornil 

Tomáš Kleisner, byl oltář včetně sochařské výzdoby vytvořen již v roce 1717, tedy v době, kdy 

J. A. Quitainerovi bylo pouhých osm let. Ve zmiňovaném zápisu se uvádí, že oltář vytvořil 

řádový bratr Tomáš od Kříže spolu se dvěma truhláři. Pozlacovačské práce byly zadány Janu 

Ferdinandu Schorovi. Obraz byl objednán u Petra Brandla. Nejmenovanému sochaři bylo za 

jeho práci vyplaceno 220 zlatých.1171 Kleisner navrhuje jako možného autora sochařské 

výzdoby M. V. Jäckela, jenž vytvořil sochy sv. Eliáše a sv. Elizea na hlavním oltáři a podílel 

se také na sochařské výzdobě kostela sv. Josefa při malostranském klášteře bosých 

karmelitánek, nad nímž mužský konvent vykonával patronát.1172 Tuto atribuci později ve své 

monografii o M. V. Jäckelovi odmítla Jana Tischerová a výzdobu oltáře vyloučila z Jäckelova 

díla s odůvodněním, že stylové charakteristiky jako schematicky členěná drapérie a typika 

kulatých hlav s orlími nosy Jäckelovo autorství vylučují. Autorka zároveň vyslovila názor, že 

                                                 
1168 Petříková 2008, 160 
1169 Tamtéž 
1170 VANČURA 1989, 136 
1171 PMV HISTORIAE IV 1714–1747, f27: „…17 Huius mensis altare B V Mariae, quod Fr. Thomas a Cruce una 

cum alijs duobus scriniarijs confecerat positum fuit sed sine appensoine magnae imaginis, quam D[omi]nus 

Prandl in nostro eremitorio pingens non perfecerat, fuit autem cum ipse contractum pro magna imagine, et 

parva pro 300 florenis cui additi sunt 100 floreni. Pictor Joannes Schor accepit pro deauratione altaris 550 

florenos. Statuarius autem pro suo labore 220 florenos…“. Na archivní pramen upozornil T. Kleisner, srov. 

KLEISNER 1997, 82. Výše uvedenou pasáž z klášterní kroniky cituje i E. Petříková. PETŘÍKOVÁ 2008, 160  
1172 KLEISNER 1997, 82 
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sochy obou karmelitánských biskupů jsou zjednodušenou verzí soch sv. Šimona Stocka a sv. 

Jana od Kříže z kaple Panny Marie Karmelské ve staroměstském kostele sv. Havla, připisované 

J. A. Quitainerovi (KAT. II/45). Již dříve Vančurův názor o Quitainerově autorství soch s 

poukazem na jejich nejasně formulovaný postoj a málo vyhraněné zpracování detailů (například 

pohybově odlišených prstů) odmítla E. Petříková. Autorka nicméně připustila, že světec na levé 

straně oltáře se blíží Quitainerovým karmelitánským světcům na protějším oltáři sv. Josefa.1173 

Lze souhlasit s názorem, že Quitainerovu pojetí se blíží typika hlav obou karmelitánských 

biskupů, kteří se svými výraznými nosy, nízkými čely a širokými bradami podobají svým 

protějškům na oltáři sv. Josefa.1174 Další stylové charakteristiky však svědčí v neprospěch 

Quitainerova autorství. Odhlédneme-li od nízké kvality řezby, na niž upozornila Petříková, 

postrádají tyto prosté, až rustikalizující postavy s hlavami vpadlými mezi ramena jakýkoli 

náznak Quitainerova syntetizujícího pojetí, které se vyznačovalo promyšlenou návazností 

pohybů, tělesných objemů a zvrásnění drapérie. Jak dokládají sochy na postranních oltářích 

klášterního kostela ve Vrchlabí, tento způsob uchopení lidské postavy si přitom sochař osvojil 

již před polovinou 30. let 18. století (KAT. II/22,23). 
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PMV HISTORIAE IV 1714–1747 
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1173 PETŘÍKOVÁ 2008, 160 
1174 VANČURA 1989, 136 
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58) Kazatelna zámeckého kostela Zvěstování Panně Marii, Duchcov 

1720 

 

nedochováno (shořelo v květnu 1945) 

 

Objednavatelem díla byl majitel duchcovského panství, hrabě Jan Josef z Valdštejna. 

 

J. A. Quitainerovi připsali ve společné studii Petr Macek, Pavel Vlček a Pavel Zahradník. 

 

Ve výčtu prací, které byly ve třetím čtvrtletí roku 1720 vykonány na kazatelně nového 

zámeckého kostela v Duchcově, je uvedeno jméno sochaře „A. Quittmera“, jenž obdržel 50 

zlatých.1175 Platby aproboval stavitel, tzn. František Maxmilián Kaňka. Truhlářské práce 

vykonal pražský truhlář Kristian Kovář. Autoři studie o F. M. Kaňkovi z roku 1992 uvedené 

příjmení oprávněně interpretovali jako „Quitainer“, neboť kazatelna byla vytvořena v Praze. 

Nemohlo se však jednat o Jana Antonína Quitainera, jemuž bylo v roce 1720 jedenáct let, ale o 

jeho otce Ondřeje (Andrease) Filipa. Na tento omyl upozornila v roce 2008 Eva Petříková.1176 

Výzdoba kazatelny, která spolu s většinou vnitřního vybavení kostela shořela při požáru v roce 

1945 a dnes je známa pouze z fotografií, je pojednána v rámci katalogu děl O. F. Quitainera, 

kde je uvedena i příslušná literatura ((KAT. I/6).  

                                                 
1175 MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 190–192, 216 (pozn. 84) 
1176 PETŘÍKOVÁ 2008, 162 
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59) Kazatelna, křtitelnice a hlavní oltář v zámeckém kostele Povýšení sv. Kříže, Nižbor 

1725–1726 

 

sv. Jan Křtitel na kazatelně, v.: podživotní velikost 

sousoší Křtu Kristova na křtitelnici, v.: cca 30 cm 

hlavičky andílků na hlavním oltáři 

putti a andílčí hlavičky na dvou postranních oltářích 

 

dřevo, polychromováno 

 

Objednavatelem byl hrabě Jan Josef z Valdštejna. 

 

J. A. Quitainerovi připsali ve společné studii Petr Macek, Pavel Vlček a Pavel Zahradník. 

 

Podle archivních dokladů, na které v roce 1992 upozornili autoři studie o architektu 

Františku Maxmiliánu Kaňkovi, dodal sochař Quitainer v letech 1725 a 1726 do právě 

obnoveného zámeckého kostela výzdobu kazatelny, křtitelnice a zčásti i hlavního oltáře.1177 

Nejednalo se však o „Antonína“, nýbrž „Andrease“ Quitainera.  

Na mylné čtení sochařova křestního jména, s nímž se v roce 2002 ztotožnil i Václav 

Vančura, upozornila v roce 2008 Eva Petříková.1178 Tato badatelka zároveň poukázala na 

skutečnost, že J. A. Quitainer nebyl v době vzniku díla plnoletý a neměl tak oprávnění 

podepisovat jménem dílny právní a účetní dokumenty. Petříková také případně poznamenala, 

že na vytvoření hlavního oltáře se podílel kameník Jan Oldřich Mannes, jenž celoživotně patřil 

do okruhu spolupracovníků a přátel staršího Quitainera.1179 

Zakázku lze spojit s účastí O. F. Quitainera na výzdobě kazatelny v Duchcově, se kterou ji 

váže osoba architekta i stavebníka. Výše uvedená díla jsou pojednána v rámci katalogu 

sochařských realizací O. F. Quitainera, kde je uvedena i příslušná literatura (KAT. I/6). 

  

                                                 
1177 MACEK/VLČEK/ZAHRADNÍK 1992, 200–201, 219–220 (pozn. 154) 
1178 VANČURA 2002/II, 234; PETŘÍKOVÁ 2008, 163 (kat. č. 65) 
1179 PETŘÍKOVÁ 2008, 163 (kat. č. 65) 
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60) Sv. Šebestián, kostel sv. Jiljí, Vlašim 

(evangelijní strana chrámové lodi) 

1730–1740 

 

v: podživotní velikost 

dřevo, leštěná běl 

 

Socha je umístěna na konzoli mezi obrazy křížové cesty v západní části jednolodního 

kostela. Jejím protějškem na epištolní straně je řezba dalšího morového patrona, sv. Rocha. Za 

dílo J. A. Quitainera ji označili autoři katalogu Pražské baroko.1180 Akademické památky Čech 

obě sochy zasazují do doby kolem roku 1720.1181 Připsání Quitainerovi nejnověji odmítla Eva 

Petříková.1182 

Proti hypotéze o původu sochy v dílně mladšího Quitainerovi svědčí štíhlý až „vyzáblý“ 

tělesný kánon výškově protažené postavy s disproporčně dlouhými pažemi a vysoko 

nasazenýma nohama. Prudké zalomení mužského poloaktu, který je přivázán za obě ruce 

k vidlicovitému kmeni stromu a naklání se ke svému levému boku, neodpovídá Quitainerovým 

spirálovitým kompozicím. Anatomické detaily postrádají znaky Quitainerovy syntézy 

realistické věrohodnosti a senzuální přitažlivosti. Platí to pro plochý kostnatý hrudník, 

šlachovité nohy i paže, a zvláště pro maskovitý obličej se špičatou bradou a ostrým nosem.  

 

LITERATURA: 

PODLAHA 1911, 278; PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 100 (kat. č. 446); PETŘÍKOVÁ 2008, 187 (kat. 

č. 79) 
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1180 PRAŽSKÉ BAROKO 1938/I, 100 (kat. č. 446) 
1181 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech T/Ž. Svazek čtvrtý. Praha 1982, 246 
1182 PETŘÍKOVÁ 2008, 187 (kat. č. 79) 
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61) Oltář Kalvárie, kostel sv. Apolináře, Praha–Nové Město  

(epištolní strana chóru) 

asi 30. léta 18. století 

 

Panna Marie Bolestná, sv. Jan Evangelista, Bůh Otec (po stranách retáblu) 

v.: podživotní velikost 

dřevo, inkarnát, polychromie, zlacené a stříbřené doplňky (oblaka) 

 

J. A. Quitainerovi připsali Ivo Kořán a Dana Stehlíková v Uměleckých památkách Prahy. 

 

Součástí sochařské výzdoby je dále kříž s ukřižovaným Kristem na střední ose retáblu.  

 

Pozdně barokní oltář je přisazen k ploché stěně chóru a je komponován jako panel s 

plynulými přechody mezi dvouetážovým, tříosým podstavcem, před níž stojí skříňová menza, 

a jednoosým retáblem s tabulovým nástavcem. Podstavec je zdoben reliéfními zrcadly se 

skrojenými rohy. Jejich barevnost napodobuje okrově zelený mramor, zatímco ostatní 

architektonické složky oltáře jsou pojednány jako imitace růžovočerveného mramoru. Před 

pilastry po stranách retáblu spočívají na dřevěných konzolách oba výše uvedení svědkové 

Kristova ukřižování, které je na oltáři zpřítomněno iluzivním spojením vyřezávaného Krucifixu 

a vyobrazení Kalvárie na pozadí. Retábl je ve vertikálním směru ohraničen předsazenou 

profilovanou římsou, uprostřed roztrženou, a na její úseky dosedají volutová čela nástavce. 

Uprostřed nástavce spočívá řezba Boha Otce na oblaku a ve věnci slunečních paprsků. 

Autoři příslušného hesla Uměleckých památek Prahy označují dvě sochy po stranách retáblu 

a Boha Otce v nástavci za rané práce J. A. Quitainera z doby kolem roku 1730.1183 Tuto atribuci 

s poukazem na nepevné tělesné jádro štíhlých figur, schematicky podanou drapérii a kvalitu 

modelace, která nedosahuje Quitainerovy řezbářské úrovně, odmítla Eva Petříková.1184 

 

Quitainerovy rané práce z první poloviny 30. let 18. století se vyznačují statičností postojů, 

které jsou oživovány lokálně vázanými pohyby nohou a rukou. Na přelomu 30. a 40. let dospěl 

sochař k větší hybnosti postav, které jsou ovládány krouživým stoupavým pohybem. Ani 

jednomu z těchto modů se postavy po stranách retáblu nepodobají. Jejich kompozice, 

vycházející z nakročení levé (Panna Marie) respektive pravé (sv. Jan Evangelista) nohy, je ve 

                                                 
1183 Růžena BAŤKOVÁ (ed.): Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad. Praha 1998, 95 
1184 PETŘÍKOVÁ 2008, 171 (kat. č. 70) 
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srovnání s Quitainerovými ranými pracemi příliš dynamická. Křivkové prohnutí těla je přitom 

méně rozvedeno do hloubky a šířky, než je tomu v případě Quitainerových prací ze 40. a 50. 

let 18. století. Šroubovité postoje postav v kombinaci s gesty rukou (Panna Marie má sepjaté 

paže propnuty nad levým bokem, sv. Jan si klade ruce na hruď) a sklonem hlavy působí 

afektovaným dojmem, který neodpovídá Quitainerovu výrazově uměřenému projevu 

s nádechem sentimentu a melancholie. Obličeje obou svědků ukřižování nevykazují znaky 

individuální modelace. Tvář Boha Otce se vymyká Quitainerovým realizacím podlouhlým 

tvarem lebky a vysokým klenutým čelem.  
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62) Hlavní oltář kostela sv. Haštala, Praha – Staré Město 

1731 

 

sv. Jan Křtitel, výška i s křížem: 310 cm 

sv. Jan Nepomucký, v. 230 cm 

dřevo, polychromie, původně leštěná běl 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Současná podoba oltáře je výsledkem novorenesanční úpravy, jež proběhla po roce 1883 a 

transformovala vrcholně barokní portálový oltář z roku 1731.1185 Dvě monumentální sochy 

svatých Janů spočívají na podstavcích na vnější straně hladkých sloupů, jež rámují retábl. Sochy 

jsou zpracovány reliéfně, jejich zadní strana až po úroveň ramen je vyžlabena.  

Datum vzniku oltáře vyplývá z chronogramu obsaženém v nápisu na zadní straně retáblu. 

Tento nápis cituje Karel Navrátil ve své práci z roku 1861: „HaeC ALtarIS MoLes / a / Ioanne 

Iosepho BVCkowsky / CIVe Ac serVo Vetero- / prageno pIetatIs CaVsa / ereCta.“1186 Podle 

Navrátila zdobily oltář kromě obrazu s námětem Umučení sv. Haštala také sochy sv. Jana 

Křtitele, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Ludmily. Tyto čtyři řezby zaznamenal na 

oltáři ještě v roce 1883 František Ekert a popsal je jako „pěkné dřevěné bílé sochy“.1187 Další 

podrobnosti o podobě barokního oltáře připojil Julius Košnář v roce 1915.1188 Oltář byl podle 

jeho popisu v presbytáři oproti dnešnímu stavu více vysunut dopředu, byl širší a tvarově 

bohatší; menza měla podobu tumby se zakřivenými stěnami a také vzhled predely se lišil. 

Košnář ve shodě se staršími autory uvádí, že oltář původně zdobily čtyři výše uvedené sochy, 

z nichž dvě – sv. Václav a sv. Ludmila – byly v jeho době již odstraněny.  

Ivo Kořán v roce 1988 ztotožnil tyto dnes nezvěstné sochy s řezbami sv. Víta a sv. Ludmily 

ze sbírek Národní galerie.1189 V souladu s jejich připsáním F. M. Brokoffovi určil Kořán i sochy 

obou Janů z hlavního oltáře kostela sv. Haštala jako Brokoffovo dílo ze závěru jeho života.1190 

Tato atribuce, odvolávající se i na podobnost sochy sv. Jana Nepomuckého s Brokoffovým sv. 

                                                 
1185 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Staré Město a Josefov. Praha 1996, 71. Oltář z roku 1731 

nahradil starší oltář z roku 1698 zničený při požáru. Srov. NAVRÁTIL 1861, 28 
1186 NAVRÁTIL 1861, 28. Staroměstský měšťan Jan Josef Bukovský patřil k největším dobrodincům kostela sv. 

Haštala. Z jeho prostředků byla postavena fara a v kostele nechal kromě hlavního oltáře zřídit dva další oltáře. 
1187 EKERT 1883, 462 
1188 KOŠNÁŘ 1915, 23 
1189 KOŘÁN 1988, 487 
1190 Nejpodrobněji k Brokoffovým sochám sv. Víta a sv. Ludmily srov. BLAŽÍČEK 1973 90 (kat. č. 111) a 92 (kat. 

č. 115) 
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Janem z Boha z pražského kostela Šimona a Judy, se – jak dále zdůvodňuji – jeví oprávněná. 

Ztotožnění obou nezvěstných soch s Brokoffovými řezbami z Národní galerie však nevyznívá 

přesvědčivě. Kromě rozdílné výšky soch a skutečnosti, že dva církevní autoři (Navrátil a Ekert), 

kteří měli možnost vidět sochy ještě na oltáři, označili zemského patrona za sv. Václava, je 

třeba přihlédnout i ke slohovým rozdílům: ke statičtějšímu postoji obou sv. Janů a k jejich méně 

členitému povrchovému reliéfu. 

Václav Vančura obě sochy na oltáři označil jako práci mladšího Quitainera z 50. let 18.1191 

století. Ekertem uváděné datum vzniku oltáře přitom považoval za nepravděpodobně časné, 

aniž pravděpodobně věděl o existenci chronogramu, který ještě před vydáním Ekertovy práce 

citoval Navrátil. Vančura rovněž nezmínil existenci dalších dvou soch, jež byly z oltáře sejmuty 

na konci 19. století. Vančurovu atribuci na základě přesvědčivé stylové analýzy odmítla Eva 

Petříková, jež poukázala, že sochy svým štíhlým tělesným kánonem a prostorovým rozvinem 

kompozice neodpovídají Quitainerovým raným pracím z počátku 30. let 18. století a svým 

realistickým akcentem nezapadají do obrazu Quitainerovy stylizované tvorby z 50. let.1192 

Klidný postoj obou světců, spojený s mírným nakročením levé nohy a esovitým zvlněním 

tělesné osy, stejně jako jímavě prostý, vnitřně ztišený výraz jejich obličejů je blízký pojetí 

Ondřeje Filipa Quitainera. Starší Quitainer však zemřel již v roce 1729. Povrchový reliéf 

svalové struktury a kosterního skeletu sv. Jana Křtitele je nadto méně „zaoblený“, než v případě 

prací staršího Quitainera. Svou tlumenou expresivitou, vyplývající ze symbiózy realistického, 

až naturalistického řezbářství a pozdně barokní křehkosti, se socha tím více vzdaluje realizacím 

O. F. Quitainera čím více souzní se závěrečnou fází tvorby F. M. Brokoffa. Datování obou sv. 

Janů, kteří byli pravděpodobně vytvořeni ve stejné době jako oltář, prakticky vylučuje autorství 

mladšího Quitainera, jehož sochy z hlavního oltáře a kazatelny v kostele sv. Tomáše zdaleka 

nedosahují přirozenosti výrazu a řezbářské suverenity, jež charakterizují tyto dvě sochy. Řezbu 

sv. Jana Nepomuckého nadto řadí do okruhu F. M. Brokoffa – jak upozornil již I. Kořán – také 

členění kleriky pomocí plochých pruhů látky, jež nápadně připomíná řešení drapérie 

Brokoffova sv. Jana z Boha z kostela sv. Šimona a Judy.  

 

LITERATURA: 

NAVRÁTIL 1861, 28; EKERT 1883, 462; KOŠNÁŘ 1915, 23; KOŘÁN 1988, 487; VANČURA 

1989, 142, 151 (pozn. 71); VANČURA 2002/II, 237; PETŘÍKOVÁ 2008, 165–166 (kat. č. 67) 

 

                                                 
1191 VANČURA 1989, 142, 151 (pozn. 71) 
1192 PETŘÍKOVÁ 2008, 165–166 (kat. č. 67) 
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63) Kazatelna kostela sv. Františka Serafinského při klášteře křížovníků s červenou 

hvězdou, Praha – Staré Město 

30. léta 18. století  

 

Řečniště: 

korunovaná postava s váhami v ruce  

archanděl Michael 

archanděl Gabriel 

archanděl Rafael (původně s malým Tobiášem)1193 

dva andílci na zadní straně řečniště 

dva zápasící andílci na spodní straně řečniště 

 

Stříška: 

anděl ve zlatém šatu s velkým křížem a trnovou korunou 

dva serafíni 

korunovaná postava s polnicí (na levé straně stříšky) 

Bůh Otec na sféře 

dva andílci 

 

v.: „podživotní“ velikost 

dřevo, inkarnát, zlacení (drapérie) 

 

 

Reliéfy: 

na poprsni řečniště: Ženy u hrobu Kristova, Poslední večeře 

na schodišti: Noli me tangere, Hostina v domě Šimonově 

na pozadí řečniště: Dvanáctiletý Ježíš v Chrámu 

 

dřevo, zlaceno 

 

                                                 
1193 Postava malého Tobiáše je patrná na fotografiích č. 19–21, které jsou přílohou restaurátorské zprávy z roku 

1964 (KAZATELNA, SV. FRANTIŠEK 1964). Na tuto skutečnost upozornila E. Petříková. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 

167 (pozn. 1). 
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Objednavatelem byl pravděpodobně klášter voršilek při kostele sv. Jana Nepomuckého 

v Praze na Hradčanech. 

 

J. A. Quitainerovi připsal František Sádlo. 

 

Architektura kazatelny s řečništěm členěným lisénami se stlačenými volutami, jež slouží 

jako konzole pro osazení soch, a stříškou lemovanou lambrekýnem a ohraničenou profilovanou 

zalamovanou římsou připomíná kazatelny z Lysé nad Labem (KAT. II/11) a z kostela sv. 

Salvátora v Praze (KAT. II/54). Liší se od nich kupolovitým tvarem stříšky připomínajícím 

sféru, na které je umístěna sochařská skupina Boha Otce s anděly. Ikonografie plastické 

výzdoby kazatelny se s výjimkou reliéfu s námětem Dvanáctiletého Ježíše v Chrámu 

soustřeďuje na poslední období Kristova působení na Zemi, na Kristovy pašije, zmrtvýchvstání 

a vztah Syna a Boha Otce. Dějová linie odehrávající se na poprsni řečniště a na schodišti je 

nesena sérií reliéfů, vedle nichž vystupují archandělé v roli průvodců a zprostředkovatelů. Toto 

rytmické střídání soch a reliéfů je již výrazem rokokového estetického cítění, zatímco sochařsky 

bohatě ozdobená stříška, působící dojmem jeviště, odkazuje ještě k inscenačním principům 

starší slohové vrstvy.  

Připsání sochařské výzdoby J. A. Quitainerovi se opírá o informaci z farní pamětní knihy, 

na kterou jako první upozornil František Sádlo v roce 1933. Podle tohoto dnes nezvěstného 

dokumentu „Catedra empta ex eccla soluta S. Joannis Nepomuceni V. V. Ursulinarum in 

Hradschin, applicata ext anno 1790, est opus junioris Quitainer.“1194 Tento archivní pramen 

vznikl se značným odstupem od vytvoření kazatelny, a jeho svědectví je tak třeba považovat za 

tradovanou zprávu neznámého původu. V měleckohistorické literatuře bylo nicméně po 

dlouhou dobu akceptováno.1195 K jeho zpochybnění přikročil až Václav Vančura na přelomu 

80. a 90 let 20. století, avšak bez hlubší stylové analýzy – pouze s odkazem na zřejmý nesoulad 

soch a reliéfů s profilem Quitainerovy tvorby.1196 Vančurovo připsání výzdoby kazatelny 

                                                 
1194 SÁDLO 1936, 19–20, 30 (pozn. 8 a 9). Zařízení kostela pražských voršilek bylo rozprodáváno v několika 

vlnách, z nichž první nastala již v 60. letech 18. století v důsledku kridy, jež byla na klášter uvalena. V roce 1788 

navrhli věřitelé zrušení kláštera a dražbu zbývajícího zařízení za účelem umoření dluhů. K dražbě nakonec 

nedošlo a vybavení bylo prodáno postupně. Podle stavebně historického průzkumu došlo k prodeji hlavního 

oltáře, dvou postranních oltářů, zpovědnic, lavic a posléze také kovaných mříží u chóru a oratoří, jež byly 

odstraněny v roce 1790. (Srov. VILÍMKOVÁ 1974b, 4–5.). Hlavní oltář s obrazem V. V. Reinera byl v roce 1792 

přenesen do Rovenska pod Troskami. Srov. TISCHEROVÁ 2007, 253 
1195 NEUMANN 1974, 138 (kat. č. 20); POCHE 1985, 55; KOŘÁN 1988, 511. O. J. Blažíček, jako přední znalec 

Quitainerova díla, však tuto kazatelnu ve výčtu jeho prací neuvádí. Do katalogu Quitainerových děl ji nezařadila 

ani Alexandra Kubínová, jež svoji diplomovou práci z roku 1970 vypracovala pod Blažíčkovým vedením. Srov. 

KUBÍNOVÁ 1970. 
1196 VANČURA 1989, 146; VANČURA 1991, 237–238, 252 (pozn. 39) 
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Františku Ignáci Weissovi odmítla později Jana Tischerová, jež upozornila, že bohatá a místy 

rozevlátá drapérie s vyhlazenými a zaohlenými záhyby neodpovídá Weissovu sochařskému 

rukopisu.1197 Eva Petříková stejně jako dříve Vančura vyloučila výzdobu kazatelny 

z Quitainerova díla.1198 Poukázala přitom zejména na diskrepanci mezi drobnými postavami na 

stříšce a tělesným kánonem Quitainerových soch. Zároveň Petříková vyslovila hypotézu, že na 

zakázce pracovaly dvě sochařské „ruce“, z nichž jednu charakterizují krátké měkké řasy na 

oděvu anděla nesoucího kříž a druhou ostré zlomy, jimiž je zbrázděna drapérie archanděla 

Rafaela. 

 

K připsání výše uvedených děl mladšímu Quitainerovi mohlo kromě citovaného zápisu ve 

farní kronice přispět také „líbezné“ pojetí andělů s hladkými zaohlenými končetinami a 

nevinnými tvářemi. Jejich senzualismus je však jiného druhu než Quitainerovo řezbářství, které 

vytváří ušlechtile stylizované celky s využitím „uvěřitelných“ detailů v podobě dobře 

odpozorované modelace svalstva nebo souhry pohybů, objemové skladby těla a záhybů 

drapérie. Tento realistický aspekt se ve výzdobě kazatelny neprojevuje. Křehká konstituce 

štíhlých andělů je vzdálena Quitainerovu oblíbenému typu efébů se svalnatými rameny, jaké 

lze vidět například v nástavci oltáře sv. Josefa v malostranském karmelitánském kostele, jehož 

výzdoba pochází z poloviny 30. let 18. století (KAT. II/4). E. Petříková poukázala, že diagonální 

uspořádání postav na stříšce neodpovídá známým Quitainerovým kompozicím.1199 K tomu je 

třeba doplnit, že již samo scénické provázání postav nemá v Quitainerově tvorbě obdoby. S jeho 

pojetím se konečně neshodují ani reliéfy, postrádající takové charakteristické znaky 

Quitainerových reliéfů, jako je pečlivé vystižení obličejů nebo kompoziční napětí mezi 

ústředním motivem a shlukem vedlejších postav na okraji obrazového pole. 

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 347; SÁDLO 1933, 230; SÁDLO 1936, 19–20, 30 (pozn. 8 a 9), SÁDLO 1941, 

nepag.; NEUMANN 1974, 138 (kat. č. 20); ŠPERLING 1982, 190; POCHE 1985, 55; KOŘÁN 1988, 

511; VANČURA 1989, 146; VANČURA 1991, 237–238, 252 (pozn. 39); TISCHEROVÁ 2007, 253; 

PETŘÍKOVÁ 2008, 167–168 (kat. č. 68) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

                                                 
1197 TISCHEROVÁ 2007, 253 
1198 PETŘÍKOVÁ 2008, 167–168 (kat. č. 68) 
1199 Tamtéž 167 
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451 

 

64) Oltář sv. Mikuláše Tolentinského, kostel sv. Tomáše při klášteře augustiniánů 

poustevníků, Praha – Malá Strana (epištolní strana hlavní lodi, oltář při prvním pilíři lodi 

směrem od chóru) 

30. léta 18. století 

 

sv. Zikmund (?), augustinián s knihou (po stranách oltářního obrazu) 

sv. augustiniánka-abatyše, princezna (na bocích oltáře) 

dvě putti na nástavci 

 

výška: „podživotní“ velikost 

dřevo, zlaceno, inkarnát 

 

Objednavatelem byl klášter augustiniánů poustevníků při kostele sv. Tomáše. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Portálový oltář je komponován jako protějšek oltáře Narození Páně na evangelijní straně 

hlavní lodi. Na menze ve tvaru tumby je umístěn obraz Panny Marie Dobré rady v pozdně 

barokním vyřezávaném rámu.1200 Retábl je formován jako relativně hluboká nika, jejíž boční 

stěny tvoří pilíře a jim předsazené hladké sloupy s jónskými hlavicemi. Ve vertikálním směru 

završuje retábl zalamovaná, bohatě profilovaná římsa, která se i díky svému hnědočervenému 

zbarvení v rámci oltářní architektury pohledově výrazně uplatňuje. Nízký oltářní nástavec je 

obdélného tvaru. 

Sochařská výzdoba zahrnuje jednak dvě mužské postavy po stranách titulního obrazu a dále 

dvě postavy na konzolách umístěných na obou bocích oltáře. Plastická výzdoba se tak vztahuje 

jak ke komunikačnímu poli před oltářem, tak k prostoru hlavní lodi a jižní boční lodi. Nástavec 

zdobí dvě putti na volutových čelech. 

Ikonografie uvedených soch je nejednoznačná. Postava krále s korunou na hlavě, palmovou 

ratoletí v pravé ruce a žezlem v levé ruce je ztotožňována se sv. Zikmundem.1201 Jeho protějšek 

na pravé straně představuje augustinián s knihou a klade si levou ruku na hruď v podobně 

vroucím gestu jako sv. Mikuláš Tolentinský na oltářním obraze. Světice v rouchu augustiniánky 

                                                 
1200 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 106 
1201 Tamtéž 
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pravděpodobně původně držela v sevřených prstech pravé ruky berlu a mohlo by se tak jednat 

o abatyši.1202 Princezna v bohatě nabíraném rouchu, s korunkou na hlavě a perlovými ozdobami 

ve vlasech a na rukou typově odpovídá raně křesťanským panenským mučednicím. 

Oldřich Jakub Blažíček zastával názor, že některé sochy na oltářích při pilířích hlavní lodi 

vytvořil Ignác Miller, jenž je po smrti F. M. Brokoffa dokončil modely pro stříbrné sošky světců 

na hlavním oltáři. V roce 1946 připsal Millerovi sochy Tří králů na oltáři Narození Páně, který 

je protějškem oltáře sv. Mikuláše Tolentinského.1203 V roce 1958 mezi Millerovými díly uvedl 

také tanečně našlapující princezny z oltáře Svatého kříže.1204 Ivan Šperling posléze připsal 

Millerovi sochařskou výzdobu téměř všech oltářů při pilířích. Oltář sv. Mikuláše Tolentinského 

přitom zaměnil za oltář Svatého kříže a výzdobu skutečného oltáře sv. Mikuláše ve svém 

souhrnu zcela pominul.1205 Václav Vančura označil sochy na tomto oltáři za rané dílo J. A. 

Quitainera, vyznačující se údajně závislostí na předlohách O. F. Quitainera a příznaky 

participace dílenských pomocníků.1206 Jako nejvýraznější se Vančurovi jevila socha sv. 

Zikmunda, o které uvažoval jako o práci zkušeného tovaryše. Eva Petříková následně tuto 

atribuci odmítla.1207 Poukázala přitom na stylově formální prvky, jako je nejasně formulovaná 

tělesná stavba augustiniánské světice, modelace krátkých prstů a opuchlých hřbetů rukou 

princezny nebo typika naivní tváře sv. Zikmunda, které jsou Quitainerovu projevu vzdáleny.1208 

V rámci dosavadního bádání se jako nejvýstižnější jeví závěry E. Petříkové. Přes slohovou 

neujasněnost Quitainerovy rané tvorby vykazuje jeho řezbářství od počátku kontinuitu v pojetí 

detailů, jakými jsou fyziognomie tváře (výrazně modelovaná obočí, pevný nos) či pohybově 

odlišené prsty. Široké hladké tváře augustiniána a augustiniánky takřka postrádají individuální 

výraz. Obličej sv. Zikmunda je individualizován prostřednictvím naivně působících prostředků, 

jako je zkrabacené čelo či rýhy ve tvářích. Ve spojení s hřmotným tělem neurčitého postoje 

dodávají soše tyto rysy až nádech rustikalizace. Nejvýraznější sochu celého souboru – sv. 

princeznu – vzdalují Quitainerovu projevu zalamované úseky drapérie na levém a pravém boku, 

stejně jako „napuchlé“ hřbety rukou. S Quitainerem pojí řezby na oltáři pouze obecné 

východisko v realisticky laděném sochařství a typová shoda obou ženských postav s některými 

jeho doloženými díly. 

 

                                                 
1202 PETŘÍKOVÁ 2008, 170 
1203 BLAŽÍČEK 1946, 59 
1204 BLAŽÍČEK 1958, 182 
1205 ŠPERLING 1973, 132 
1206 VANČURA 1989, 135 
1207 PETŘÍKOVÁ 2008, 169–170 (kat. č. 69) 
1208 Tamtéž 169 
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65) Oltář sv. Vincence Ferrerského, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – 

Staré Město (evangelijní strana lodi, první oltář při severní zdi směrem od chóru) 

kolem roku 1730 

 

sv. Matouš s andělem podpírajícím zavřenou knihu  

sv. Lukáš s otevřenou knihou a atributem býka u nohou 

v.: životní velikost 

dřevo, (nepůvodní) realistická polychromie se zlacenými doplňky 

 

Objednavatelem byl klášter dominikánů při kostele sv. Jiljí. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Součástí sochařské výzdoby oltáře jsou dále andělé v nástavci: dva velcí andělé na 

volutových čelech nástavce a devět andílčích hlaviček obklopujících monogram IHS (ve věnci 

slunečních paprsků) nebo spočívajících na korunní římse nástavce. 

 

Portálový oltář je komponován ve shodě s protějškovým oltářem sv. Kateřiny Sienské jako 

přehledná trojetážová sestava s menzou ve tvaru tumby a retáblem lemovaným po obou 

stranách lisenami s patkami ve tvaru stlačených volut, které slouží jako podstavce soch. 

Lichoběžníkový nástavec s volutovými čely je nasazen na průběžné, ve střední části 

obloukovitě klenuté kladí s hustě profilovaným architrávem a římsou. Protějškové oltáře se liší 

výškou nástavce. Je to dáno prostorovou situací, protože protáhlejší lichoběžník nástavce oltáře 

sv. Kateřiny je umístěn proti vysokému gotickému oknu jižní lodi, zatímco nástavec oltáře sv. 

Vincence je situován proti menšímu čtverhranému oknu vnitřní spojovací stěny. 

Oldřich Jakub Blažíček se k sochám na oltáři stručně vyjádřil v souvislosti s protějším 

oltářem sv. Kateřiny, jehož sochařskou výzdobu určil jako práci Ferdinanda Maxmiliána 

Brokoffa z doby kolem roku 1720.1209 Výzdoba oltáře sv. Vincence mohla podle jeho názoru 

vzniknout na základě nerealizovaného Brokoffova návrhu, ale mnohem později a v jiné 

sochařské dílně. Podle Blažíčka se sochy obou evangelistů vzdáleně podobají brokoffovskému 

kompozičnímu pojetí, ale z hlediska svého stylu se tvorbě F. M. Brokoffa zcela vymykají. 

                                                 
1209 BLAŽÍČEK 1986, 121 (kat. č. 32) 
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Václav Vančura připsal oba evangelisty J. A. Quitainerovi.1210 Podle jeho názoru patří tyto 

práce, jež datoval počátkem 50. let 18. století, „k tomu nejlepšímu, co Jan Antonín vytvořil“.1211 

K tomuto závěru jej vedlo zejména srovnání se sochařskou výzdobou oltáře Panny Marie 

Bolestné (KAT. II/33), která se podle jeho názoru vyznačuje stejně „odhmotněným“ pojetím 

postavy a podobným střídanám vzdutých a hladkých ploch drapérie. Melancholické tváře 

evangelistů Vančurovi připomněly obličeje karmelitánských světců z kostela sv. Havla. 

Andělský chór v nástavci Vančura za Quitainerovo dílo nepovažoval. 

Eva Petříková se vrátila k Blažíčkově tezi o brokoffovském následnictví a obě díla zařadila 

do 30. let 18. století. Vančurovu atribuci odmítla na základě charakteristik, jako je naturalismus 

ztvárnění tělesných partií nebo krystalická struktura záhybů roucha sv. Matouše. Další námitky 

vůči připsání obou evangelistů Quitainerovi formuloval v posudku mé diplomové práce Mojmír 

Horyna, jenž upozornil na křehčí tělesný kánon, jímž se obě sochy odlišují od Quitainerových 

doložených prací.1212 

Nejvýraznějším spojovacím článkem s dílem J. A. Quitainera je kompozice obou 

evangelistů, vycházející z Quitainerova oblíbeného motivu prostorově tvarované „esovky“. 

Tato křivka je však v případě soch na oltáři sv. Vincence poměrně plochá – málo rozvinutá 

v hloubkovém rozměru. Sochu sv. Matouše nadto charakterizuje „trčící“ pravá ruka, prohnutá 

v lokti a založená v bok, o který se opírá hřbetem dlaně. Toto efektní až afektované gesto 

narušuje symetrii krouživého pohybu kolem tělesné osy. Quitainer s daným pohybovým 

motivem pracoval odlišným způsobem: jeho postavy jsou uváděny v dostředivý pohyb, jehož 

dynamika nenarušuje, nýbrž posiluje dojem harmonie sochařské formy a „mentálního naladění“ 

zpodobených postav. Toto záměrné narušení symetrie lze spojit s příznaky expresivního 

přístupu v podobě naturalistických detailů a krystalických zlomů drapérie, na které upozornila 

již Petříková. K přehodnocení Brokoffova realistického přístupu zde dochází za pomoci 

stylových prostředků, které jsou Quitainerovu „uhlazujícímu“ a „zaoblujícímu“ pojetí 

vzdáleny. 

Dva velcí andělé na nástavci formulací tělesných objemů odpovídají Quitainerovým efébům. 

Střídání přilnavých a načechráných úseků drapérie anděla na pravé straně je Quitainerovu pojetí 

také blízké. Vzdaluje se mu však mechanická skladba realisticky vykreslených perutí a drsnější 

typika tváří, vroubených rozcuchanými vlasy.  

                                                 
1210 VANČURA 1989, 141 
1211 Tamtéž 
1212 Mojmír HORYNA: Posudek vedoucího, dipl. práce M. Hořáka „Podíl Jana Antonína Quitainera na plastické 

výzdobě Strahovského kláštera. Sonda do vztahů mezi pozdně barokním sochařem a jeho mecenášem“. Praha 

11. 9. 2008 (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/62594/; staženo 15. 9. 2018)  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/62594/
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66) Sv. Augustin, bývalý klášter bosých augustiniánů, Lysá nad Labem 

(vrchol štítu východního průčelí bývalého konventu) 

1734 

 

v: nadživotní velikost 

pískovec, zlacený kov 

 

Objednavatelem byl klášter bosých augustiniánů v Lysé nad Labem. 

 

J. A. Quitainerovi připsali autoři Uměleckých památek Čech. 

 

Socha je umístěna na nízkém, nezdobeném podstavci na vrcholu trojúhelníkového štítu 

východního průčelí bývalého kláštera, které se obrací k vyústění hlavní přístupové cesty do 

zámeckého areálu. 

Z účetních záznamů augustiniánského kláštera, publikovaných Pavlem Zahradníkem a 

Pavlem Vlčkem, vyplývá, že v červenci 1734 byly zaplaceny 2 zlaté a 30 krejcarů za přivezení 

„kamenné sochy sv. Otce Augustina“. Ve stejném měsíci byla vydána částka 2 zlatých a 30 

krejcarů na kámen pro sochaře a 3 zlatých 54 krejcarů na lněný olej „na sochy“.1213  

Podle archivních pramenů klášter v době vzniku sochy spolupracoval se sochařem „z 

Benátek“.1214 Pouze v roce 1736 je znamenána platba nejmenovanému pražskému sochaři za 

šporkovský erb nad vstupem do kláštera.1215 J. A. Quitainer je v Lysé nad Labem doložen až o 

dvacet let později (KAT. II/11). Osobností „sochaře z Benátek“ se v minulosti zabývala již 

početná literatura, zaměřující se především na rozlišení autorského podílu jednotlivých sochařů 

na vytvoření alegorických soch v zámeckém parku a postav světců na ohradní zdi kostela 

v Lysé nad Labem.1216 V období kolem roku 1735 byl jako sochař z Benátek pravděpodobně 

označován Jan Dlouhý Lang, jenž stejně jako jeho spolupracovník a patrně také vyučenec 

František Václav Adámek, vyšel z okruhu spolupracovníků Matyáše Bernarda Brauna.1217 

                                                 
1213 VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 6 
1214 Tamtéž. V srpnu 1734 jsou zaznamenány platby nejmenovanému „sochaři z Benátek“ za vytvoření dvou 

soch. Hrazeny byly také výdaje spojené s dovozem soch z Benátek a stravou sochaře. 
1215 Tamtéž 
1216 Otázce „benáteckých sochařů“ se podrobně věnují autoři zatím stavebně historického průzkumy lyského 

kláštera (srov. VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 6–7). Literaturu k tomuto tématu shrnula v nedávné době např. Jana 

Dörflová. Srov. zejm. DÖRFLOVÁ 2013, 71–87. 
1217 O. J. Blažíček nejprve uvažoval, že Adámek mohl být vyučencem J. A. Quitainera (BLAŽÍČEK 1948, 48). 

Tento názor později přehodnotil a uvažoval o existenci sochaře Františka Adámka staršího, otce Františka 

Adámka mladšího, u něhož se jeho syn hypoteticky mohl vyučit (BLAŽÍČEK 1970, 86). Novější literatura 

předpokládá Adámkovo školení u Jana Dlouhého Langa. Srov. Dörflová 2013. 
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V letech 1728 až 1730 je doložen další „benátecký sochař“, Jan Pursch, jenž pracoval 

v Ploskovicích pro Annu Marii Františku, velkovévodkyni Toskánskou.1218 Tohoto sochaře se 

však zatím nepodařilo spojit s žádnými konkrétními díly a jeho umělecký profil tak zůstává 

nejasný. Václav Vančura navrhl jako autora sochy sv. Augustina Matyáše Schönherra, jenž 

v únoru 1734 podepsal smlouvu s konventem bosých augustiniánů v Táboře na vytvoření 

sochařské výzdoby hlavního oltáře v jejich klášterním kostele.1219 Tuto atribuci zdůvodnil 

srovnáním s řezbou sv. Augustina na evangelijní straně tohoto oltáře. 

 

Světec je v souladu s tradiční ikonografií zobrazen jako starý muž s plnovousem, oděný jako 

biskup a nesoucí znaky biskupského důstojenství. V levé ruce drží sv. Augustin berlu, v pravé 

ruce knihu, kterou si opírá o pravý bok. Na knize spočívá srdce, z něhož vyšlehávají plaménky. 

Blokově pojatá socha je komponována na mírně zvlněné ose, jejíž zakřivení vyplývá 

z nakročené pravé nohy a nachýlení horní poloviny těla směrem vpřed. Klidná obrysová křivka 

definuje symetricky rozvrženou postavu s klenutými objemy. Povrchový reliéf je mělký a tvoří 

jej síť přehledně uspořádaných, měkce se zalamujících linií. 

Sv. Augustin z Lysé nad Labem vykazuje jen volnou spojitost s pracemi J. A. Quitainera, 

jež spočívá v přehledné skladbě klenutých objemů a uzavřené obrysové křivce. Statičnost 

postavy, mělký reliéf záhybů drapérie i typově podaný obličej se schematicky členěným 

vousem – to vše je jeho sochařskému rukopisu vzdáleno. Tyto znaky zároveň vylučují autorství 

výše zmíněných sochařů braunovské následnosti. Vančurova hypotéza o původu díla v ateliéru 

M. Schönherra vyvolává pochybnosti z důvodu hybnější kompozice a diferencovanějšího 

povrchového reliéfu sochy sv. Augustina z klášterního kostela v Táboře. 

 

LITERATURA: 

VOJÁČEK 1929, 1–30, 135–143; VANČURA 1990, 52; PETŘÍKOVÁ 2008, 175 (kat. 72)  

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 47, 336 

 

STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY: 

VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 6–7  

                                                 
1218 VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 7 
1219 VANČURA 1990, 52. Archivní prameny k sochařské výzdobě hlavního oltáře v klášterním kostele bosých 

augustiniánů v Táboře publikovala V. Naňková. Srov. NAŇKOVÁ 1969, 619. 
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67) Oltář sv. Dominika, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré Město, 

(epištolní strana lodi, oltář při prvním pilíři směrem od chóru) 

Kolem roku 1735 

 

sv. Tomáš Akvinský a sv. Kateřina Sienská na konzolích po stranách retáblu, dva andílci 

přidržující z každé strany cíp baldachýnu 

výška soch světců: mírně nadživotní velikost 

 

Na římse: dvojice andílků podpírajících korunu (vlevo) a dvojice zápasících andílků 

V nástavci: Bůh Otec, obláčky, čtyři hlavičky andělů, andílek podpírající zemskou sféru, 

holubice Ducha Svatého, dvojice andílků na vrcholu nástavce 

 

Součástí výzdoby je také socha sv. Dominika v nice uprostřed retáblu, která byla na oltář 

vložena v 19. století. 

 

dřevo, inkarnát, zlacení (roucha, baldachýn, křídla andělů, koruna), stříbření (holubice 

Ducha Svatého) 

 

Objednavatelem byl klášter dominikánů při kostele sv. Jiljí. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Ivo Kořán. 

 

Oltář je komponován jako trojboká sestava, která se prostírá na čelní (západní) stěně pilíře a 

částečně „obaluje“ i jeho boky. Průčelí oltáře je formováno jako trojetážová architektura 

s vysokým soklem, jemuž je předsazena menza ve tvaru tumby, a retáblem v podobě skříně či 

výklenkové kaple s vloženou sochou. Retábl je lemován dvojicí polygonálních sloupků a 

završen baldachýnem, nad nímž spočívá mezi dvěma úseky protržené římsy zlacená koruna. 

Na obou bočních stranách oltáře vznikají v prostoru vymezeném zadními tordovanými sloupy, 

polygonálními sloupy v popředí a předsazenou zalamovanou římsou zákoutí, do nichž jsou 

nakoso vloženy konzole nesoucí sochy. Oltář sv. Dominika tvoří spolu s protějškovým oltářem 

sv. Kříže z prostorového i výtvarného hlediska předpolí chóru a hlavního oltáře.  

 

Sochařskou výzdobu tohoto členitého oltářního celku s bohatou reliéfní strukturou připsal – 

s výjimkou druhotně osazené sochy sv. Dominika – O. J. Blažíček Františku Ignáci 
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Weissovi.1220 Upozornil přitom, že v 19. století prošly oba oltáře úpravami, které kromě přidání 

sochy sv. Dominika na oltář na epištolní straně znamenaly výrazný zásah do podoby řezbářské 

výzdoby jejich nástavců a do povrchové úpravy soch na bocích oltářů. Blažíčkovu atribuci 

akceptovali i pozdější autoři.1221 Pouze Ivo Kořán navrhl hledat původ soch v dílně J. A. 

Quitainera.1222 Kořán ve svém souhrnném textu nespojil tento názor s detailní argumentací. 

Vyšel pouze ze své charakteristiky Quitainerova sochařského rukopisu, jejž podle jeho názoru 

vystihuje mírně zvlněná esovka, „k níž lne drapérie, zpravidla v jednom dvou místech 

rozhozená do vějířů záhybů“.1223 K Blažíčkově autorské atribuci se později ve své monografii 

o Františku Ignáci Weissovi vrátila Jana Tischerová, i když připustila, že plastiky na oltáři 

vykazují mnohé rysy, které nejsou s Weissovým dílem zcela v souladu.1224 Zejména se podle 

autorky jedná o maskovitě pojaté obličeje a hladké drapérie bez reliéfně zvrásněného povrchu. 

Sochařské výzdobě oltáře se ve své diplomové práci věnovala také Eva Petříková a zařadila ji 

v rámci katalogu díla J. A. Quitainera mezi mylná připsání.1225 V případě sochy sv. Tomáše 

poukázala Petříková zejména na výrazně štíhlý tělesný kánon, který ji odlišuje od 

Quitainerových doložených prací z malostranských kostelů sv. Tomáše (KAT. II/1) a Panny 

Marie Vítězné (KAT. II/4). Socha sv. Kateřiny Sienské se podle autorky Quitainerovu pojetí 

vzdaluje svým nahrbeným postojem, modelací tváře bez individuálních rysů a záhybovým 

systémem měkkého roucha. Petříková věnovala pozornost také soše sv. Dominika, vložené na 

oltář až v 19. století, a na základě jejího srovnání s uvedenými dvěma plastikami na bočních 

stranách oltáře vyslovila domněnku, že celý sochařský soubor by mohl pocházet z 19. století. 

 

Quitainerovu řezbářskému projevu se nejvíce podobá socha sv. Tomáše. Postava tohoto 

světce je komponovaná na mírně zvlněné esovce, vycházející z nakročení levé nohy a pohybu 

obou rukou, z nichž levou si světec klade na hruď a pravou, v níž drží husí brk, oddaluje od těla 

a natáčí ji směrem k hlavnímu oltáři. Štíhlý tělesný kánon, na který upozornila E. Petříková, je 

jen jedním ze znaků odlišujících sv. Tomáše od Quitainerových doložených prací z první 

poloviny 30. let. 18. století. Skloněná hlava a úzký vážný obličej navozují dojem askeze a 

„suchosti“, vzdálené Quitainerovým vnitřně vyladěným a často i usměvavým světcům. 

Lapidární členění drapérie také připomíná sochařovy práce jen vnějškově, protože záhybový 

                                                 
1220 BLAŽÍČEK 1946, 50, 132; BLAŽÍČEK 1958, 177 
1221 Srov. POCHE 1985, 170; VANČURA 1991, 245 
1222 KOŘÁN 1988, 510 
1223 Tamtéž  
1224 TISCHEROVÁ 2007, 138–140 (kat. č. 30) 
1225 PETŘÍKOVÁ 2008, 93–94 (kat. č. 84) 



  

461 

 

systém postrádá znaky quitainerovské syntézy, spočívající v uspořádání realistických detailů 

do estetizovaných, senzuálně atraktivních vzorců. 

V případě sochy sv. Kateřiny Sienské se kromě nachýlení postavy, které je v rozporu 

s Quitainerovým tíhnutím k rovnováze a harmonii, sochařovu projevu vymyká vytažení lemů 

drapérie do ostrých hřebínků uplatňujících se pohledově zejména na nakročené pravé noze. 

Také typika tváře s malou kulatou bradou a poměrně širokými lícními kostmi do sochařova 

uměleckého profilu nezapadá.  

Příznaky tlumené exprese, charakterizující obě uvedené sochy, se ještě výrazněji projevují 

ve štíhlé postavě Boha Otce, s pravou nohou zalomenou do ostrého úhlu a prudkým gestem 

pravé ruky, stejně jako v postavičkách putti, jejichž tenké paže neodpovídají Quitainerovu 

pojetí daného ikonografického žánru. 
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68) Oltář sv. Kříže, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré Město 

(evangelijní strana, oltář při prvním pilíři směrem od chóru) 

kolem roku 1735 

 

Panna Maria Bolestná a sv. Jan Evangelista na konzolích po stranách retáblu, Kristus na 

kříži ve skříňovém retáblu, dva andílci přidržující z každé strany cíp baldachýnu 

výška soch světců: mírně nadživotní velikost 

 

Na římse: dva velcí andělé 

 

V nástavci: andílek stojící na Měsíci, čtyři andílčí hlavičky obklopující prosklenou 

relikviářovou skříňku, dva andílci na římse nástavce 

 

Nad nástavcem: Sluncový kotouč s obláčky a hlavičkami andílků po obvodu. 

 

dřevo, inkarnát, zlacení (roucha, křídla andělů a andílků, měsíc, sluneční kotouč, 

relikviářová skříňka) 

 

Objednavatelem byl klášter dominikánů při kostele sv. Jiljí. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Ivo Kořán. 

 

Oltář je ve shodě s protějškovým oltářem sv. Dominika formován jako trojboká sestava, 

obklopující pilíř, jemuž je předsazena (KAT. II/67). Čelní stěna skříňového retáblu, v němž je 

umístěn velký krucifix, je prosklena. Pod retáblem, na střední ose oltáře, se nachází skříňka 

s kopií Panny Marie Svatohorské. Základní rozvrh sochařské výzdoby rovněž odpovídá 

výzdobě oltáře sv. Dominika. Na římse retáblu však místo dvojic vzájemně propletených putti 

spočívají dva velcí andělé. Sochařská výzdoba nástavce – jež však doznala úprav v 19. století 

– je ve srovnání s protějškovým oltářem méně výpravná. 

 

Dosavadní literatura pojednávala oba protějškové oltáře společně. Platí tedy již výše 

uvedené (viz (KAT. II/67), že převážná většina autorů považuje sochařskou výzdobu oltáře 

v návaznosti na názor Oldřicha Jakuba Blažíčka za dílo Františka Ignáce Weisse, pouze Ivo 
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Kořán se přiklání k autorství J. A. Quitainera.1226 Jana Tischerová ve své monografii F. I. 

Weisse, která zahrnuje také zatím nejpodrobnější katalog děl tohoto sochaře, zařazuje 

sochařskou výzdobu oltáře mezi Weissova díla.1227 Autorka upozorňuje například na motiv 

pláště podchyceného stuhou pod pasem, opakující se ve Weissových dílech v různých 

obměnách. Podobně jako v případě soch na protějškovém oltáři se Tischerová domnívá, že 

tváře Panny Marie a sv. Jana Evangelisty se v mnoha ohledech Weissovu dílu vymykají. 

Cizorodě působí ve srovnání s jeho tvorbou velmi úzké rty, mohutné brady, menší oči a ostře 

řezaná obočí. Je však nutno připomenout, že podle O. J. Blažíčka modelace obličejů těchto soch 

značně utrpěla zásahy v 19. století.1228 Tischerová věnuje pozornost také dvěma velkým 

andělům na římse retáblu. V případě anděla na levé straně podotýká, že jeho tvář je velmi 

vzdálena jemnému půvabu andělů z retáblu hlavního oltáře.  

Eva Petříková ve svém katalogu děl J. A. Quitainera sochařskou výzdobu oltáře jednoznačně 

vyřazuje z kontextu Quitainerova díla.1229 Zabývá se přitom zejména oběma sochami po 

stranách retáblu. Kořánovu atribuci odmítá zejména s ohledem na křivkovou kompozici obou 

nápadně protažených figur, která se podle autorky neshoduje se statickými postavami a plnými 

tvary Quitainerových raných prací z první poloviny 30. let 18. století. Autorka poukazuje také 

na hubené obličejové typy, rovněž nápadně odlišné od Quitainerova pojetí. Quitainerovy práce 

podle Petříkové nepřipomínají měkce houpavé řasy členící hladkou látku roucha Panny Marie, 

ani vrstvy skládané látky stylizovaně obtáčející postavu sv. Jana v pruzích.  

 

Stylizace soch na oltáři sv. Kříže oltáři působí díky protaženým postavám s pohublými 

tvářemi expresivněji, než je pro Quitainera obvyklé. Jejich řezbářství je lineárnější a postrádá 

quitainerovský důraz na realistické zpracování anatomických detailů, jako jsou dlaně rukou, 

články prstů nebo kolenní klouby. Odlišná je i organizace drapérie, jak lze ukázat na příkladu 

cípu pláště Panny Marie, který se u jejího pravého boku bez vazby na pohybové schéma 

odpoutává od těla a vlaje v prostoru. Realistickou motivaci postrádá i ryze dekorativní 

„protipohyb“ přehnutého cípu pláště na pravém boku sv. Jana. Oba velké anděly v nástavci 

vzdaluje od Quitainerových ramenatých andělů jejich velmi štíhlý tělesný kánon. 

 

LITERATURA: 

                                                 
1226 BLAŽÍČEK 1946, 50, 131–132; BLAŽÍČEK 1958, 177; POCHE 1985, 170; KOŘÁN 1988, 510; VANČURA 1991, 

245 
1227 TISCHEROVÁ 2007, 136–137 (kat. č. 29)  
1228 BLAŽÍČEK 1946, 50 
1229 PETŘÍKOVÁ 2008, 176–177 (kat. č. 73) 
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EKERT 1883, 394; KRATOCHVÍL 1926, 43–44; BLAŽÍČEK 1946, 50, 131–132; BLAŽÍČEK 1958, 

177; POCHE 1985, 170; KOŘÁN 1988, 510; VANČURA 1991, 245; TISCHEROVÁ 2007, 136–137 

(kat. č. 29); PETŘÍKOVÁ 2008, 176–177 (kat. č. 73) 
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69) Sv. Jan Nepomucký mezi anděly (putti), Lysá nad Labem, bývalý klášter bosých 

augustiniánů (štít jižního průčelí bývalého konventu) 

1738 

 

pískovec, v: nadživotní velikost 

 

J. A. Quitainerovi připsali autoři Uměleckých památek Čech. 

 

Objednavatelem byl klášter bosých augustiniánů v Lysé nad Labem. 

 

Trojčlenná sochařská skupina na vrcholu trojúhelníkového štítu je příkladem architektonické 

plastiky, která zdůrazňuje střední osu průčelí a stupňuje dojem monumentality střídmé, ale 

působivé architektonické kulisy konventu zasvěceného sv. Janu Nepomuckému. Sochy světce 

a obou andělů jsou díky svému exponovanému umístění viditelné jak z ulic pod klášterní 

zahradou, tak z rovinatého okolí města. 

Sochařská výzdoba štítu byla podle archivních pramenů, publikovaných Pavlem 

Zahradníkem a Pavlem Vlčkem, vytvořena po dokončení jižního traktu konventu v roce 

1738.1230 V červnu uvedeného roku bylo sochaři za sochu sv. Jana Nepomuckého zaplaceno 20 

zlatých. V srpnu bylo sochaři zaplaceno dalších 17 zlatých. V září 1738 byly zaznamenány 

platby za provazy na vytažení soch a za štafírování. Zároveň bylo sochaři vyplaceno dalších 13 

zlatých „za sochy“ a hrazeno bylo i víno pro sochaře. V říjnu bylo sochařovu tovaryši vyplaceno 

35 krejcarů za práci s kamenem. V lednu 1739 byla vyplacena drobná částka 54 krejcarů 

sochaři, jenž je v klášterních účtech označen jako „benátecký sochař“.1231 

Umělecké památky Čech označují všechny plastiky na štítech klášterních objektů za sochy 

augustiniánských světců, vytvořené „snad v dílně J. A. Quitainera“.1232 Tato autorská atribuce 

patrně vychází z dílčí podobnosti postavy sv. Augustina na východním průčelí se sochařskými 

realizacemi mladšího Quitainera (KAT. II/66).  

 

Sv. Jan Nepomucký ve středu trojosé kompozice je zpodoben ve shodě s obvyklou 

ikonografií jako kanovník, jenž pravou rukou objímá kříž s ukřižovaným Kristem a kolem hlavy 

                                                 
1230 VLČEK/ZAHRADNÍK 1996, 8 
1231 K osobě „benáteckého sochaře“ srov. heslo věnované soše sv. Augustina nad východním průčelím (KAT. 

II/66). 
1232 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 336 
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má svatozář z pěti hvězd. Andělé po jeho boku zvedají triumfálně paži. Socha sv. Jana svým 

blokovým charakterem a statičností připomíná stélu členěnou mělkým reliéfem. Také obě putti 

se vyznačují zjednodušeným formálním rejstříkem. Tento redukcionismus není ve shodě s 

Quitainerovým pojetím architektonické plastiky s typickým detailním zpracováním i takových 

prvků, jež při pohledu z dálky nejsou běžně okem rozpoznatelné. Sv. Voršila na štítu 

stejnojmenné boční kaple strahovské klášterní baziliky má například vyznačeny i zuby, lůžka 

nehtů či perlové ozdoby ve vlasech (KAT. II/28).  

 

LITERATURA: 

PETŘÍKOVÁ 2008, 177 (kat. 74)  

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech K/O. Svazek druhý. Praha 1978, 47, 336 
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70) Oltář v kapli Panny Marie Škapulířové, kostel Panny Marie Vítězné, Praha – Malá 

Strana (podkruchtí, epištolní strana) 

1738 

 

sv. Jáchym, sv. Anna, v. 160 cm  

škapulířová Madona v zasklené skříni 

Bův otec na oblaku a v aureole slunečních paprsků, sféra, tři andílčí hlavičky ve středu římsy 

holubice Ducha Svatého, čtyři putti a tři andílčí hlavičky v nástavci 

čtyři reliéfy na námět škapulířové Panny Marie a záchrany duší v očistci 

 reliéfy s postavymi čtyř církevních otců: Jeronýma, Řehoře, Augustina, Ambrože 

v pendantivech klenby kaple 

 

dřevo, zlacení, inkarnát; oblaka stříbrné barvy, sféra Boha otce modrá se zlaceným pruhem 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

V obou kaplích, zbudovaných v podkruchtí kostela v polovině 17. století příslušníky rodu 

Talmberků, se nacházejí oltáře formované jako invenční vrcholně barokní architektonické celky 

– na rozdíl od bočních oltářů v lodi, jejichž koncepce je v zájmu výtvarného sjednocení interiéru 

přizpůsobena přehlednému tektonickému členění raně barokní slohové orientace. Jejich 

základem je retábl lemovaný z každé strany jedním tordovaným a jedním hladkým sloupem. 

Ve vertikálním směru je retábl ohraničen mohutným kladím, jehož krajní, konvexně vypjaté 

úseky, jsou volně „zavěšeny“ mezi zmíněné dvojice sloupů. Střední úsek kladí se v případě 

mariánského oltáře na střední ose konkávně zalamuje a vytváří prostor, zaplněný sochařskou 

skupinou s Bohem Otcem. Nástavec je lemován vyosenými volutovými čely a jeho konkávní 

půdorys sleduje půdorysné zakřivení retáblu.  

Architekt oltáře není archivně doložen. Mojmír Horyna uvažoval vzhledem ke vztahu této 

architektury k retáblu hlavního oltáře o Ferdinandu Maxmiliánu Schorovi.1233 Tomáš Kleisner 

se s ohledem na progresivní architektonické řešení přiklonil k autorství Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera, jejž s řádem karmelitánů pojily pracovní i osobní vztahy.1234 

                                                 
1233 HORYNA 1973a, 309–310 
1234 KLEISNER 1997, 87–88 
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Sochy rodičů Panny Marie stojí po stranách oltáře, na konzolách připevněných ke stěnám 

kaple. Také v prostoru mezi dvojicemi sloupů po stranách retáblu se nacházejí podstavce, 

nejsou však osazeny sochami. Obvyklé hierarchické struktuře oltářní architektury s odlišnou 

ikonografií výzdoby retáblu a nástavce se vymyká umístění Boha Otce na spojnici obou těchto 

prvků. Bůh Otec jako by otevřenými nebesy sestupoval ke Škapulířové Panně Marii, jejíž socha 

spočívá v prosklené skříňce na oltáři. 

Oltář byl dokončen 8. července 17381235 a autor sochařské výzdoby není archivně doložen. 

Na přelomu 30. a 40. let však byl v kostele činný „dvorní“ sochař malostranských karmelitánů 

Jan Antonín Geiger, jenž podle archivních pramenů vyzdobil horní část kazatelen u 

chrámového vchodu a vyřezal skříň na obětiny do druhé talmberské kaple, sloužící v té době 

jako místo uložení sošky Pražského Jezulátka (KAT. II/73).1236 Archivně doložená účast tohoto 

sochaře na výzdobě karmelitánského kostela vedla již po druhé světové válce Oldřicha Jakuba 

Blažíčka k úvaze, že právě Geiger byl tvůrcem sochařské výzdoby obou kaplí.1237 Blažíčkovi 

se jevila jako „slohově pokročilá, formálně osobitá a sochařsky hodnotná.“1238 Václav Vančura 

později připsal sochařská díla v obou kaplích J. A. Quitainerovi, jehož řezbářský projev 

rozpoznával zejméně ve stařecké tváři a jednoduché skladbě drapérie Boha Otce na mariánském 

oltáři.1239 V případě soch rodičů Panny byl Vančurův názor méně jednoznačný. Kompozici 

těchto soch považoval za závislou na dílenských vzorech staršího Quitainera a sochu sv. Anny 

připsal neznámému tovaryšovi.1240 Později Vančura vyslovil hypotézu, že na výzdobě kaplí se 

podílel i Matyáš Schönherr, jenž podle jeho názoru na počátku 30. let 18. století krátce působil 

v Quitainerově dílně.1241 

Vančurova hypotéza vycházela z předpokladu, že sochy vznikly už na začátku 30. let 18. 

století. Toto velmi časné datování mu umožnilo vysvětlit jejich zřejmý nesoulad s pozdějším 

uměleckým vývojem J. A. Quitainera nevyhraněnoností jeho sochařského projevu, závislostí 

na otcových předlohách a participací tovaryšů odlišné výtvarné orientace. Ve skutečnosti však, 

jak na základě archivních pramenů doložil Tomáš Kleisner, výzdoba oltářů vznikla již v době, 

kdy Quitainer vstupoval do období své umělecké zralosti. Z Kleisnerova výzkumu rovněž 

vyplynuly další podrobnosti o umělecké činnosti J. A. Geigera a vážnosti, jíž se tento sochař 

                                                 
1235 KLEISNER 1995, 478; KLEISNER 1997, 87 
1236 KLEISNER 1995, 479; KLEISNER 1997, 90 
1237 BLAŽÍČEK 1946, 58; BLAŽÍČEK 1958, 181 
1238 Tamtéž 
1239 VANČURA 1989, 136 
1240 Tamtéž 
1241 VANČURA 1990, 50 
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těšil u malostranských karmelitánů a karmelitánek.1242 V poslední době se sochařskou 

výzdobou kaplí zabývala Eva Petříková a Vančurův názor odmítla na základě stylové 

analýzy.1243 

 

Nesoulad slohové orientace těchto soch s tvorbou J. A. Quitainera lze ilustrovat na celé řadě 

detailů: na protáhlé lebce Boha Otce, na štíhlosti jeho levého lýka, rýsující se pod napjatou 

látkou, ve vlásečnicových záhybech drapérie. Výstižnou charakteristiku plastické výzdoby 

kaple Panny Marie Škapulířové zformuloval již O. J. Blažíček. Upozornil přitom na expresivní 

ráz soch, projevující se v jejich trhavých pohybech (viz záklon hlavy sv. Jáchyma a gesto jeho 

pravé ruky), rozevřeném chřípí, nízko posazených velkých očích a dalších detailech modelace 

obličejů.1244 Právě tato stylová poloha byla tlumené eleganci Quitainerových soch zcela cizí, i 

když slohový základ střídmého realistického pojetí lidské postavy, získaný v rodinné dílně, 

vycházel z podobných principů jako sochařství J. A. Geigera, jenž v tomto směru navazoval na 

svého otce Ferdinanda.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

PMV HISTORIAE IV 1714–1747, 227, 240 
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proslavený pan Geiger“.  
1243 PETŘÍKOVÁ 2008, 178–179 (kat. č. 75) 
1244 BLAŽÍČEK 1946, 58; BLAŽÍČEK 1958, 181 
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71) Oltář sv. Anny, kostel sv. Tomáše při klášteře augustiniánů poustevníků, Praha – 

Malá Strana (evangelijní strana, oltář při druhém pilíři lodi směrem od chóru) 

1739 

 

Sv. Rozálie Palermská, sv. Klára z Montefalka, sv. Brigita Švédská (?), 

bl. Veronika Negroni da Binasco (?) 

v. 120 cm 

 

dvě putti v horní části retáblu, dvě putti na nástavci, dvě andílčí hlavičky v rozích prosklené 

rakve 

v. putti putti 75 cm 

 

dřevo, zlaceno, inkarnát 

 

Objednavatelem byl klášter augustiniánů poustevníků při kostele sv. Tomáše. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Emanuel Poche. 

 

Oltář je stejně jako jeho protějšek, oltář sv. Kříže, náznakově komponován jako malá kaple. 

Na menze je umístěna prosklená rakev s ostatkovou voskovou figurínou sv. Bonifáce. 

Chronogram v kartuši pod rakví udává datum 1739.1245 Retábl, ohraničený z každé strany 

jednoduše zdobenou lisenou, je završen mohutnými úseky profilované předsazené římsy, na 

které dosedá trojlaločný gotizující baldachýn s lambrekýnem a rozhrnutou vyřezávanou 

oponou. Podle Ivana Šperlinga by navrhovatelem tohoto scénického uspořádání mohl být 

Kilián Ignác Dientzenhofer, o němž se uvažuje jako o autorovi architektonického návrhu 

hlavního oltáře.1246  

Sochařská výzdoba je stejně jako v případě ostatních oltářů u pilířů hlavní lodi situována jak 

na čelní straně retáblu, tak na jeho bocích. Ze čtyř světic na oltáři lze spolehlivě určit patronku 

proti moru sv. Rozálii. Abatyše s knihou a planoucím srdcem na pravé straně oltáře by mohla 

být augustiniánská mystička sv. Klára z Montefalka, k jejímuž blahořečení došlo krátce před 

vznikem oltáře v roce 1737. Světici na levé straně oltáře určila Eva Petříková podle látkového 

                                                 
1245 Podle F. Ekerta získal ostatky tohoto světce pro chrám sv. Tomáše provinciál Benignus Sychrovský, jenž 

zemřel v roce 1735. EKERT 1884, 226 
1246 ŠPERLING 1973, 118 
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kříže na roušce pokrývající její hlavu jako členku řádu brigitek či dokonce jeho zakladatelku 

sv. Brigitu Švédskou.1247 Tento názor je opodstatněný, protože regule brigitek vycházejí 

z augustiniánské řehole a obě světice na čelní straně oltáře by v tomto případě zastupovaly 

mystický směr augustiniánské spirituality. Čtvrtá postava na oltáři je oblečena v řeholní roucho 

se škapulířem; v levé ruce drží džbán, pravou si přidržuje u těla knihu. Podle popisky na oltáři 

se jedná o bl. Veroniku Negroni z Binasca, která žila v 15. století v augustiniánském klášteře 

sv. Marty v Miláně.  

J. A. Quitainer byl jako autor sochařské výzdoby oltáře poprvé označen v roce 1958 v knize 

Emanuela Pocheho Prahou krok za krokem.1248 S touto atribucí se ztotožnila Alexandra 

Kubínová.1249 Ivan Šperling zařadil sochy do okruhu tvorby Ignáce Millera.1250 Podle 

Vančurovy studie z roku 1989 sochy navazují na Quitainerovy práce z kostela Panny Marie 

Vítězné, které mu nově připisal v témže textu.1251 Vančura ocenil jemnou eleganci gest a měkce 

nařasená roucha světic na čelní straně oltáře. Upozornil také na grácezní gesto pozvednutých 

rukou sv. Rozálie a vysokou řezbářskou úroveň zpracování putti. Eva Petříková vyřadila 

všechny sochy na oltáři z katalogu Quitainerových děl a poukázala na nepevný postoj řeholnic 

a jejich nejasně formulované tělesné jádro.1252 

 

Po nezbytém odmítnutí celé řady atribucí z pera Václava Vančury se vzhledem k datu vzniku 

oltáře jako komparační vzorek nabízejí jednak sochy karmelitánských světců z oltáře sv. Josefa 

v kostele Panny Marie Vítězné z roku 1735 (KAT. II/4). a dále dvě světice z kostela ve Svárově, 

vytvořené v roce 1745 pro oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Václava v Praze na 

Zderaze (KAT. II/7). Od obou těchto sochařských souborů se světice na oltáři sv. Anny liší svým 

velmi štíhlým tělesným kánonem: tři augustiniánské světice se téměř ztrácejí pod svým 

rouchem, nohy rýsující se pod napjatou látkou jsou vysloveně hubené. Drapérie světského 

roucha sv. Rozálie se místy tříští v soustavu krystalicky uspořádaných plošek, pro které 

nemáme v Quitainerově tvorbě analogie. Také podlouhlé, líbezné obličeje augustiniánských 

světic bez náznaku individuálních rysů se jeho sochařskému projevu vzdalují. Totéž platí pro 

silný válcovitý krk sv. Rozálie. Baculatá putti se silnými stehny, vydutými břichy a širokými 

                                                 
1247 PETŘÍKOVÁ 2008, 180 
1248 POCHE 1958, 161 
1249 KUBÍNOVÁ 1970, 58 
1250 ŠPERLING 1973, 132 
1251 VANČURA 1989, 140–141 
1252 Petříková 2008, 180–181 (kat. č. 76) 
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čely odpovídají Quitainerovým „andělským dětem“, ale jejich typovost neumožňuje bez opory 

v archivních pramenech jednoznačné určení autora.  

 

LITERATURA: 

EKERT 1884, 226; POCHE 1958, 161; KUBÍNOVÁ 1970, 58; ŠPERLING 1973, 118, 132; 

VANČURA 1989, 140–141; Petříková 2008, 180–181 (kat. č. 76); VANČURA 2002/II, 235 
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72) Oltář sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Jiljí při klášteře dominikánů, Praha – Staré 

Město (oltář při druhém pilíři směrem od chóru na epištolní straně lodi) 

kolem roku 1740 

 

dvě putti na volutových čelech nástavce, dvě andílčí hlavičky na vrcholu nástavce, vázy se 

šlehajícími plameny, drobná řezbářská výzdoba. 

v.: „podživotní“ velikost andělů 

 

lipové dřevo, zlaceno a polychromováno 

 

Objednavatelem byl klášter dominikánů při kostele sv. Jiljí. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Oltář je komponován ve shodě s protějškovým oltářem sv. Tomáše na evangelijní straně 

(KAT. II/33) jako portálová architektura s retáblem ohraničeným na každé straně pilastrem a 

tordovaným sloupem. Na kladí s předsazenou, zalamovanou a profilovanou římsou navazuje 

nástavec v podobě tabulového štítu s volutovými čely. 

Sochařskou výzdoba se dochovala v torzální podobě. V současné době ji kromě váz se 

šlehajícími plameny tvoří dvě putti usedající na stlačené voluty po stranách oltářního 

nástavce.1253  

Dekorativní řezby pokrývající oltář jsou ve srovnání s výzdobou oltáře sv. Tomáše drobnější, 

početnější a jejich tvarosloví je košatější a více rokokově laděné. Například vázy na 

svatotomášském oltáři jsou jen střídmě ozdobeny souběžnými svislými vrypy, zatímco vázy na 

druhém oltáři pokrývá rostlinný dekor a z jejich hrdel šlehají vysoké třepotavé plameny.  

Výzdobu oltáře připsal J. A. Quitainerovi Oldřich Jakub Blažíček na základě srovnání 

s oltářem sv. Tomáše, u kterého lze sochařovu stopu zachytit v archivních pramenech z roku 

1735.1254 Blažíček zároveň upozornil na pokročilejší rokokové tvarosloví řezbářské výzdoby 

oltáře sv. Jana Nepomuckého, který datoval kolem roku 1740. Jím navrženou autorskou atribuci 

akceptovala i pozdější literatura.1255 Pouze Václav Vančura vyslovil názor, že „zkroucení 

                                                 
1253 Podle údaje O. J. Blažíčka, jenž se odvolává na blíže nespecifikovaný inventář kostela, zdobily oltář původně 

sochy sv. Jana Křtitele a sv. Josefa „v přirozených barvách“. Srov. BLAŽÍČEK 1946, 83, 126. 
1254 BLAŽÍČEK 1946, 83, 126; BLAŽÍČEK 1958, 185 
1255 POCHE 1963, 140; KUBÍNOVÁ 1970, 22, 60; POCHE 1985, 179; PETŘÍKOVÁ 2008, 99 (kat. č. 27) 



  

474 

 

andílci“ na nástavci nepocházejí z Quitainerova ateliéru, a navrhl jejich připsání Františku 

Ignáci Weissovi.1256  

Obě dvojice putti na protějškových oltářích se od sebe skutečně poměrně výrazně liší. Nejde 

přitom pouze o expresivnější pohybové schéma andílků na svatojánském oltáři, na které 

upozornil Vančura. Tato putti na rozdíl od svých protějšků na oltáři sv. Tomáše postrádají 

realistickou modelaci svalstva a záhybů kůže, charakteristickou i pro Quitainerovy drobné 

řezbářské práce. Malá našpulená ústa s napuchlými rty a rýhy ve tvářích je činí až ošklivými, 

což není ve shodě s líbezností Quitainerovových putti. Detaily, jako jsou vlasy překrývající uši 

nebo křídla, jež jsou na rozdíl od drobných „hmyzích“ křidélek andělů na protějším oltáři 

zmenšenou obdobou velkých perutí efébských andělů, se více podobají Weissově interpretaci 

daného ikonografického typu. Dokládá to například srovnání s putto vznášejícím se po levé 

ruce sochy sv. Jiljí na svatostánku hlavního oltáře. 

 

LITERATURA: 

EKERT 1883, 394; KRATOCHVÍL 1926, 42–43; BLAŽÍČEK 1946, 83, 126; BLAŽÍČEK 1958, 

185; POCHE 1963, 140; KUBÍNOVÁ 1970, 22, 60; POCHE 1985, 179; VANČURA 1989, 150 (pozn. 
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1256 VANČURA 1989, 150 (pozn. 58). J. TISCHEROVÁ se ve své monografii o tomto sochaři k této atribuci 

nevyjadřuje. 
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73) Oltář v kapli sv. Kříže, kostel Panny Marie Vítězné, Praha – Malá Strana 

(podkruchtí, evangelijní strana) 

1741 

 

Bolestná Panna Marie, sv. Jan Evangelista, v. 160 cm 

Kalvárie s Maří Magdalenou a Kristem na Kříži, v. 120 cm 

Bůh Otec se sférou, dvě putti nesoucí korunu nad Bohem Otcem, dvě putti na volutách 

nástavce, tři andílčí hlavičky v nástavci 

čtyři reliéfy na predele (Zvěstování a Navštívení Panny Marie, Narození a Obřezání Páně) 

reliéfní postavy čtyř evangelistů v pendantivech klenby 

 

dřevo, zlacení, stříbření (oblaka), inkarnát, sféra modrá se zlatým pruhem 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Architektonická koncepce oltáře v druhé talmberské kapli je v základních rysech shodná 

s oltářem v protějškové kapli Panny Marie Škapulířové (KAT. II/70). Odlišnosti vykazuje 

především hustě profilovaná zalamovaná římsa, jejíž střední úsek mezi dvěma tordovanými 

sloupy je rozeklaný a tvoří jej dva proti sobě položené záclonové oblouky s hroty akcentujícími 

střední osu oltáře, na které se nachází sousoší kalvárie a sochařská skupina Boha Otce s anděly. 

Asistenční postavy Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty jsou vtaženy do úzkého 

prostoru mezi dvojicemi sloupů po obou stranách retáblu. Štíhlé protáhlé postavy vedle 

tordovaných sloupů i kalvárie s esovitě prohnutou postavou Maří Magdaleny a asketickým 

Kristem na kříži zdůrazňují vertikální směr. Zatímco na protějším mariánském oltáři Bůh Otec 

v doprovodu andělů sestupuje „průrvou“ v nebesích, symbolizovanou zalomenou římsou, 

k Panně Marii jakožto Královně nebes, zde se éterické postavy jako by odpoutávají od země a 

směřují vzhůru k Boží slávě.  

Kaple původně sloužila jako místo uložení Pražského Jezulátka. Ještě v říjnu 1739 zde byla 

v této souvislosti zavěšena skříň na obětiny, kterou vytvořil truhlář Kristián Kovář společně se 

sochařem Janem Antonínem Geigerem a štafírem Janem Jiřím Schmidtem.1257 Dne 16. 

                                                 
1257 KLEISNER 1995, 479; KLEISNER 1997, 89  
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července 1741 byla soška přemístěna na prozatimní oltář na epištolní straně lodi kostela.1258 Na 

jeho výzdobě se opět podílel sochař Geiger.1259 Nynější oltář v kapli Svatého kříže tak mohl být 

vytvořen nejdříve v druhé polovině roku 1741, ale vzhledem k obsazení Prahy bavorskými, 

saskými a francouzskými vojsky, k němuž došlo v listopadu 1741, přichází v úvahu i pozdější 

datum jeho vzniku.1260 

Oldřich Jakub Blažíček se k autorství soch na oltáři nevyjádřil; sochařskou výzdobu protější 

kaple Panny Marie připsal J. A. Geigerovi.1261 Václav Vančura výzdobu obou kaplí označil za 

práci J. A. Quitainera.1262 Sochy Panny Marie a sv. Jana podle Vančury „celkem dobře“ 

zapadají do rané fáze tvorby mladšího Quitainera, přestože jsou méně robustní než sochařova 

pozdější díla. Vančura shledával shody s Quitainerovým formálním rejstříkem na základě 

širokých, zaoblených a do hloubky probraných záhybů drapérie a anatomických detailů, jako 

jsou dokonale vyřezané prsty rukou a nohou Maří Magdaleny nebo její vystouplé koleno. 

Tomáš Kleisner na základě archivních pramenů, dokládajících výrazné angažmá sochaře J. A. 

Geigera při výzdobě kostela na přelomu 30. a 40. let 18. století, připsal výzdobu oltáře tomuto 

sochaři.1263 Vančurovu autorskou atribuci v poslední době na základě stylové analýzy odmítla 

Eva Petříková.1264 

 

K vyloučení sochařských realizací na tomto oltáři z katalogu Quitainerova díla vede stejně 

jako v případě soch na protějším oltáři jejich stylové zakotvení v naturalisticky laděné 

expresivitě. Ta se projevuje již štíhlým kánonem postav pod křížem, emotivním výrazem jejich 

obličejů a prudkým zalomením těla sv. Maří Magdaleny. Nejvýrazněji je však patrná v pojetí 

ukřižovaného Krista, jehož tělo je podáno až s gotizující drásavostí. Tento dojem vyvolávají 

vystouplé kyčle, kontrastující s úzkým pasem, ostré kůstky „bezmasého“ hrudníku a mrtvolný 

obličej s velkýma zavřenýma očima a propadlými lícemi. Srovnání s lyrickým podáním Krista 

z Dolních Břežan – Quitainerovy práce ze závěru jeho života (KAT. II/14) – dokládá zásadní 

rozdíly estetické koncepce, které nelze vysvětlit ani časovým odstupem mezi vznikem obou 

děl. Vančurovo tvrzení, že oltář kaple sv. Kříže je slohobě nevyzrálou prací mladého umělce 

na počátku jeho samostatné tvůrčí činnosti, nadto neodpovídá realitě, protože oltář podle 

                                                 
1258 PMV HISTORIAE IV 1714–1747, 250 
1259 Tamtéž 
1260 KLEISNER 1997, 90 
1261 BLAŽÍČEK 1946, 58, 118; BLAŽÍČEK 1958, 181. J. A. Geigera jako autora výzdoby oltáře navrhl E. Poche. 

Srov. POCHE 1985, 280. 
1262 VANČURA 1989, 137–138 
1263 KLEISNER 1995, 479; KLEISNER 1997, 90–91 
1264 PETŘÍKOVÁ 2008, 182–183 (kat. č. 77) 
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průkazných archivních dokladů vznikl až na počátku 40. let 18. století, kdy již Quitainer stál 

v čele dílny více než jedno desetiletí a vstupoval právě do vrcholného období své tvorby.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

PMV HISTORIAE IV 1714–1747, 250 
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74) Modely k alegoriím ctností a ozdobným vázám na balustrádě kolem náhrobku sv. 

Jana Nepomuckého, katedrála sv. Víta, Praha-Hradčany 

1746 

 

Alegorie ctností: 

Mlčenlivost 

Moudrost 

Spravedlnost 

Síla 

 

stříbro, v. cca 110 cm 

 

čtyři velké ozdobné vázy v rozích mramorového zábradlí 

stříbro, v. 87 cm 

 

dvě menší ozdobné vázy uprostřed delších stran mramorového zábradlí 

stříbro, v. 59 cm 

 

Odlito a vycizelováno Jiřím Vilémem Seitzem, Františkem Josefem Seitzem a patrně i dalšími 

pražskými stříbrníky. 

 

Mramorové zábradlí nechal zřídit Zdeněk Jiří Chřepický z Modliškovic. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Oldřich Jakub Blažíček. 

 

Mramorové zábradlí kolem náhrobku sv. Jana Nepomuckého vyrůstá na obdélném 

půdorysu. Jeho delší strany se skládají ze tří konkávně projmutých úseků. Kratší, přímé úseky 

jsou na střední ose prolomeny nízkými mřížovými dvířky, jimiž lze vstoupit do prostoru před 

oltáři na východní a západní straně náhrobku. Zábradlí je osazeno na nízké předsazené podestě 

z černého mramoru. Na jemně profilovaný sokl ze zeleného mramoru dosedá střední část 

zábradlí, v níž se střídají úseky hnědočerveného mramoru a pozlacené bronzové mříže. Hrany 

krycí desky jsou rovněž profilovány.  

V zaoblených koutech zábradlí jsou umístěny volutové podstavce čtyř velkých stříbrných 

váz. Na středních osách obou delších stran jsou umístěny podstavce dvou menších stříbrných 
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váz. Na spojnicích výše zmíněných konkávních úseků se nacházejí další čtyři volutové nástavce 

stříbrných soch znázorňujících ctnosti sv. Jana Nepomuckého.  

Na severozápadě je Mlčenlivost, jež si klade prsty pravé ruky na ústa a v levé ruce drží mušli. 

Na podstavci léto alegorie je vyryta signatura I. L. a letopočet 1746. Na jihozápadní straně je 

umístěna alegorie Moudrosti s atributy knihy a planoucí pochodně. Na podstavci na 

severovýchodní straně spočívá alegorie Spravedlnosti se štítem s reliéfním vyobrazením vah. 

Jejím protějškem je na jihovýchodě alegorie Síly v podobě ženy oblečené v brnění, která drží 

v levé ruce meč a pravou rukou se opírá o zlomený sloup. 

Mramorové zábradlí nechal v roce 1746 na své náklady zřídit pražský světící biskup Zdeněk 

Jiří Chřepický z Modliškovic, známý jako ctitel sv. Jana Nepomuckého a autor spisu o 

světcových ctnostech. Zábradlí mělo chránit náhrobek a oddělovat jej na způsob chórové 

přepážky od okolního prostoru. Jeho delší strany – jak upozornil Konrad Matsche – zároveň 

sloužily jako klekátka pro svaté přijímání, které zde bylo v 18. století hromadně podáváno. 

Kamenické práce byly – jak vyplývá z uvedené signatury – svěřeny mramoráři Josefu 

Lauermannovi, jenž v té době pracoval po boku J. A. Quitainera na Strahově (KAT. II/28g). 

Okolnosti vzniku šesti stříbrných váz a čtyř alegorických soch nejsou známy. Na vázách byly 

nalezeny značky tří různých staroměstských zlatníků, o nichž se podrobněji zmiňuji níže 

v přehledu literatury. Alegorie ctností byly součástí i předchozích úprav svatojánského 

náhrobku z 90. let 17. století a 20. let 18. století, na něž tak výzdoba zábradlí navazovala. 

Náhrobek v roce 1771 obohatili stříbrní letící andělé nesoucí baldachýn z rudého sametu. Sochy 

zhotovil malostranský stříbrník Ignác Novák podle návrhu Ignáce Františka Platzera.  

 

Svatojánskému náhrobku se ve svých poznámkách k výzdobě svatovítské katedrály 

z přelomu 60. a 70. let 18. století věnoval Jan Quirin Jahn. Za autora sochařské výzdoby 

náhrobku označil Jahn staršího Quitainera „bis auf die 4 Vasen und 4 Statuen der Palustrade“, 

jež údajně na základě modelů Ignáce Františka Platzera odlil malostranský zlatník a stříbrník 

Jan Packeny („die Pakeni in der Arbeit hatte“).1265 Jahnův současník Franz Lothar Ehemant ve 

svém popisu vybavení katedrály z roku 1774 Quitainery nezmiňuje.1266 Z jeho komentáře 

vyplývá, že celý náhrobek považoval za výsledek spolupráce sochaře Platzera a stříbrníka 

Packenyho. Ehemant na rozdíl od Jahna uvedl správný počet váz a doplnil i informaci o 

                                                 
1265 SLAVÍČEK 2014, 318–319, 327. Jan Packeny starší (1694–1760) v roce 1746 vytvořil pro katedrálu sv. Víta 

pacifikál a lampy. Srov. Dana STEHLÍKOVÁ: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha 

2003, 353–354. 
1266 EHEMANT 1774, 35 
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světícím biskupovi Chřepickém, „který to vše na vlastní náklady zde v Praze nechal 

vyhotovit“.1267  

Počátky novodobého vědeckého zájmu o náhrobek sv. Jana Nepomuckého jsou spojeny s 

Karlem Boromejským Mádlem.1268 Ve své německy publikované studii z roku 1894 Mádl 

věnoval pozornost i balustrádě a její výzdobě. K otázce objednavatele uvedl, že biskup 

Chřepický nechal vytvořit pouze balustrádu, nikoli celý náhrobek, jak by mohlo vyplývat ze 

starší literatury.1269 Mádl také publikoval nápis I. L. 1746 a spojil signaturu I. L. s pražským 

mramorářem Josefem Lauermannem.1270 Dále Mádl konstatoval, že sochař, jenž navrhl modely 

čtyř alegorií, není znám a odmítl tvrzení starší literatury, že veškeré stříbrnické práce na 

náhrobku vykonal František Josef Seitz.1271  

K poznání kovolitecké stránky vzniku alegorických soch a váz na balustrádě přispěli 

Antonín Podlaha a Kamil Hilbert. Tito autoři ve svém soupisu památek katedrály sv. Víta z roku 

1906 publikovali tři mistrovské značky různých staroměstských zlatníků či stříbrníků, 

nacházející se na ozdobných vázách.1272 Na základě pozdějších archivních výzkumů Josefa 

Hráského lze značku G W nad S, nacházející se podle Podlahy na většině váz, ztotožnit s Jiřím 

Vilémem Seitzem, jenž tak měl rozhodující podíl na odlití váz.1273 Značku R I nad S, nacházející 

se na severozápadní rohové váze, by mohla být zkomoleninou značky F I nad S, jež náležela 

bratrovi Jiřího Viléma, Františku Josefu Seitzovi, považovanému starší literaturou za hlavního 

kovolitce váz.1274 Značku I I nad B, která je podle Podlahy vyryta na jihovýchodní rohové váze, 

nelze ztotožnit s žádným mistrem z Hráského soupisu. Značku zlatníka Jana Packenyho, 

zmíněného autory z konce 18. století, Podlaha s Hilbertem neuvádějí.  

K otázce autorství sochařských předloh se po Jahnovi a Ehemantovi vyslovil Jakub Oldřich 

Blažíček ve své drobné práci o svatojánském náhrobku z roku 1940.1275 Blažíček s poukazem 

na štíhlá těla a plynulá gesta upozornil na rokokovou stylizaci soch a jejich autora navrhoval 

hledat mezi pražskými sochaři. S jistou dávkou opatrnosti v této souvislosti navrhl jméno 

mladšího Quitainera, jenž je podobně jako F. J. Seitz – byť s dvanáctiletým odstupem –doložen 

                                                 
1267 Tamtéž. „Das alles der verstorbene Domprobst Chržepicky auf eigne Kosten hier im Prag verfertigen ließ.“ 
1268 Srov. MÁDL K. B. 1894; MÁDL K. B. 1896 
1269 MÁDL K. B. 1894, 225 
1270 Tamtéž 225–226 
1271 Tamtéž. Mádl nevyloučil, že Seitz se mohl dílčím způsobem na výzdobě náhrobku podílet. V této souvislosti 

zmiňuje nápisový štítek, jenž byl původně umístěn na podstavci alegorie Spravedlnosti, ale při čistění památky 

došlo k jeho odstranění. Další podrobnosti k tomuto štítku neuvádí. 
1272 PODLAHA/HILBERT 1906, 265–268 
1273 HRÁSKÝ 1987, 61 (heslo: Seitz Jiří Vilém) 
1274 Tamtéž, 59–60 (heslo: Seitz František Josef) 
1275 BLAŽÍČEK 1940, nepag. 
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při práci na hlavním oltáři v kostele na Svaté Hoře u Příbrami (KAT. II/12). V roce 1946 

Blažíček svůj názor o Quitainerově autorství formuloval již jednoznačněji.1276 

Podrobnější stylovou analýzu publikovala v roce 1957 Zdeňka Skořepová a tyto práce 

jednoznačně připsala Ignáci Františku Platzerovi.1277 Podle Skořepové vyjadřují alegorie 

ctností principy platzerovské modelace a ustavují typ ženské postavy, opakující se posléze 

v různých obměnách v produkci platzerovské díly. Autorka dále konstatovala vzdálený vliv 

manýristického kovolitectví jihoněmeckého okruhu, které našlo ohlas rovněž u Georga 

Raphaela Donnera. Donnerovské stejně jako manýristické inspirace se podle Skořepové 

projevují také v hladkém antikizujícím účesu odlišném od „řezbářsky hranatých“ kučer soch J. 

A. Quitainera. 

V roce 1958 se O. J. Blažíček s poukazem na „křehkou a nadlehčenou eleganci“ těchto 

alegorických postav a na ostré motivy zřasení jejich tenkých oděvů opětovně vyslovil pro 

připsání modelů soch J. A. Quitainerovi, i když připustil, že mohly vzniknout pod Platzerovým 

vlivem. Datování soch posunul Blažíček v této své práci až do 50. let 18. století, kdy byly tyto 

vlivy pravděpodobnější.1278 Hladkou neosobní krásu soch vysvětloval Blažíček 

s přetlumočením sochařské předlohy kovoliteckými prostředky. 

Pozdější čeští badatelé se ve shodě se Skořepovou vesměs přikláněli k autorství F. I. 

Platzera.1279 Michal Šroněk a později i Jan Royt s Jiřím Kuthanem označují za autora modelů 

Platzera, zatímco Quitainerovi připisují předlohy k šesti ozdobným vázám.1280 V poslední době 

se výzdobě balustrády podrobněji zabývala Eva Petříková, jež se soustředila výhradně na 

personifikace čtyř ctností.1281 Svoji argumentaci rozvinula Petříková v opačném směru než 

Blažíček. Zatímco v detailech, jako je vystižení nuancí v pohybu prstů nebo pečlivá 

charakterizace povrchů, shledává některé quitainerovské motivy, stylovou orientaci soch 

považuje za odlišnou od Quitainerova pojetí a blízkou Platzerovi. Petříková sleduje spojitosti s 

dílem G. R. Donnera a v návaznosti na Z. Skořepovou je nachází v alegorických postavách 

kašny na vídeňském Mehlmarktu.1282  

Vůči názoru českých badatelů, že druhá fáze výzdoby svatojánského náhrobku byla svěřena 

pražským umělcům, vyznívá polemicky hypotéza, kterou v roce 1976 formuloval Franz 

                                                 
1276 BLAŽÍČEK 1946, 85 (pozn. 25) 
1277 SKOŘEPOVÁ 1957, 55–57 
1278 BLAŽÍČEK 1958, 186. V akademických dějinách českého výtvarného umění Blažíček tyto alegorie a vázy do 

výčtu Quitainerových prací nezařadil (BLAŽÍČEK 1989b, 715–716). E. Poche v téže publikaci uvádí, že bratři 

Seitzové odlili tato díla „snad podle modelů Jana Ant. Quitainera“. POCHE 1989, 821. 
1279 Srov. nejnověji PETŘÍKOVÁ 2008, 184–186 (kat. č. 78). Zde i odkazy na starší literaturu. 
1280 ŠRONĚK 1994, 188; KUTHAN/ROYT 2011, 411 
1281 PETŘÍKOVÁ 2008, 184–186 (kat. č. 78) 
1282 Tamtéž, 185 
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Matsche. Podle tohoto německého badatele by ikonografie Síly mohla odkazovat na devizu 

Karla VI. „Constantia et Fortitudine“.1283 Matsche dále v návaznosti na K. B. Mádla připomíná, 

že císař v roce 1731 věnoval k výzdobě náhrobku pět alegorických stříbrných soch.1284 Na 

základě těchto indicií rozvíjí Matsche úvahu, že stávající alegorické sochy – či přinejmenším 

„Síla“ – mohly být těmito staršími personifikacemi ctností ovlivněny.1285 Na následující straně 

dokonce uvažuje o vídeňském původu stávajících alegorií a vyjadřuje pochybnost o Platzerově 

autorství modelů. 1286 Později Matsche tento názor patrně přehodnotil. V doprovodné publikaci 

k česko-bavorské svatojánské výstavě z roku 1993 se k němu již nevrátil. V souvislosti 

s balustrádou pouze zopakoval svůj starší postřeh o slohové nejednotnosti ozdobných váz, na 

nichž je patrný vývoj od staršího stylu regence po rokajovou ornamentiku. Výskyt různých 

mistrovských značek na těchto vázách komentoval Matsche poznámkou, že mohly být na 

náhrobek věnovány větším počtem svatojánských příznivců.1287 

 

V neprospěch Quitainerova autorství – jak poukázala již Skořepová – svědčí typika hlav 

s úzkými obličeji a rovnými nosy, jež v klasicistním duchu plynule navazují na rovinu čela. 

Quitainerovy ženské obličeje jsou zaoblenější a realističtěji modelované – přechod mezi nosem 

a čelem není rovný. Také tělesný kánon těchto alegorických postav je výrazně štíhlejší, než by 

odpovídalo Quitainerovým sochařským realizacím. Platzerovo autorství se jeví 

nejpravděpodobnější jak z hlediska typiky štíhlých ženských postav a klasicistně laděných 

obličejů a hladkých účesů, tak efektně rozrůzněných pohybů. S ohledem na pojetí postav se 

soubor jeví jako jednotný, a je proto málo pravděpodobná účast více sochařů, o které bychom 

mohli hypoteticky uvažovat vzhledem k doloženému podílu vícero stříbrníků na odlití váz. 

Určité odchylky lze sledovat pouze v míře zdobnosti drapérie. Donnerovsky hladkému 

ztvárnění přiléhavých látek bez přílišných dekorativních efektů se nejvíce blíží alegorie 

Mlčenlivosti. Nuancované podání kvality látek, jaké lze vidět na kožešinovém lemu pláště 

alegorie Síly, nebo anatomických detailů, jako je „pupek“ rýsující se pod tenkou látkou na břiše 

téže sochy, odkazují na syntézu Platzerových vídeňských inspirací a vlivů domácího pražského 

sochařství, jemuž se Platzer přizpůsoboval. Hovoří-li se o vlivu Platzerova klasicismu na 

Quitainera, mohli by být tyto personifikace ctností dokladem, že proud inspirace mezi oběma 

umělci směřoval i od Quitainera k Platzerovi. 

                                                 
1283 MATSCHE 1976, 121 
1284 Tamtéž 111 (poz. 100), 113 
1285 Tamtéž 121 
1286 Tamtéž 122.  
1287 MATSCHE 1993, 58 
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Čtyři velké stříbrné vázy tvarově odpovídají asymetrickým trojdílným vázám z pilířů 

ozdobné mříže před severním průčelím strahovské klášterní baziliky, které vytvořil J. A. 

Quitainer na počátku 50. let 18. století (KAT. II/36). Ke dvěma menším, zdobnějším vázám 

s rokajovým ornamentem lze nalézt analogie ve vázách zdobících strahovské boční oltáře (KAT. 

II/30). V obou případech však sochař nepochybně vycházel z široce dostupných grafických 

předloh, a připsání modelů váz Quitainerovi pouze na základě stylových hledisek se tak jeví 

jako nedostatečně podložené. 
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75) Sv. Vavřinec, Anenské náměstí 948/4, Praha – Staré Město 

(vstupní brána do areálu bývalého kláštera dominikánek při kostele sv. Anny) 

50. léta 18. století 

 

pískovec 

v: podživotní velikost 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Socha je umístěna na jehlancovitém podstavci s plochými náběhy, který se nachází na 

střední ose brány. Světec – v souladu s tradicí zobrazený jako mladý muž v jáhenském úboru – 

zaujímá mírný kontrapost s nakročenou levou nohou. Pravou ruku si klade na srdce a levou 

rukou přidržuje za svými zády atributy roštu a mučednické ratolesti. 

Václav Vančura tuto práci Quitainerovi připsal na základě srovnání se dvěma sochami téhož 

světce.1288 První z nich se nachází na oltáři sv. Vavřince v nedalekém kostele sv. Jiljí (KAT. 

II/33) a je sochařovým doloženým dílem, druhá je součástí oltáře Nejsvětější Trojice v kostele 

sv. Jindřicha a Quitainerovi je připisována na základě stylové analýzy (KAT. II/47). Vančura 

však nepodepřel svoji atribuci detailnějším popisem a rozborem, upozornil pouze na průměrnou 

úroveň zpracování sochy, na které se podle jeho názoru podepsala spoluúčast dílenských 

pomocníků.  

Dílo vyřadila z katalogu Quitainerových prací na základě přesvědčivé argumentace Eva 

Petříková.1289 Kromě málo čitelného tělesného jádra a nejasně artikulovaných objemů, 

rýsujících se pod tuhou dalmatikou, je třeba poukázat především na obličej, který postrádá 

téměř jakékoli znaky individuální modelace, což je v rozporu s Quitainerovým přístupem, 

založeným na estetizaci anatomicky věrohodných detailů. V tomto případě jsou například oči 

vyznačeny jen schematickými obrysovými liniemi. Stejně nevýrazně působí i úzké rty, rovný 

nos a ploché nadočnicové oblouky bez mužného „hrbolku“ Quitainerových doložených či 

věrohodně připsaných prací.  

 

LITERATURA: 

VANČURA 1995, 342; PETŘÍKOVÁ 2008, 189 (kat. č. 80); VANČURA 2002/II, 237, 239 

  

                                                 
1288 VANČURA 1995, 342; VANČURA 2002/II, 237, 239 
1289 PETŘÍKOVÁ 2008, 189 (kat. č. 80) 
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76) Sv. Florian, Lysá nad Labem 

(parková plocha podél ulice Zámecká) 

2. polovina 18. století 

 

pískovec  

v: sv. Florian: 190 cm, podstavec: 260 cm 

 

Okruhu J. A. Quitainera připisují autoři Uměleckých památek Čech. 

 

Trojstupňový podstavec je kamenické dílo nadprůměrné úrovně, které vyrůstá z nízkého 

soklu se zkosenými hranami a konvexně vypjatou čelní stěnou.1290 Dřík podstavce má na čelní 

straně, ozdobené reliéfním zrcadlem, rovněž zkosené hrany, ozdobené lisenami s patkami ve 

tvaru stlačených volut. Předsazenou římsu zdobí vpředu motiv dvou proti sobě natočených 

volut.  

Socha sv. Floriána úrovní svého zpracování za podstavcem výrazně zaostává. Jedná se o 

postavu formovanou na mírně zvlněné ose; pravá noha je pokrčená, hlava se sklání k pravému 

rameni a pohled míří k nebesům. Quitainerův rukopis vzdáleně připomíná klidná skladba 

tělesných objemů a oválný obličej. Rozpačitý postoj a tuhá, místy chaoticky uspořádaná 

drapérie jsou mu však velmi vzdáleny. Neobratně modelované ruce s dlouhými prsty spolu 

s obličejem, jemuž vévodí široký nos a velká ústa, přispívají k rustikálnímu charakteru díla, 

které se svou kvalitou nevyrovná ani poblíž stojící soše sv. Jana Nepomuckého (KAT. II/77).  

 

LITERATURA: 

PETŘÍKOVÁ 2008, 189 (kat. č. 81) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 337 

 

RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY: 

ADAMEC/ADAMCOVÁ 1964 

  

                                                 
1290 Podstavec byl zřejmě původně určen pro nedalekou sochu sv. Jana Nepomuckého. Při transportu sochy 

z jejího původního umístění před kostelem došlo ke vzájemné výměně obou podstavců. Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 

189 (autorka se odvolává na stavebně historický průzkum historické části Lysé na Labem z roku 1977).  
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77) Sv. Jan Nepomucký, Lysá nad Labem 

(parková plocha před vjezdem do zámeckého areálu z ulice Zámecká) 

2. polovina 18. století 

 

pískovec, v: 180 cm, s podstavcem 360 cm 

 

Okruhu J. A. Quitainera připisují autoři Uměleckých památek Čech. 

 

Socha je umístěna v prostoru vytyčeném nízkým kovovým plotem. Spočívá na 

dvouetážovém podstavci, který se skládá z kubického soklu a úzké podnože s profilovanou 

patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně této části podstavce je oválně 

zaklenutý výklenek; boky podnože zdobí volutová čela.1291 

Dílo zobrazuje sv. Jana Nepomuckého tradičním způsobem jako světce v oděvu kanovníka, 

jenž ve své pravé ruce tiskne kříž s ukřižovaným Kristem a v levé ruce drží mučednickou 

ratolest. Quitainerovy práce připomíná socha svojí klidnou vyváženou kompozici, vycházející 

z podložení levé nohy, citlivě zpracovaným obličejem světce i korpusu Kristova těla, stejně 

jako zvlněným lemem rochety. Eva Petříková proto hypoteticky připouští autorství některého 

z Quitainerových méně zdatných tovaryšů či následovníků.1292 Kvalita modelace však za 

Quitainerovými díly silně zaostává, což se projevuje například disproporčně velkou pravou 

rukou. Drobnokresebný realismus detailů, jako jsou žilnaté hřbety dlaní nebo zvrásněné čelo, 

tíhne k naturalismu a dodává soše rustikalizující ráz, jenž odkazuje k některému z lokálních 

sochařů a Quitainerovo autorství vylučuje. Dílo nelze autorsky spojit ani s postavami sv. 

Augustina a sv. Jana Nepomuckého na štítech klášterní budovy (KAT. II/66,69.).  

 

LITERATURA: 

PETŘÍKOVÁ 2008, 190 (kat. č. 82) 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech P/Š. Svazek třetí. Praha 1980, 337 

                                                 
1291 Dílo bylo původně umístěno na náměstí před dnešní školou Bedřicha Hrozného a později před farním 

kostelem. Při posledním transferu patrně došlo k výměně podstavce za podstavec nedaleké sochy sv. Floriana. 

Srov. PETŘÍKOVÁ 2008, 189, 190 (autorka se odvolává na stavebně historický průzkum historické části Lysé na 

Labem z roku 1977). 
1292 PETŘÍKOVÁ 2008, 190 (kat. č. 82) 
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78) Sochařská výzdoba velkých varhan, kostel Nanebevzetí Panny Marie při klášteře 

Premonstrátů, Praha – Hradčany 

po roce 1764 

 

dva velcí andělé na bočních skříních, sedm andílků s hudebními nástroji resp. s dirigentskou 

taktovkou, pět menších poletujících putti 

 

dřevo, leštěná běl se zlacenými drapériemi a křídly 

 

Objednavatelem byl klášter premonstrátů v Praze na Strahově. 

 

J. A. Quitainerovi připisují autoři příslušného hesla Uměleckých památek Prahy (Růžena 

Baťková, Michal Šroněk, Antonín Gilbert Plíšek). 

 

První varhany na chórové kruchtě neboli figurálním chóru strahovského klášterního chrámu 

byly postaveny patrně za opata Mariana Hermanna u příležitosti oslav stého výročí přenesení 

ostatků sv. Norberta do Prahy, jež připadly na rok 1727. Tyto varhany sloužily svému účelu až 

do roku 1746, kdy je loketský varhanář Franz Fassmann nahradil novým nástrojem.1293 Stalo 

se tak v rámci stavební obnovy kláštera za opata Gabriela Václava Kaspara, které měly za cíl 

odstranit následky škod po válečných událostech z let 1742 a 1744. V souvislosti s renovačními 

pracemi v kostele je v roce 1746 zaznamenána částka 18 zlatých, vyplacená nejmenovanému 

sochaři za opravu „velkých varhan“.1294 Oním sochařem byl nesporně J. A. Quitainer, jemuž 

v té době byly svěřovány veškeré sochařské práce v klášteře. Lze předpokládat, že Quitainer 

vytvořil i sochařskou výzdobu nových velkých varhan, přestože o její podobě se nedochovaly 

žádné zprávy. V roce 1764 rozhodl opat František Michael Daller o zásadní přestavbě 

Fassmannových varhan – v té době již poškozených a nevyhovujících. Úpravy, které přerostly 

v celkovou přestavbu varhan prováděl zpočátku varhanář Franz Kornhäuser, ale posléze se 

prací osobně ujal ředitel strahovského kůru Jan Lohelius Oehlschlägel.1295 Pod jeho rukama 

vznikl v průběhu bezmála patnácti let jeden z největších a nejlépe znějících nástrojů své doby, 

který při své návštěvě Prahy v roce 1787 vyzkoušel a ocenil i W. A. Mozart.1296 

                                                 
1293 PERLÍK 1929, 33 
1294 NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 
1295 PERLÍK 1932, 16 
1296 PERLÍK 1927, 36 



  

489 

 

 

Sochařskou výzdobu varhan tvoří tři typově odlišné skupiny andělů, kteří jsou symetricky 

rozesazeni na zvlněných římsách různě vysokých varhanních skříní, popřípadě poletují v jejich 

blízkosti. Podle autorů Uměleckých památek Prahy je jejich autorem J. A. Quitainer, což by 

předpokládalo, že výzdoba varhan vznikla v posledním roce Quitainerova života nebo byla 

převzata ze staršího Fassmannova nástroje ze 40. let 18. století. 1297 

Andělské bytosti na varhanách v obecném smyslu navazují na Quitainerovy urostlé eféby se 

svalnatými rameny, popřípadě na putti s širokými čely a hluboko podřezanými víčky. V detailu 

se však od jeho řezeb liší. Především je třeba z díla J. A. Quitainera vyřadit dva velké anděly 

na postranních skříních, kteří pravděpodobně vznikli až po rozšíření varhan v 60. až 70. letech 

18. století. Quitainerovu pojetí se vymykají článkovitou modelací svalstva rukou a nohou, 

vlásečnicovými záhyby drapérie a neosobními maskami obličejů. Ve skupině putti s hudebními 

nástroji svědčí ve většině případů proti Quitainerovu autorství zpracování vlasů – jejich zvlněné 

kadeře, sčesané v souběžných proužcích do obličeje, se nepodobají Quitainerovým přilbicím 

hustých kučeravých vlasů. Pouze v případě některých z nich – putto s fagotem, putto s houslemi 

–, by bylo možné uvažovat o Quitainerově autorství. I zde se však shoda opírá především o 

typové charakteristiky. Okolnosti vzniku Oehlschlägelových varhan nasvědčují spíše tomu, že 

značné rozšíření původního nástroje a perfekcionistická snaha o vytvoření co nejdokonalejšího 

díla vedly pravděpodobně k pořízení nové sochařské výzdoby.  

 

ARCHIVNÍ PRAMENY (k sochařské výzdobě velkých varhan): 

NA ŘP 74, výdaje za rok 1746 

 

LITERATURA: 

PERLÍK 1925; PERLÍK 1927; PERLÍK 1929; PERLÍK 1932 

 

SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE: 

Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 121 

 

  

                                                 
1297 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy – Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, 121 
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79) Sochy sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže na hlavním oltáři kostela Panny Marie 

Vítězné při klášteře bosých karmelitánů, Praha – Malá Strana  

kolem roku 1775 

 

sv. Terezie z Avily s putto nesoucím atributy srdce a šípu 

sv. Jan od Kříže s putto nesoucím atributy knihy a lilie (atributy kříže v rukou sv. Jana a lilie 

v rukou anděla nejsou původní) 

v: cca 210 cm 

 

lipové dřevo  

Původní barevnost: imitace mramoru technikou polírovací běli 

Aktuální barevnost: při restaurování v roce 2017 byly sochy v rámci sjednocení barevnosti 

všech čtyř soch retáblu pokryty plátkovou mědí. Lemy rouch a atributy byly pozlaceny. 

 

J. A. Quitainerovi připsal Václav Vančura. 

 

Další sochařská výzdoba oltáře: 

proroci Eliáš a Elizeus po stranách retáblu, v. cca 210 cm 

lipové dřevo 

Aktuální barevnost: plátková měď a polimetové zlacení lemů rouch a atributů. 

 

dva andělé na římse  

šest putti mezi válečnými trofejemi a čtyřmi plamennými vázami v nástavci  

dvojice andělů pozvedajících korunu se sférou a křížem nad kopií zázračného obrazu Panny 

Marie Vítězné 

lipové dřevo, zlaceno 

 

Objednavatelem byl klášter řádu bosých augustiniánů při kostele Panny Marie Vítězné 

v Praze. 

 

Oltář je navržen jako trojosá trimfální brána, která vyplňuje šířku chrámového závěru a ve 

vertikálním směru dosahuje až pod jeho klenební oblouky. Její střední část vyrůstá z vysokého 

dvouetážového podstavce. Retábl s obrazem na námět „Pomoc Panny Marie v bělohorské 

bitvě“ od Antonína Stevense lemují z každé strany pilíře tvořené středním hladkým sloupem, 
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obklopeným trojicí tordovaných sloupů. Sloupové pilíře jsou sepnuty zalamovanými úseky 

kladí s výrazně předsazenou profilovanou římsou, která je formována podobně jako průběžná 

zalamovaná římsa táhnoucí se podél celého závěru. Na úseky kladí dosedá oblouk nástavce, 

nesoucí kopii slavného obrazu Panny Marie ze Štěnovic (podle staršího pojetí ze Strakonic), 

korunované anděly. Výtvarné vyznění oltáře počítá s působením světla, které přichází jednak 

z mnišského chóru za oltářem a jednak z prostoru nad hlavní římsou, osvětleného vysokými 

okny.  

Sochařská a řezbářská výzdoba se podřizuje struktuře a rytmu oltářní architektury a 

ikonografii oltáře. Dvě ústřední postavy sv. Terezie a sv. Jana od Kříže zvedají pohled vzhůru 

a poutají tak pozornost k oběma obrazům, ztělesňujících triumf Panny Marie a Církve v bitvě 

na Bílé Hoře, k němuž v osobě svého generála Dominika à Jesu Maria významně přispěl i řád 

bosých karmelitánů. 

Z archivních materiálů, které ve své diplomové práci z roku 1997 publikoval Tomáš 

Kleisner, vyplývá, že oltář vznikal během půlročného období od května do listopadu 1714 podle 

návrhu Jana Ferdinanda Schora, realizovaného řádovým truhlářem bratrem Tomášem od Ježíže 

(Štěpánem Meinhartem) a nejmenovaným světským truhlářem. Štafírské práce byly svěřeny 

malíři Janu Thummerovi a J. F. Schorovi, jenž byl původní profesí malíř.1298 Jméno sochaře 

není v archivních pramenech uvedeno, ale podle slohového charakteru obou proroků po 

stranách oltáře jím byl pravděpodobně Matěj Václav Jäckel.1299 Již po osmi letech, v roce 1722, 

se konventuálové rozhodli investovat nemalé prostředky do vylepšení vzhledu oltáře. Práce 

probíhaly od června do října 1723 opět pod vedením J. F. Schora. Jejich náplň není v archivních 

pramenech specifikována, Kleisner se však domnívá, že se mohlo jednat o celkové pozlacení 

oltáře, původně zčásti mramorovaného.1300 Další úpravy probíhaly v průběhu 18. století i ve 

stoletích následujících.1301 

Výsledky nedávných restaurátorských průzkumů oltářní architektury a její sochařské 

výzdoby dokládají etapovitý průběh vzniku oltáře. V souvislosti se sochami obou zakladatelů 

řádu reformovaných karmelitánů, sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže, bylo zjištěno, že jejich 

sokly postrádají barevnou vrstvu z první třetiny 18. století a jejich původní povrchová úprava 

odpovídá pestré barevnosti oltáře z konce 18. století.1302 Obě uvedené sochy svou povrchovou 

                                                 
1298 KLEISNER 1997, 77–79. 
1299 Srov. nejnověji: TISCHEROVÁ 2013, 339–342 (kat. č. 103). 
1300 KLEISNER 1997, 84 
1301 Od 18. do 20. století byly na architektonických prvcích oltáře identifikovány celkem čtyři barevné vrstvy. 

Srov. PAVLÍKOVÁ/HELFERTOVÁ 2016, 4  
1302 Tamtéž  
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úpravou původně imitovaly mramor a lišily se tak od postav obou proroků nad postranními 

brankami, jejichž povrch byl pojednán kombinací plátkové mědi a zlacených detailů. 1303 Tím 

se potvrzuje starší předpoklad, že sochy vznikly až v závěru 18. století, i když nelze vyloučit, 

že v té době byly vytvořeny pouze nové sokly, nebo že nové sochy nahradily starší zpodobení 

týchž světců. Jak poznamenal Kleisner, bylo by neobvyklé, kdyby na oltáři od počátku nebyly 

sochy obou zakladatelů reformované větve řádu.1304 Také z konstrukčního hlediska se jeví 

pravděpodobné, že místa po stranách retáblu byla i v minulosti osazena sochami. 

Jan Quirin Jahn se ve svých topografických poznámkách z přelomu 60. a 70. let 18. století 

zmínil o oltáři celkem dvakrát.1305 V obou případech uvedl, že jeho navrhovatelem byl J. F. 

Schor. V jednom případě Jahn připojil doušku, že „die Bildhauerarbeit /dabey durch den älteren 

/ aber von Quitteiner“.1306 Tento zápis byl publikován až v nedávné době a uměleckohistorickou 

literaturou zatím nebyl reflektován. Oldřich Jakub Blažíček v roce 1946 zasadil vznik soch sv. 

Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže do období kolem roku 1760 a navrhl jejich připsání dílně 

Petra Prachnera. Prostřednictvím sochy sv. Terezie, v níž spatřoval inspirací stejnojmenným 

dílem Filippa della Valle pro svatopetrský chrám v Římě, se snažil poukázat na vlivy pozdně 

barokního římského sochařství na soudobou pražskou sochařskou produkci.1307 Tento poznatek 

Blažíček zopakoval i ve své následující práci Rokoko a konec baroka v Čechách z roku 1948, 

kde však posunul datum vzniku soch až do roku 1775, tedy do doby krátce před vznikem oltáře 

Pražského Jezulátka, na jehož výzdobě se podílela prachnerovská dílna.1308 Toto datování pak 

Blažíček zopakoval i ve své velké syntéze českého barokního sochařství z roku 1958, v níž 

zároveň zdůraznil stylovou příbuznost obou soch se sochařskou výzdobou oltáře Pražského 

Jezulátka.1309  

Hypotézu o účasti J. A. Quitainera na výzdobě hlavního oltáře nadnesl Ivo Kořán v roce 

1988, aniž upřesnil, která díla s tímto sochařem spojuje.1310 Konkrétní autorskou atribuci 

provedl o rok později Václav Vančura a zároveň vznik obou soch zasadil do období kolem roku 

1735.1311 Podle Vančury neodpovídá uvolněný postoj sv. Jana od Kříže a hladká modelace 

drapérií obou soch profilu prachnerovského ateliéru. Vančura dále vyslovil názor, že sochy 

                                                 
1303 Ke stratigrafii barevných vrstev srov. TALAVERA/MÍČKOVÁ 2016, 43–49 (sv. Terezie z Avily, sv. Jan od 

Kříže), 28–34 (prorok Eliáš), 35–42 (prorok Elizeus).  
1304 KLEISNER 1997, 84 
1305 SLAVÍČEK 2014, 313, 344 
1306 Tamtéž 344 
1307 BLAŽÍČEK 1946, 36 (pozn. 8) 
1308 BLAŽÍČEK 1948, 49 
1309 BLAŽÍČEK 1958, 250 
1310 KOŘÁN 1988, 511 
1311 VANČURA 1989, 138 
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vycházejí z dílenských vzorů staršího Quitainera a dokládají vliv M. V. Jäckela. Svou atribuci 

zdůvodnil i srovnáním s další oltářní výzdobou v kostele Panny Marie Vítězné, kterou však 

v tomto katalogu z díla J. A. Quitainera vyjímám (KAT. II/4). Vančurův názor na autorství soch 

jednoznačně odmítla Eva Petříková. Podle autorky patří sochy „k jinému názorovému a 

slohovému profilu“, což se projevuje zejména pojetím drapérie: mělkými řasami, které 

rozmělňují povrchovou strukturu nebo kaskádovitými záhyby na zvlněných cípech roucha sv. 

Terezie.1312 

 

Datace vzniku oltáře, doložená participace J. F. Schora i nedávno publikovaný komentář J. 

Q. Jahna opravňují k úvaze, zda se na vzniku oltáře nepodílel O. F. Quitainer, jenž v druhé 

polovině roku 1714 definitivně ukončil své působení v Ludwigsburgu. Slohový charakter 

stávajících soch však tuto hypotézu nepotvrzují. Oba proroci po stranách oltáře nepochybně 

vznikly v Jäckelově dílně. Sochy obou karmelitánských mystiků se slohovému názoru staršího 

Quitainera vymykají svým zakotvením v tlumeném patosu a melancholii pozdního baroka. 

Tvorbu mladšího Quitainera z období kolem poloviny 30. let 18 století dokumentují jeho 

sochy z oltáře sv. Josefa v kostele Panny Marie Vítězné a nově také sochařská výzdoba dvou 

bočních oltářů z kostela sv. Augustina ve Vrchlabí (KAT. II/22, 23). Sv. Jan od Kříže svým 

postojem – lehce nakročenou levou nohou, zvlněnou tělesnou osou a hlavou skloněnou 

k pravému rameni – souzní s Quitainerovými kompozicemi. Postava je však robustnější než 

Quitainerovy sochy z tohoto období. Na odlišné pojetí drapérie již upozornila Petříková. Lze 

doplnit, že Quitainer již kolem poloviny 30. let tíhl k redukci záhybového systému a 

harmonizaci linií drapérie. Tato tendence není se zdobnou a bohatě členěnou drapérií sv. Jana 

od Kříže ve shodě. Dočasná prezentace soch v hlavní lodi (během restaurování oltáře) nadto 

umožnila detailní průzkum modelace nohou, rukou a obličeje. Také z tohoto hlediska je třeba 

Quitainerovo autorství vyloučit. Například mírně zvlněné, jakoby hnětené vlasy sv. Jana nejsou 

ve shodě s hladkými kudrnami Quitainerových soch. Také prohnutý nos se špičku mířící nahoru 

nemá v Quitainerově tvorbě analogie. Socha sv. Terezie se sochařovu profilu vymyká už svou 

hybnější kompozicí, která neodpovídá ani Quitainerovu pozdějšímu období (od 40. let 18. 

století), kdy jeho postavy ovládl stoupavý krouživý pohyb kolem vlastní osy. 

 

ARCHIVNÍ PRAMENY: 

PMV HISTORIAE IV 1714–1747, 85 

                                                 
1312 PETŘÍKOVÁ 2008, 191–192 (kat. č. 83)  
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Meleagera a za třetí nejmenovanou sochy (1709–1710). Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 

Rentkammer-Rechnungsbuch, Bü 970, 1709–10, fol. 156 

HSTA STUTTGART 20. 7. 1710 — Potvrzení o platbě O. F. Quitainerovi za čtyři stolky 

(„tableaux“) ze dne 27. 7. 1710. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Landesschreiberei-

Rechnungsbuch Bd. 194, fol. 413 

HSTA STUTTGART 20. 9. 1710  — Potvrzení o platbě O. F. Quitainerovi za hrací stolek a rámy 

(?). Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Landesschreiberei-Rechnungsbuch Bd. 194, fol. 413 

HSTA STUTTGART 25. 10. 1711 — Smlouva mezi J. F. Nettem a O. F. Quitainerem, týkající se 

dvou dubových vstupních dveří. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Kirchenrat, verschlossene 

Registratur, Bü 813, nečíslováno (po čísle 26) 

HSTA STUTTGART 3. 6. 1712 — Informace o přeposlání smlouvy s O. F. Quitainerem 

(sochařské práce v „Knížecím stavení“ za 900 zl.). Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 

Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation 3. Juni 1712 

HSTA STUTTGART 4. 7. 1712 — Informace o cenovém odhadu týkajícím se soch Caritas a 

Prudentiae (Liebe und Vorsichtigkeit). Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, 

Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 4. Juli 1712 

HSTA STUTTGART 10. 9. 1712 — Dekret o propuštění O. F. Quitainera ze služeb 

württemberského dvora. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, 

Protokoll Baudeputation vom 10. September 1712 

HSTA STUTTGART 12. 9. 1712 — Účet sochaře Ferrettiho. Huptstaatsarchiv. Stuttgart, 

Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 12. September 1712 

HSTA STUTTGART 14. 11. 1712 — O. F. Quitainera za vyřezávané dveře. Hauptstaatsarchiv 

Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 14. November 

1712 
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HSTA STUTTGART 12. 6. 1713 — Dopis vrchního maršálka G. F. Forstnera vévodovi Eberhardu 

Ludwigovi. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Geheimer Rat, Bü 3032, Nr. 83 

HSTA STUTTGART 17. 6. 1713  — Účet O. F. Quitainera za řezbářské práce (Spiegelrahm). 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 

17. Juli 1713 

HSTA STUTTGART 17. 1. 1714 — Účet za dodávku mramoru do Ludwigsburku, vystavený 

pražským kameníkem J. O. Mannesem. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Landesschreiberei-

Rechnungsbuch, Br. 197, fol. 399v 

HSTA STUTTGART 24. 5. 1714 — Výčet sochařských prací, realizovaných O. F. Quitainerem v 

„Riesenbau“. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Geistliche Ämterrechnungen, Bü 8736, 

Jahresausgaben 1714–1715, fol. 172 

HSTA STUTTGART 25. 5. 1714 —  Účet O. F. Quitainera za sochařské práce v „Riesenbau“. 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 

25. Mai 1714 

HSTA STUTTGART 11. 2. 1715 — O. F. Quitainer se dotazuje na pracovní možnosti v 

Ludwigsburgu v roce 1715. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, 

Protokoll Baudeputation vom 11. Februar 1715 

HSTA STUTTGART 7. 3. 1715 — Zpráva vedoucího stavebních prací o žádosti O. F. Quitainera. 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Rentkammerakten, Bü 2222, Protokoll Baudeputation vom 

7. März 1712 

NA APA 2019 — Inventarium Ecclesia S. Joannis Nepomuceni in Skalka 1753. Národní archiv, 

fond APA, karton 2019 

NA ŘA ANNALIUM — Annalium excalceato Augustiniani Nostri asceterii sub patrocino Sancti 

Wenceslai… Neo Praga Supra Zderaz. Liber III, IV, V, VI. Národní archiv, sig. AZK 

12, 13, 14, 15 

NA ŘA 178a — Smlouvy týkající se hlavního oltáře kostela sv. Tomáše. Národní archiv, fond 

AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 31 (kontrakt s K. Kovářem), listina IX 32 

(kontrakt s J. A. Quitainerem), listina IX 33 (kontrakt s J. J. Schmidtem),  

NA ŘA 178b — Účet. Národní archiv, fond AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 34 

NA ŘA 178c — Smlouva J. A. Quitanera na sochařskou výzdobu kazatelny v kostele sv. 

Tomáše. Národní archiv, fond AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina. IX 41 

NA ŘA 178d — Donace Heleny Barbory z Martinic na vytvoření šesti stříbrných soch na hlavní 

oltář, fond AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 75 
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NA ŘA 178e — Smlouva s O. F. Quitainerem na vytvoření modelů k šesti stříbrným sochám. 

Národní archiv, fond AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 76 

NA ŘA 178f — Smlouva s Leopoldem Liechteschopffem na odlití šesti stříbrných soch. 

Národní archiv, fond AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 77 

NA ŘA 178g — Přehled výdajů na vytvoření stříbrných soch (stříbro a peněžní hotovost), fond 

AZK ŘA, karton 178, inv. č. 196, listina IX 78 

NA ŘA 179a — Inventáře kostela sv. Tomáše 1734–1841. Národní archiv, fond AZK ŘA, 

karton 179, inv. č. 196 

NA ŘA 179b — Oprava oltáře 1722. Národní archiv, fond AZK ŘA, karton 179, inv. č. 196 

NA ŘA 1732–1782 — Klášter augustiniánů a kostel sv. Václava na Novém Městě. Národní 

archiv, fond AZK ŘA, inv. č. 2543, spisy 1732–1782, sign. 469, 470, 471, 472, 475 

NA ŘB-B 362 – Hospodářské účty 1751–1753. Národní archiv, fond AZK ŘB-B, karton 362 

NA ŘB-B 363 – Hospodářské účty 1754–1756. Národní archiv, fond AZK ŘB-B, karton 363 

NA ŘB-B 364 — Hospodářské účty 1756–1760. Národní archiv, fond AZK ŘB-B, karton 364 

NA ŘD 1734–1774 — Diarum officii prioralis conv. Prag 1734–1774. Národní archiv, fond 

AZK ŘD, kn. č. 23, f2,29,213 

NA ŘD 5 — Inventář kostela sv. Jiljí. Národní archiv, fond AZK ŘD, karton 5, záležitosti 

kostela sv. Jiljí, inv. č. 10 

NA ŘD 19 — Vyřízené úřední listiny, kostel 1902–1904. Národní archiv, fond AZK ŘD, karton 

19, inv. č. 31 

NA ŘP 60a — Účet J. A. Quitainera za ozdobnou vázu na štít kaple sv. Voršily, 1757. Národní 

archiv, fond Premonstráti – klášter Strahov, karton 60 

NA ŘP 60b — Seznam prací vykonaných ve Strahovském klášteře v souvislosti s 

odstraňováním škod po pruském ostřelování, 1757. Národní archiv, fond AZK ŘP, 

Premonstráti – klášter Strahov, karton 60 

NA ŘP 74 — „Extractus ex Universis Ratiociniis Cassae S. Ursulae“, 1745–1752. Národní 

archiv, fond AZK ŘP, Premonstráti – klášter Strahov, karton 74 

NA ŘP 307 — Účet I. F. Platzera za sochy sv. Václava a Emericha u klášterního kostela, 1779. 

Národní archiv, fond AZK ŘP, Premonstráti – klášter Strahov, karton 307 

NA ŘP 352 — Jmění kostela a odkazy. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton 

352, inv. č. 137 

NA ŘP 365 — Účty 1740–1749. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton 365, 

inv. č 143 
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NA ŘP 366 — Účty 1750-1761. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton 365, 

inv. č. 143 

NA ŘP 367a — Účet J. A. Quitainera za výzdobu dvou oltářů a kazatelny, 1764. Národní archiv, 

fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton č. 367 

NA ŘP 367b — Účet J. J. Schmidta za štafírské práce na dvou oltářích a kazatelně, 1764. 

Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton č. 367 

NA ŘP 367c — Účet J. Lauermanna za vytvoření dvou mramorových oltářů a kazatelny, 1764. 

Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton č. 367 

NA ŘP 1392a — Inventáře kostela. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton 1392 

NA ŘP 1392b — Oprava soch a průčelí. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter Strahov, karton 

1392 

NA ŘP 1392c — Plán hlavního a bočního průčelí kostela. Národní archiv, fond AZK ŘP, klášter 

Strahov, karton 1392 

NA ŘKř 317 — Ad Diarum 1758. Národní archiv, fond AZK ŘKr karton 317 

NA TK ED 52 — Velkostatek Dolní Břežany. Národní archiv, fond. č. 30, Tereziánský katastr 

– dominikál, karton 52, inv. č. 513 

PMV HISTORIAE IV 1714–1747 — Tomus IV. Historiae Conventus ab Anno 1714 ad 1747. 

Správa karmelitánského kláštera u kostela Panny Marie Vítězné v Praze, f 25, 68, 85, 

214, 215, 227, 235, 240, 250, 254, 

SOA LITOMĚŘICE NOZ 1677–1709 — Matrika N, O, Z 1677–1709, Albrechtice, Andělka, 

Arnoltice… Státní oblastní archiv v Litoměřicích, inv. č. 1737, sig. L37/2, fol. 26, 405, 

429 

SOA PLZEŇ 1741 — Výdaje na vytvoření sochy sv. Donáta z roku 1741. Státní oblastní archiv 

v Plzni, pracoviště Nepomuk, fond Vs Horšovský Týn, inv. č. 926, sign. K 668, Peněžní 

hlavní kniha 1741 

SOA PRAHA 1720 —  Dux, Kanzel 1720. Státní oblastní archiv v Praze, fond RA Valdštejnů, i. 

č. 3811, sign. IV – 27/1 

SOA PRAHA 1721–1722  — Ausgaben, Dux. Státní oblastní archiv v Praze, fond HP Křivoklát, 

kart 133 

SOA PRAHA 1725–1726 — Kirchenbauten von den Jahren 1725–1726. Státní oblastní archiv 

v Praze, fond SA Křivoklát, inv. č. 911, sign. I/41, fol. 18, 19, 21, 22, 23 

SOA TŘEBOŇ 329a – Dopis důchodního písaře Jakuba Josefa Richtersohna poručníkům 

Františka Josefa Černína, Praha 6. 10. 1710. Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště 

Jindřichův Hradec (Zámek), fond RA Černínů z Chudenic, karton 329, fol. 435, 451v 
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SOA TŘEBOŇ 329b – Dopis Heřmana Jakuba Černína převorovi kláštera v Maria Zell včetně 

dedikačního nápisu, který měl být umístěn na oltáři sv. Jakuba, listopad 1703. Státní 

oblastní archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec (Zámek), fond RA Černínů 

z Chudenic, karton 329, fol. 436, 437v 

SOA TŘEBOŇ 329c – Dvě kresby zachycující podobu oltáře sv. Jakuba v bazilice v Maria Zell, 

včetně umístění nápisů a erbů. Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův 

Hradec (Zámek), fond RA Černínů z Chudenic, karton 329, fol. 442v, 443v 

SOA TŘEBOŇ 329d –  Seznam výdajů na zhotovení stříbrné sochy z roku 1717. Státní oblastní 

archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec (Zámek), fond RA Černínů z Chudenic, 

karton 329, fol. 462–464 

SOA TŘEBOŇ 744 – Vyúčtování stavebních prací v Černínském paláci v Praze za první pololetí 

roku 1723. Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec (Zámek), 

fond RA Černínů z Chudenic, fascikl. 744 

SOKA LIBEREC, SMLOUVA 1652 – Smlouva o koupi domu Valentinem Quitainerem ze dne 5. 7. 

1652. Státní okresní archiv v Liberci, fond. Okresní soud Frýdlant, Soudní kniha města 

(Gerichtsbuch) Frýdlantu 

SOKA LIBEREC, SMLOUVA 1682 – Smlouva o prodeji domu, uzavřená mezi Valentinem 

Quitainerem a jeho synem Johannem Valentinem Quitainerem dne 11. 2. 1682. Státní 

okresní archiv v Liberci, fond. Okresní soud Frýdlant, Soudní kniha města 

(Gerichtsbuch) Frýdlantu 

SOKA NYMBURK 1713–1787 — Annales Conventus Lissensis (1713-1787). Státní okresní 

archiv v Nymburku, fond Bosí augustiniáni Lysá n. Labem, inv. č. 46, nefol. 

SOKA TEPLICE — SOkA Teplice. Fond Děkanský úřad Duchcov. Inventář děkanského kostela 

(Inventar der Dechanalkirche) 1905, DÚ D Knihy 5/5 

WERTHEIM, STAATSARCHIV — Staatsarchiv Wertheim, StAWt-R K 776, 37, Entwürfe für 

Prunkschlitten No. 1–3 

 

Restaurátorské zprávy 

 

ADAMEC/ADAMCOVÁ 1964 — Quido ADAMEC / Jana ADAMCOVÁ: Restaurátorská zpráva sochy 

sv. Floriána v Lysé nad Labem. Praha 1964 
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ADAMEC/POKORNÝ 2001 — Vojtěch ADAMEC / Martin POKORNÝ: Kamenné sousoší kalvárie 

se sv. Máří Magdalenou v Dolních Břežanech od Jana Antonína Quitainera, průběžná 

restaurátorská zpráva. Praha 2001 

ADAMEC 2004 — Vojtěch ADAMEC: Průběžná zpráva o postupu prací na zhotovení kopie 

sousoší Kalvárie se svatou Máří Magdalenou v Dolních Břežanech za rok 2004. Praha 

2004 

ADAMEC 2009 – Vojtěch ADAMEC: Dolní Břežany. Zhotovení kamenné kopie sousoší Kalvárie 

se sv. Máří Magdalénou. Závěrečná restaurátorská zpráva za léta 2007–2009. Praha 2009 

ANFILOV s. d. — Denis ANFILOV: Restaurátorská zpráva k dvojici andílků – putti z kláštera 

premonstrátů na Strahově (na hlavní bráně kláštera; jedná se o návrh postupu 

restaurování – pozn. M. H.) Praha s. d. 

BLAŽEK/BAYER 1997 — Michal BLAŽEK / Karol BAYER: socha sv. Donáta. In: Michal BLAŽEK 

/ Karol BAYER: Restaurátorský průzkum plastik v Horšovském Týně. Litomyšl 1997, 

13-14, vzorek HT 8, obr. 11 

BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1985 — Jiří BRADNA / Jiří NOVOTNÝ st. / Jiří NOVOTNÝ 

ml.: Zpráva restaurátorské komisi ČFVU I. etapy o pracech(!) na kostele Nanebevzetí 

Panny Marie na Strahově v Praze (průběžná restaurátorská zpráva, týká se soch 

Immaculaty, levého i pravého anděla, Beránka a sv. Adriana – pozn. M. H.). Praha 1985 

BRADNA 1986 — Jan BRADNA: Písemná dokumentace. Restaurování Kalvárie, Blovice – 

Hradiště. s. l. 1986 

BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1986 — Jiří BRADNA / Jiří NOVOTNÝ st. / Jiří NOVOTNÝ 

ml.: Písemná dokumentace. Restaurování barokní vázy z průčelí kostela P. Marie a 

sochy světce do depozitáře do depozitáře Muzea hl. m. Prahy. Praha 1986 

BRADNA / NOVOTNÝ st. / ČTVERÁK / NOVOTNÝ ml. 1986 — Jan BRADNA / Jiří NOVOTNÝ st. / 

Lubomír ČTVERÁK / Jiří NOVOTNÝ ml.: Restaurátorská zpráva. Sousoší zaslíbení bl. 

Heřmana Josefa P. Marii. Praha, Strahov – kostel P. Marie. Praha 1986 

BRADNA/NOVOTNÝ 1987–1989 — Jan BRADNA / Jiří NOVOTNÝ: Zhotovení faksimile plastiky 

sv. Voršily. Praha s. d. In: Jan BRADNA / Jiří NOVOTNÝ: Kostel Panny Marie na 

Strahově/IV. Praha 1987–1989 

BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1987a — Jan Bradna / Jiří Novotný st. / Jiří Novotný 

ml.: Restaurátorská zpráva 1987. Dvě vázy, severní strana kostela Nanebevzetí Panny 

Marie na Strahově (na pilířích ozdobné mříže – pozn. M. H.). Praha 1987 



  

502 

 

BRADNA / NOVOTNÝ st. / NOVOTNÝ ml. 1987b — Jan BRADNA / Jiří NOVOTNÝ st. / Jiří 

NOVOTNÝ ml.: Restaurátorská zpráva. Plastiky sv. Voršily, originál a faksimile, originál 

plastiky sv. Adriana – transfer, originál vázy(a?) – transfer. Praha 1987 

BRADNA/NOVOTNÝ 1988 — Jan Bradna / Jiří Novotný: Písemná dokumentace (průběžná 

restaurátorská zpráva – pozn. M. H.). Sochy sv. Voršily, sv. Adriana, váza. Praha 1988 

BRADNA/NOVOTNÝ/VÁŇA — Jan BRADNA / Jiří NOVOTNÝ / Petr VÁŇA: Restaurátorská zpráva. 

Sochy dvou andělů umístěných na atice průčelí budovy provizoriátu Strahovského 

kláštera. Andělé drží opatské atributy – Berlu a mitru. s. l. 1995 

BRODSKÝ/HÁLA 1969 — Jiří BRODSKÝ / Jan HÁLA: Průzkum interiéru kostela Nanebevzetí 

Panny Marie na Strahově v Praze. Praha 1969 

BOČNÍ OLTÁŘE, P. M. VÍTĚZNÁ 1988–1999 — Restaurátorský průzkum bočních oltářů, správa 

karmelitánského kláštera u Panny Marie Vítězné. s. l. 1998–1999 

BROTÁNEK/ĎOUBAL 2015 — Lukáš BROTÁNEK / Jakub ĎOUBAL: Restaurátorský průzkum 

sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci. Litomyšl 2015 

CÍRL 2006 — Petr CÍRL: Restaurování socha Panny Marie Immaculaty (bakalářská práce 

Fakulty restaurování Univerzity Pardubice). Litomyšl 2006 

CRHOVÁ/VACHUDA 1967 — Elena CRHOVÁ / Jan VACHUDA: Restaurování oltáře svaté Anny 

v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Praha 1967 

CRHOVÁ 1992 — Elena Crhová: Restaurátorská zpráva o stavu a opravě oltáře sv. Jana Z Boha 

z kostela sv. Šimona a sv. Judy v Praze. Praha 1992 

ČERMÁK/STAREC 1968 — Karel ČERMÁK / Miloslav STAREC: Zpráva o rekonstrukci plastiky 

světce a vázy na attice kostela Panny Marie v Praze na Strahově (týká se sochy sv. 

Norberta a dekorativní vázy po jejím boku  – pozn. M. H.). Praha 1968 

ČERMÁK/STAREC 1985 — Karel Čermák / Miloslav Starec: Zpráva o restaurování plastiky na 

atice kostela P. Marie na Strahově (týká se sochy sv. Augustina – pozn. M. H.). Praha 

1985 

ČERMÁK/STAREC 1986 — Karel ČERMÁK / Miloslav STAREC: Restaurátorská zpráva. Socha sv. 

Norberta (na atice kostela P. Marie v Praze na Strahově – pozn. M. H.). Praha 1986 

DRHLÍKOVÁ/KADLEC 1995 — Helena DRHLÍKOVÁ / Petr KADLEC: Zpráva o restaurování plastik 

svaté Apolonie a svatého Vavřince z kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze. Praha 

1995 

DUŠEK/PÍCHA 1971 — Josef DUŠEK / Ladislav PÍCHA: Restaurování sochy sv. Vojtěcha v Praze 

9 – Kbely. Praha 1971 
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ĎOUBAL/GLASEROVÁ/KALVODOVÁ/AUSKÁ/ŠKARVADA/TETUROVÁ 2015–2016 — Jakub 

ĎOUBAL / Michaela GLASEROVÁ / Kristýna KALVODOVÁ / Zuzana AUSKÁ / Jiří 

ŠKARVADA / Klára TETUROVÁ: Restaurátorská zpráva. Sousoší sv. Jana Nepomuckého 

na Pohořelci. Litomyšl 2015–2016 

FUČÍK/HLADÍK 1991 — Zdeněk FUČÍK / Tomáš HLADÍK: Závěrečná restaurátorská zpráva. Osm 

váz na atice Lobkovického paláce, Vlašská 19 Praha 1, (č.p. 347/III). Praha 1991 

GRUŠOVSKÝ 1967 — Jiří GRUŠOVSKÝ: Restaurování oltáře sv. Rodiny v kostele sv. Tomáše. 

Praha 1967 

HLAVNÍ OLTÁŘ, P. M. VÍTĚZNÁ 2007 — Restaurátorský průzkum hlavního oltáře, správa 

karmelitánského kláštera u Panny Marie Vítězné. s. l. 2007 

GRIM 1965 — Aleš GRIM: Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého – Pohořelec. Praha 

1965 

GRIM/VAJCHR 1965 — Aleš GRIM / Marek VAJCHR: Restaurování Prachnerových plastik Panny 

Marie a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Františka na Křížovnickém náměstí v 

Praze, restaurátorská zpráva. Praha 1965 

GRIM/GRIMOVÁ 1967 — Aleš GRIM / Věra GRIMOVÁ: Zpráva o provádění restaurátorských 

prací na plastikách J. M. Brüderla a oltáři Všech svatých na Malé Straně v Praze. Praha 

1967 

GRIM 1970 — Aleš GRIM: Restaurátorská zpráva. Sousoší sv. Jana Nepomuckého – Pohořelec, 
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svaté Terezie z Avily v kostele Panny Marie Vítězné. Praha 2000 
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KAŠE 1984 — Jiří Kaše: Dějiny předdvoří a balustrády na Loretě, Vyhodnocení obrazové 

dokumentace. In: Přehled prací StRA v roce 1984 (součást materiálů týkajících se 

pražské Lorety, které jsou uloženy v Ústředním pracovišti NPÚ v Praze) 

KAŠE 1985 — Jiří KAŠE: Projekt restaurátorské akce. Sochařská výzdoba palácové atiky, č.p. 

347/III Vlašská 19, Lobkovický (Přehořovský) palác. Praha 1985 

KAŠE 1988 — Jiří KAŠE: Závěrečná restaurátorská zpráva. Sochařská výzdoba Lobkovického 

(Přehořovského) paláce, č.p. 347/III Vlašská 19, Lobkovický (Přehořovský) palác. 

Praha 1988 

KAŠE/ŠVEC/SLAVÍK/MOUTELÍK/KINCL/KOLÁŘOVÁ/SLAVÍK/SVÍTIL/ŠLEGL/TALAVERA 1990 — 

Jiří KAŠE / Jiří ŠVEC / Stanislav SLAVÍK / Vladimír MOUTELÍK / Jan KINCL / Marie 

KOLÁŘOVÁ / Vítězslav SLAVÍK / Jiří SVÍTIL / Jiří ŠLEGL / Jiří TALAVERA: Závěrečná 
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KAZATELNA, SV. FRANTIŠEK 1964 — Restaurování kazatelny z kostela sv. Františka 

Serafínského. Praha 1964 

KLOUDA/KLOUDOVÁ 1967 — Hynek KLOUDA / Marta KLOUDOVÁ: Restaurování oltáře svatého 

Rocha v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Praha 1967 

KOŘENEK/MARSCHAL/RONOVSKÝ 2002 — Jiří KOŘENEK / Miloslav MARSCHAL / Jan 

RONOVSKÝ: Restaurátorský průzkum barokní kazatelny v kostele svatého Tomáše na 

Malé Straně. Praha 2002 

KOŘENEK/MARSCHAL/RONOVSKÝ 2003 — Jiří KOŘENEK / Miloslav MARSCHAL / Jan 

RONOVSKÝ: Závěrečná restaurátorská zpráva, raně rokoková kazatelna v kostele 

svatého Tomáše. Praha 2003 

KOTRBA J. / KOTRBA K. / PROCHÁZKA / VLČEK 1967 — Josef KOTRBA / Karel KOTRBA / 

Vladimír PROCHÁZKA / Miloš VLČEK: Restaurování spodní části hlavního oltáře kostela 

svatého Tomáše v Praze. Praha 1967 

KOTRBA 1975 — Josef Kotrba: Fotodokumentace a zpráva o restaurátorském průzkumu 

mobiliáře v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Praha 1975 

KRÁLOVÁ/LACHOUT 1967 — Věra KRÁLOVÁ/ Vladislav LACHOUT: Restaurování oltáře svatého 

Mikuláše Tolentinského v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Praha 1967 

KUMPRECHTOVÁ 2006 — KUMPRECHTOVÁ Šárka: Průběžná restaurátorská zpráva. 

Restaurování sousoší putti s atributem berly z areálu premonstrátského kláštera na 

Strahově (studentská práce na Restaurátorské sochařské škole Akademie výtvarných 

umění v Praze). Praha 2006 
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PAVLÍKOVÁ/HELFERTOVÁ 2016 — Markéta PAVLÍKOVÁ / Lenka HELFERTOVÁ: Architektura 

s imitací mramoru. In: Restaurátorský průzkum. Hlavní oltář v kostele Panny Marie 

Vítězné v Praze na Malé Straně. II. etapa restaurování. Praha 2016, 1–26 

PELIKÁN 1981 — Jiří PELIKÁN: Návrh technologie restaurování hlavního oltáře kostela 

Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře (Příbram). Praha 1981 

PÍCHA 1977 — Ladislav PÍCHA: Restaurátorská zpráva a fotodokumentace o opravě sochy sv. 

Vojtěcha ve Kbelích. Praha 1977 

PÍCHA 1985 — Ladislav PÍCHA: Restaurátorská zpráva o opravě sousoší sv. Jana Nepomuckého 

na Pohořelci v Praze. Praha 1985 

SIEGL 2000 — Petr SIEGL: Restaurátorský průzkum. Sochy Panny Marie Immaculaty a dvou 

andělů včetně architektury, umístěné v průčelí opatského chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie premonstrátského kláštera na Strahově v Praze. Praha 2000 

SMETÁNKA 1970 — Josef SMETÁNKA: Restaurátorská zpráva. Socha sv. Donáta v Horšovském 

Týně. Praha 1970 

SOUDEK 1978 — Rudolf SOUDEK: Zpráva o restaurování barokního sousoší v Praha 1 – 

Pohořelec. Praha 1978 

STANĚK/ZMEŠKAL 2016 — Jan STANĚK / Martin ZMEŠKAL: Ornamentální zlacená výzdoba 

kladí, hlavic, patek, soklu a menzy. In: Restaurátorský průzkum. Hlavní oltář v kostele 

Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. II. etapa restaurování. Praha 2016, 57–79 

ŠINDELÁŘ 2006 — Jaroslav ŠINDELÁŘ: Restaurování sochy sv. Donáta v Horšovském Týně. 

Lhota u Dobřan 2006 

ŠPAČEK/KAŠPAR 1987 — Josef ŠPAČEK / Jiří KAŠPAR: Restaurování a rekonstrukce pomníku 

sv. Vojtěch Praha 9 – Kbely. Praha 1987 
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ŠTULC/SUCHOMEL 1992 — Josef ŠTULC / Miloš SUCHOMEL: Památkový záměr 

restaurátorských prací. Socha sv. Norberta a dvou andělů. Praha 1, Strahov, průčelí 

generálního provizoriátu. Praha 1992 

TALAVERA/HLADÍK 1991 — Daniel TALAVERA / Tomáš HLADÍK: Závěrečná restaurátorská 

zpráva. Sochařská výzdoba atiky Lobkovického paláce v Praze, č.p. 347/III Vlašská 19 
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TALAVERA/MÍČKOVÁ 2016 — Daniel TALAVERA / Eva MÍČKOVÁ: Sochařská výzdoba. In: 

Restaurátorský průzkum. Hlavní oltář v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé 
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VÍCH 2013 — Jan VÍCH: Sousoší ukřižování v Blovicích (Restaurátorský vstupní průzkum a 
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VITVAR / Václav HLAVATÝ: Restaurátorská zpráva kalvárie v Dolních Břežanech. s. l. 1974 

VEVŘÁT/VÍTOVÁ 2004 — Václav VEVŘÁT / Hana VÍTOVÁ: Restaurátorská zpráva oltáře svatého 

Jana z Boha z děkanského kostele Proměnění Páně v Táboře. s. l. 2004 

VEVŘÁT/VÍTOVÁ 2006 — Václav VEVŘÁT / Hana VÍTOVÁ: Restaurátorská zpráva oltáře svaté 

Apolonie z děkanského kostele Proměnění Páně v Táboře. s. l. 2006 

VODÁČEK 2005–2007 — Jan VODÁČEK: Restaurátorská zpráva barokní sochy sv. Adriana 

(studentská práce na Restaurátorské sochařské škole Akademie výtvarných umění 

v Praze). Praha 2005–2007. 
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ZÁRUBA 2006 — Petr ZÁRUBA: Restaurování a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého 

z kostela sv. Františka Serafínského – Křížovnické nám., Praha (bakalářská práce na 

Fakultě restaurování Univerzity Pardubice). Litomyšl 2006 
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Praha 2008 
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HOLANOVÁ 1968 — (?) HOLANOVÁ: Dějiny Budovy (Lobkovický palác). In: E. STACH / D. 

LÍBAL / CHARVÁTOVÁ / PELZBAUER / V. KÜNZELOVÁ / O. WOLFOVÁ: Stavebně 

historický průzkum Prahy. Malá Strana č.p. 347/III. Praha 1968, 3–17 

HORYNA/PENNINGER 1977 — Mojmír HORYNA / Radovan PENNINGER: Stavebně historický 

průzkum historické části města Lysé nad Labem. Praha 1977 

HORYNA 1984 — Praha – Strahov. Čp. 132/IV. Dějiny objektu. (Stavebně historický průzkum 

Strahovského kláštera). Praha 1984 

KAŠIČKA/VILÍMKOVÁ 1974 — František KAŠIČKA / Milada VILÍMKOVÁ: Hradčany – Kostel sv. 

Jana na Hradčanech. Praha 1974 

LÍBAL/VILÍMKOVÁ/MUK 1963 — Dobroslav LÍBAL / Milada VILÍMKOVÁ / Jan MUK: Stavebně 

historický průzkum, Hradčany č.p. 57, Šternberský palác. Praha 1963 

LÍBAL 1965a — Dobroslav LÍBAL: Dějiny Budovy. In: D. VITVAROVÁ / D. LÍBAL / J. MUK / O. 

RULC: Stavebně historický průzkum. Malá Strana. Blok mezi Malostranské nám., 

ulicemi Letenská, Josefská a Mostecká, č.p. 37 (Kaiserštejnský palác). Praha 1965, 1–

13 

LÍBAL 1965b — Dobroslav LÍBAL: Dějiny Budovy. In: D. VITVAROVÁ / D. LÍBAL / J. Muk / O. 

Rulc: Stavebně historický průzkum. Malá Strana. Blok mezi Malostranské nám., 

ulicemi Letenská, Josefská a Mostecká, č.p. 37 (Kaiserštejnský palác). Praha 1965, 32–

36 

LÍBAL/PELZBAUER 1968 — Dobroslav LÍBAL / (?) PELZBAUER: Stavební historie (Lobkovický 

palác). In: E. STACH / D. LÍBAL / CHARVÁTOVÁ / PELZBAUER / V. KÜNZELOVÁ / O. 

WOLFOVÁ: Stavebně historický průzkum Prahy. Malá Strana č.p. 347/III. Praha 1968, 

35–37 

VILÍMKOVÁ 1974a — Milada VILÍMKOVÁ: Dějiny budovy. In: D. LÍBAL / E. STACH / F. 

KAŠIČKA / N. DOUŠOVÁ / M. VILÍMKOVÁ / O. RULC / H. Chvojková / N. Procházková: 
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Stavebně historický průzkum Prahy. Hradčany, č.p. 100/IV blok č. 1228a, Loretánská 

ul., Kapucínská ul. a Loretánské nám. Praha 1974, 1–66 

VILÍMKOVÁ 1974b — Milada VILÍMKOVÁ: Dějiny budovy. In: E. STACH / D. LÍBAL / F. 

KAŠIČKA / ing. DOUŠOVÁ / M. VILÍMKOVÁ / O. RULC / H. CHVOJKOVÁ / N. 

PROCHÁZKOVÁ: Hradčany. Kostel sv. Jana Nepomuckého. Blok 1228c mezi ulicemi U 

Kasáren, Kanovnickou, Novým Světem a Kanovnickou. Praha 1974 

VILÍMKOVÁ 1980 — Milada VILÍMKOVÁ: Dějiny objektu kostela sv. Františka při bývalém 

hospitálu křížovníků s červenou hvězdou. In: Dobroslav LÍBAL / Lubomír REML / 

Milada VILÍMKOVÁ: Stavebně historický průzkum kostela sv. Františka při bývalém 

hospitálů křížovníků s červenou hvězdou. Praha 1980 

VILÍMKOVÁ 1985 — Milada VILÍMKOVÁ: Dějiny objektu. In: Mojmír HORYNA / Dobroslav 

LÍBAL / Milada VILÍMKOVÁ: Stavebně historický průzkum kostela svatého Jana Na 

Skalce. Praha 1985 

VILÍMKOVÁ 1986 — Milada VILÍMKOVÁ: Dějiny budovy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Strahov. In: Mojmír HORYNA / Drahomíra ŠIMKOVÁ / Milada VILÍMKOVÁ: Stavebně 

historický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Praha 1986 

VLČEK/ZAHRADNÍK 1996 — Pavel VLČEK / Pavel ZAHRADNÍK: Stavebně historický průzkum, 
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