
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 s 


