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Johann Anton Quitainer’s contribution to the sculptural decoration of the 

Strahov Monastery in Prague. An examination of the relations between the 

late Baroque sculptor and his patron. 

 
 

Résumé of the diploma work 
 
The subject of the diploma work is the creative contribution of Johann Anton 

Quitainer (1709-1765) to the Premonstratensian monastery in Strahov. The 
diploma work seeks to elucidate both the artistic character of Quitainer’s Strahov 
undertaking, and the circumstances that led to it to being commissioned under the 
abbots Mariannus Hermann and Gabriel Václav Kaspar. 

The first part of the diploma worh is titled “The Artist” and is divided into 
three chapters. In the first chapter the author looks at the history of the Quitainer 
family and argues that this should be sought near the town of Mohelnice (Müglitz) 
in the north of Moravia. The second chapter outlines the most important works by 
J. A. Quitainer and his father Andreas Philipp. The third chapter places the work 
of the younger Quitainer in the context of contemporary Prague sculpture. 

The second part of the diploma work is entitled “The Patron” and comprises 
two chapters. The first describes the celebrations in 1727 marking the hundredth 
anniversary of the remains of Saint Norbet, the founder of the Premonstratensian 
Order, being brought to Prague. There then follows a description of the 
Monastery’s history during the wars under the rule of the queen Maria Theresa, 
and the building’s extensive destruction in 1742. The next chapter describes the 
origin of the new sculptural decoration to the church and its surroundings as part 
of the reconstruction of the Monastery complex between 1743 and 1765.  

The concluding part of the diploma work is called “Quitainer’s Strahov 
Work”. This is divided into two chapters. In the first the author analyses 
Quitainer’s sandstone sculptures on the basilical facade and in the church 
surroundings. It is thought that the theological concept for the facade was 
proposed by Abbot Hermann himself. A formal analysis concludes that in the 
1740s and 50s J. A. Quitainer replaced most of the older sculptures created by his 
father, including those of the Virgin Mary of the Immaculate Conception and 
Saint Norbert. In the second chapter the author turns to the interior of the 
Monastery church and explains that its late Baroque decoration was influenced by 
the, now no longer existing, early Baroque chapel of Saint Norbert. He also 
analyses the sculptural decoration of the side alters. He refers to differences in 
their artistic approach, which he ascribes to the intervention of workshop 
assistants and J. A. Quitainer’s stylistic development.  

The annexes contain a full catalogue of Quitainer’s Strahov work and a list of 
archived expenses for the Monastery’s sculptural decoration between 1745 and 
1764. The pictorial section has photographs of selected works by J. A. Quitainer 
other than the Strahov Monastery, reproductions of archive sources relating to his 
work on the Strahov Monastery, and pictures of Quitainer’s Strahov works. 
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 Úvod 

 

Umělecké působení Jana Antonína Quitainera (1709-1765) v Královské kanonii 

premonstrátů v Praze na Strahově překlenuje období dvou desetiletí. Ponecháme-li 

stranou nikoli nepravděpodobnou možnost, že již v roce 1726 se jako sedmnáctiletý 

pomocník svého otce Ondřeje Filipa (1679-1729) podílel na výzdobě průčelí 

strahovského kostela Nanebevzetí P. Marie, lze tvorbu mladšího Quitainera na Strahově 

sledovat od poloviny 40. let 18. století až do posledních měsíců sochařova života. 

Během uvedené  doby zde tento svými součastníky ceněný a žádaný umělec vytvořil 

početnou kolekci kamenosochařských i řezbářských prací. Přesto stačilo půl století na 

to, aby jeho strahovské dílo i o sám upadli v zapomnění jak v okruhu širší veřejnosti, 

tak mezi samotnými premonstráty. 

Strahovský knihovník Johann Gottfried Dlabač ve svém slovníku českých a 

moravských umělců z roku 1815 věnoval jedno z hesel také Ondřeji Filipovi 

Quitainerovi („Guitteinerovi“), jejž označil za autora sousoší sv. Heřmana Josefa před 

strahovskou kaplí sv. Voršily a všech soch na průčelí klášterního kostela.1 Veškerou 

plastickou výzdobu interiéru klášterního kostela připsal Dlabač Ignáci Františku 

Platzerovi.2 Sochaře J. A. Quitainera Dlabač vůbec nezná a pouze okrajově se zmiňuje 

o jakémsi „Antoniovi Guitteinerovi“, jenž 12. května 1751 vystupuje jako svědek křtu 

v matrice farního kostela sv. Rocha.3 Není si však jist, jedná-li se o bratra, nebo o syna 

dotyčného Ondřeje Filipa. Rovněž tak Dlabačovým nástupcům v čele strahovské 

knihovny jméno mladšího z Quitainerů nic neříká. Erwin Anton Weyrauch ve svých 

dějinách Strahovského kláštera z roku 1863 vycházel převážně ze strahovských análů,4 

v nichž se s výjimkou malíře Jiřího Viléma Neunherze a štukatéra Ignáce Palliardiho o 

konkrétních umělcích Quitainerovy doby nehovoří. Ze stejného pramene čerpal později 

také Dominik Čermák,5 a ani jeho práce proto k autorství sochařské výzdoby kláštera 

nic nového nepřináší. Za pozornost nicméně stojí Čermákem publikovaná informace, že 

                                                 
1 Johann  Gottfried  DLABACŽ: Allgemeines historisches Künstlerlexikon für Böhmen und zum Theil 
auch für Mähren und Schlesien, erster Band, Prag 1815, col. 517-518. 
2 DLABACŽ, Künstlerlexikon…(cit. v pozn. 1), zweiter Band, col. 471. 
3  V květnových zápisech se však Quitainerovo jméno nevyskytuje. Dlabač má nejspíše na mysli 24. 
dubna 1751, kdy se sochař u sv. Rocha zúčastnil křtu Františky Reginy Norberty, dcery Matyáše a 
Terezy Amaxelových. Srov. AHMP, Rodná matrika římsko-katolického kostela sv. Rocha při 
Strahovském klášteře v Praze na Strahově z let 1720-1808, sign. STR N2, strana 249, nová foliace 129. 
4 Erwin Anton WEYRAUCH: Geschichte des königlichen Prämonstratenser Chorherren-Stiftes 
Strahow, Prag 1863. 
5 Dominik T. ČERMÁK: Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877. 
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 již opat Gabriel Václav Kašpar – pravděpodobný objednavatel většiny Quitainerových 

strahovských prací – nechal přivézt mramor na nový hlavní oltář, jehož výměna 

proběhla až po Kasparově i Quitainerově smrti.6 Další ze strahovských bibliotekářů, Vít 

Hůlka, ve svém průvodci z roku 1940 opakuje Dlabačův názor, že autorem všech 

dřevěných soch v interiéru kostela je I. F. Platzer.7 Zároveň však Hůlka jako první 

zveřejnil údaj, že původní sochařská výzdoba kostelního průčelí z roku 1726 vzala 

z velké části za své při ostřelování kláštera v roce 1742.8 Logicky se nabízející závěr, že 

autorem všech soch, které se dnes na fasádě nacházejí, tudíž nemohl být Ondřej Filip 

Quitainer, jenž zemřel již v roce 1729, nechává  Hůlka bez povšimnutí. 

Ostatní literatura k dějinám kláštera, vydávaná od sklonku 18. do poloviny 20. 

století, se buď otázkou autorství a uměleckého charakteru strahovských soch vůbec 

nezabývá, nebo přejímá tradované názory. Topograf Jaroslav Schaller ve svém popisu 

města Prahy z roku 1794 věnuje Strahovu obsáhlou stať. Shrnuje základní fakta z dějin 

kláštera a zastavuje se u jeho pamětihodností, k nimž řadí také deset postranních oltářů 

klášterní baziliky.9 Správně předpokládá, že autorem jejich kamenické složky byl stejně 

jako v případě hlavního oltáře Josef Lauermann, jmenovitě, ač nepřesně uvádí autory 

oltářních pláten („Widmann“ místo Willmann), avšak oltářní sochy zůstávají stranou 

jeho pozornosti. Julius Schottky dělí v duchu Dlabačových názorů sochařskou výzdobu 

premonstrátské kanonie mezi O. F. Quitainera a I. F. Platzera. Jako jediný nicméně 

přináší informaci o dvou skulpturách platzerovské provenience, které byly v roce 1779 

umístěny po stranách hlavního vchodu kostela a rozšířily tak původní ansámbl z dílny 

Quitainerových.10  

Na počátku 20 století se jméno J. A. Quitainera díky archivním výzkumům 

Bohumila Matějky a Antonína Podlahy opět vrátilo do souvislostí českého dějepisu 

umění.11 Strahovské práce s ním však ještě dlouho spojovány nebyly. W. Kudlich se v 

heslech věnovaných otci a synovi Quitainerovým v Thieme-Beckerově lexikonu 

                                                 
6 Ibidem 110. 
7 Vít HŮLKA: Strahov a jeho památky, Praha 1940, 10. 
8 Ibidem 8. 
9 Jaroslaus SCHALLER: Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag, erster Band, 
Prag 1794, 288-289. 
10 Julius M. SCHOTTKY: Prag wie es war und wie es ist, Band II., Prag 1832, 250.  
11 Bohumil MATĚJKA: Přestavba a výzdoba chrámu sv. Tomáše při klášteře poustevníků řádu sv. 
Augustina na Menším Městě Pražském, in: Památky archeologické a místopisné XVII, 1896, col.130-
131; Antonín PODLAHA: Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: 
Památky archeologické XXVII, 1915, 179.  
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 přidržel Dlabačových názorů.12 Václav Vilém Štech ve své publikaci o českém 

barokním sochařství z roku 1935 vyčlenil z rámce tvorby staršího Quitainera alespoň 

sousoší sv. Heřmana Josefa a jako dílo z období kolem roku 1750 je připsal jeho synovi 

Janu Antonínovi.13 Jako jeden z prvních Štech zároveň vystihl podstatné znaky 

Quitainerova sochařského rukopisu, jako je důraz na dekorativní detail či diferencovaný 

povrchový reliéf. Odchovankyně Birnbaumova semináře Jiřina Sokolová se v dvacátém 

šestém svazku sešitů edice Poklady národního umění z roku 1941 soustředila především 

na architekturu Strahovského kláštera. Při popisu interiéru klášterního kostela se stručně 

vyjadřuje i k postranním oltářům v hlavní lodi, které „bezpochyby jsou dílem týchž 

mistrů jako oltář hlavní, ovšem velikých dílen“.14 

Zásadním způsobem vstoupil do diskusí o autorství sochařské výzdoby 

strahovského „Sionu“ Oldřich Jakub Blažíček. Ve své dnes již klasické habilitační práci 

o pražské plastice raného rokoka z roku 1946 označil mladého Quitainera nejenom za 

autora plastické výzdoby strahovských postranních oltářů – jež „byla mechanicky a bez 

slohového oprávnění připisována I. F. Platzerovi“ –, ale také oltářů v bočních kaplí sv. 

Voršily a P. Marie Pasovské, soch na hlavním průčelí strahovské baziliky, výzdoby 

klášterní brány i mřížového plotu za kaplí sv. Voršily.15 Dílo J. A. Quitainera se tak 

rázem rozrostlo o řadu prací, které byly po více než jedno století připisovány jiným 

autorům. Začalo se ukazovat, že právě mladý Quitainer byl onou určující osobností, jež 

ze všech zúčastněných sochařů nejvíce ovlivnila podobu plastické výzdoby 

Strahovského kláštera. Své závěry Blažíček poté shrnul ve velké syntetické práci 

Sochařství baroku v Čechách,16 v níž se také mohl opírat o výsledky svého archivního 

bádání z počátku 50. let.17  

Tímto byl na konci 50. dvacátého století vymezen základní rámec Quitainerova 

strahovského díla, který v následujících letech a desetiletích doznal již jen dílčích změn. 

Důležitým příspěvkem k výzkumu dané problematiky byl stavebně historický průzkum 

kostela z roku 1986.18 Ve své archivní části, zpracované Miladou Vilímkovou, přinesl 

                                                 
12 Ulrich THIEME / Felix BECKER: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXVII, Leipzig 
1933, 529-530. 
13 Václav V. ŠTECH: Sochaři pražského baroku, Praha 1935, 25.  
14 Jiřina  SOKOLOVÁ: Strahov. Královská kanonie premonstrátů, Praha 1941, nepag.  
15 Oldřich J. BLAŽÍČEK: Pražská plastika raného rokoka, Praha 1946, 83-87.  
16 Idem: Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958, 186-188.  
17 Idem: Umění a umělci 17. a 18. věku v záznamech pražských klášterních archivů III, Z archivu 
premonstrátů na Strahově, in: Umění II, 1954, 252-253.  
18 Hradčany – kostel nanebevzetí Panny Marie (stavebně historický průzkum Státního ústavu pro 
rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze), Praha 1986.  
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 řadu informací zejména k dataci výzdoby bočních kaplí kostela. Zároveň ale znovu 

otevřel otázku autorství soch chrámového průčelí. Naposledy se strahovským dílem 

otce a syna Quitainerových badatelsky zabýval Václav Vančura ve své studii z roku 

1991.19 Dle Vančurova názoru je plastická výzdoba některých postranních oltářů 

stylově příbuzná se sochami na čtyř oltářích, které jsou, nebo byly umístěny v kostele 

Narození P. Marie při bývalém klášteře bosých augustiniánů v Táboře. 

 

Z hlediska pramenné základny představují hlavní zdroj informací k dějinám 

Strahovského kláštera jeho anály. Ve své diplomové práci čerpám z jejich pátého a 

šestého svazku.20 Pátý svazek obsahuje mimo jiné popis oslav stého výročí přenesení 

ostatků sv. Norberta do Prahy v roce 1727, které  daly impuls k nové sochařské 

výzdobě průčelí klášterního kostela. V šestém svazku nalézáme informace k posledním 

letům vlády opata Mariana Hermanna, volbě jeho nástupce Gabriela Václava Kaspara a 

průběhu válečných událostí v letech 1741-1742. Stěžejní je z našeho hlediska zápis ze 

14. září 1742, jenž obsahuje popis škod, které vznikly na průčelí klášterního chrámu 

v důsledku rakouského ostřelování. Anály bohužel končí úvodem k roku 1744, a zcela 

tak opomíjejí období poválečné rekonstrukce kláštera. Z hlediska uměleckého historika 

je posledním důležitým údajem zpráva o dokončení štukové a freskové výzdoby 

chrámové klenby dne 5. případně 8. října 1743. Mezeru v souvislé řadě klášterních 

análů se na pokyn opata Seidlera pokusil zacelit již zmíněný strahovský knihovník 

Erwin Anton Weyrauch, který v roce 1861 rekonstruoval anály z let 1744-1779.21 Na 

zprávy o probíhající obnově kláštera je jeho práce skoupá, obsahuje však důležitou 

zmínku o zadání a následném přerušení prací na bočních oltářích Narození Páně a 

Navštívení Panny Marie v roce 1755. Vedle hlavní řady análů existují také stručné 

anály „pro Prioratu“ z let 1700-1791.22 K vývoji sochařské výzdoby ve sledovaného 

období se zde pojí snad jen poznámka, že spolu s lešením postaveným pro štukatéra 

Palliardiho a malíře Neunherze byl v říjnu 1743 snesen také horní díl hlavního oltáře, 

jenž byl poškozen v roce 1742.  

O obnově kláštera po roce 1743 dílčím způsobem referují písemnosti uložené ve 

fondu Řád premonstrátů v Národním archivu. Z nich je třeba upozornit na vyúčtování 

                                                 
19 Václav VANČURA: Příspěvek k dílu Quitainerů, in: Umění XXXVII, 1989, 233-258.  
20 Annalium Strahoviensium tomus V. (1716-1738), DJ III/6; Annalium Strahoviensium tomus VI. 
(1739-1744), DJ III/7.  
21 Národní archiv, ŘA Premonstráti – Strahov, Annales Strahovienses 1744-1779, rkp. č. 225. 
22 Annales Strahoviae, Liber I. pro prioratu (1700-1791),  DJ IV/3. 
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 takzvané pokladny sv. Voršily, jež obsahuje údaje o příjmech a vydáních na obnovu 

kostela v letech 1745-1752.23 Můžeme jen litovat, že doklad pouze letmo přechází 

období 1743-1744 a nejsou v něm uvedena jména provádějících umělců a řemeslníků. 

Zejména z konce roku 1745 se sice dochovala řada jednotlivých účtů a kvitancí, ale 

nejdůležitější tvůrci mezi jejich vystaviteli nejsou. Doposud známé prameny mlčí 

zejména o osobě architekta, který navrhl novostavbu kaple sv. Voršily a nové hlavní 

průčelí kostela. Rovněž jméno sochaře se zatím v pramenech nepodařilo objevit. 

S osobností Jana Antonína Quitainera se ve strahovských archiváliích setkáváme až 

v souvislosti s odstraňováním škod, které klášteru způsobilo pruské ostřelování v roce 

1757. V přehledu výdajů za tento rok stojí, že Quitainer vytesal vázu na průčelí kaple 

sv. Voršily.24 K téže zakázce se též dochovalo sochařem vlastnoručně podepsané 

vyúčtování.25 Na základě dvanácti účetních dokladů, jež vystavili sochař J. A. 

Quitainer, malíř a „štafír“ Jan Jiří Schmidt a truhlář Jan Bendl, jsme podrobně 

informováni o genezi deseti nových bočních oltářů, které vznikaly v letech 1758 až 

1765. Tyto prameny byly šťastným archivním nálezem O. J. Blažíčka, jenž publikoval 

jejich české překlady v roce 1954 s komentářem, že doklady jsou součástí 

nesignovaného konvolutu z archivu Strahovského kláštera.26 V rámci heuristické 

přípravy této práce jsem se marně pokoušel nalézt jejich originály. Zdá se, že se s nimi 

při procházení archivu nesetkala ani M. Vilímková, protože v opačném případě by je 

nepochybně zahrnula do svého zevrubného přehledu. Vilímková na druhou stranu 

upozornila na několik jiných účetních dokladů, jež patrně nebyly známy Blažíčkovi. 

Jedná se vyúčtování kamenických a sochařských prací na strahovské kazatelně a dvou 

přilehlých protějškových oltářů.27 Tyto doklady dokumentují jednu z posledních 

zakázek, kterých se Quitainerovi na Strahově dostalo. 

 

Přehled literatury a pramenů upozornil na několik otázek a tematických okruhů, jež 

by neměly zůstat bez povšimnutí ani v předkládané diplomové práci.  

První z nich se týká srovnání uměleckého profilu otce a syna Quitainerových, které 

by nám mělo pomoci zejména ve snaze určit podíl jednoho či druhého mistra na 

výzdobě průčelí strahovského klášterního kostela.  Oba sochaře představím výběrem 

                                                 
23 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus ex Universis Ratiociniis Cassae S. Ursulae“. 
24 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 60. 
25 Ibidem. 
26 Blažíček,  Z archivu premonstrátů…(cit. v pozn. 17), 252-253. 
27 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764. 



6

 jejich nejdůležitějších prací. Pozornost bych však chtěl věnovat i mimouměleckým 

aspektům vztahu mezi starším a mladším Quitainerem, neboť Jan Antonín navazoval 

v klášteře na Ondřeje Filipa nejenom jako tvůrčí umělec, ale také jako „dodavatel“ a 

majitel sochařské dílny.  

Druhým tématem, jehož důležitost vyplynula ze stávající literatury,  je zasazení díla 

J. A. Quitainera do stylových souvislostí pražského sochařství 30. až 60. let 18. století. 

Vybízí k němu již časté zaměňování Quitainerových prací v interiéru strahovské 

baziliky s díly Ignáce Františka Platzera, které nebylo dáno pouze lokální situací – 

Platzer je doloženým autorem plastické výzdoby hlavního oltáře –, neboť jednomu, či 

druhému autorovi byla střídavě připisována i díla nacházející se na jiných místech.  

Podobné afinity jako ve vztahu k Platzerovi však lze rozpoznat i při srovnání 

Quitainerových prací s tvorbou dalších pražských sochařů jeho doby.  

Posléze bych chtěl – částečně v návaznosti na stavebně historický průzkum – 

věnovat pozornost dobovým souvislostem vzniku strahovských soch otce a syna 

Quitainerových. Mým záměrem není ucelené vylíčení dějin kláštera v rozpětí let 1726 

až 1764. Zaměřím se pouze na dva historické momenty, které daly v této době přímo či 

nepřímo podnět k investicím do výstavby a výzdoby klášterního kostela a ovlivnily tak 

přinejmenším chronologii, rozsah a nákladnost strahovského díla obou Quitainerů. 

Prvním z těchto momentů jsou oslavy stého výročí přenesení ostatků sv. Norberta do 

Prahy, vrcholný a dlouho připravovaný okamžik v životě strahovských premonstrátů 

první poloviny 18. století, druhým pak tereziánské války, jež vedly k rozsáhlé devastaci 

klášterního areálu. Bez zajímavosti nemusí být ani fakt, že tyto události se odehrávaly 

v bezprostřední blízkosti bydliště obou sochařů. 

Po přiblížení tohoto kontextu přistoupím k uměleckohistorickému rozboru všech 

dochovaných prací J. A. Quitainera na půdě Strahovského kláštera, ať již se jedná o díla 

archivně doložená, nebo připsaná. Jednotlivé práce po sobě nenásledují v pořadí, v 

jakém vznikaly, ale v závislosti na tom, v jaké části klášterního areálu se nacházejí. 

Domnívám se, že tento přístup umožňuje hlubší  pochopení  funkčních vztahů mezi 

dílem a jeho umístěním v prostoru, do něhož Quitainer umělecky vstupoval.  

Obecným záměrem diplomové práce je snaha uchopit strahovské dílo J. A. 

Quitainera jako tvůrčí akt, který vyplynul z dialogu nadání, zručnosti a zkušenosti na 

straně umělce s představou, odhodláním a reálnými možnostmi na straně objednavatele. 

Z metodologického hlediska se, pokud možno, snažím kombinovat formální stylovou 
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 analýzu s interpretací primárních archivních pramenů. Jsou-li k dispozici restaurátorské 

zprávy, věnuji pozornost také materiálu a původní barevnosti Quitainerových prací.
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I. Umělec
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 Osudy rodiny Quitainerových 

 

Kořeny sochařské rodiny Quitainerových lze na základě našich dnešních znalostí 

sledovat až do první poloviny 17. století. Jejím prvním historicky doloženým členem 

byl Valten či Valentin Quitainer, o němž je známo, že dne 6. září 1643 obdržel městská 

práva ve Frýdlantu v Čechách. Severočeský regionální historik Anton Ressel, jenž v 

roce 1932 tento fakt publikoval, zároveň zjistil, že Quitainerovým rodištěm byla 

„Müglitz“ neboli Mohelnice.28 Lokalit tohoto názvu bychom na tehdejších mapách 

nalezli několik.29 V daném případě se však s velkou pravděpodobností jednalo o 

někdejší poddanské městečko v majetku olomouckých biskupů, rodiště osmého 

pražského arcibiskupa Jana Brusa z Mohelnice.  

Stojí za povšimnutí, že v blízkosti této severomoravské Mohelnice, vzdálena zhruba 

pět kilometrů severním směrem, leží původně zemědělská a v 19. století hornická osada 

Květín, která je poprvé připomínána roku 1273.30 Varianty jejího německého názvu – 

„Quittein“, „Quitein“ či „Kwittein“ – se shodují s kořenem různých verzí osobního 

jména Quitainer, s nimiž se setkáváme v pramenech. Je proto možné, že právě odtud 

pocházeli první členové známé sochařské rodiny, neboli že Quitainerové patřili na 

Olomoucku ke starousedlíkům. Jistotu by mohl přinést zevrubný archivní výzkum, jenž 

leží mimo hlavní těžiště této diplomové práce. I obecný historický kontext však svědčí 

ve prospěch hypotézy o severomoravském původů Quitainerových.  

Moravu, zvláště pak její severní oblasti, tvrdě zasáhly události spojené s posledním 

velkým tažením Švédů do střední Evropy v období třicetileté války. V jarních měsících 

roku 1642 vpadla do markrabství vojska generála Lennarta Torstenssona a v polovině 

června se zmocnila Olomouce, Uničova a Litovle. Jeden oddíl Švédů přitáhl také 

k Mohelnici a domáhal se vydání zásob a především koní, které zde shromáždili sedláci 

z okolních vsí. Poté, co měšťané odmítli vyhovět jejich požadavkům, zapálili žoldnéři 

17. června mlýn stojící opodál městského opevnění. Požár se vlivem silného větru 

                                                 
28 Anton RESSEL: Bildhauer Andreas Philipp Quittainer, in: Friedländer Zeitung 18. 6. 1932, Nr. 48, 6. 
Resselův článek je významný především z materiálového hlediska. Autor pracoval s prameny 
uloženými ve frýdlantském městském archivu a zároveň mu byly k dispozici později zničené výpisy 
z matrik pražských farností, které pořídil archivář  Jan Herain.  
29 Kromě severomoravské Mohelnice se mohlo jednat o dnes již zaniklou vesnici na Teplicku. Srov. 
Ortslexikon der böhmischen Länder 1910-1965, 2. durchgesehene Auflage, München 1995, 592-30b. 
Jinou obec tohoto jména bychom nalezli na saské straně Krušných hor. 
30 Ladislav HOSÁK Ladislav: Historický místopis Země moravskoslezské, Praha 2004,  566, 568-569 
(hesla „Květín“ a „Mohelnice“). 



10

 přenesl za hradby a zachvátil celou Mohelnici včetně radnice, špitálu, školy a farního 

kostela. Podle prohlášení svědků, které bylo vyhotoveno necelý měsíc po této události, 

zůstal ušetřen jen jeden „malý domek“. Vyrabováno a spáleno bylo také osmdesát sedm 

domů na předměstí a kostel sv. Stanislava. Obyvatelé městského jádra se snažili 

uniknout plamenům skokem z hradebních zdí. Ti, kteří se po dopadu vyhnuli zmrzačení 

a švédskému zajetí, uprchli hledat útočiště na nedaleký Mírov. Také zdejší hrad však o 

dva dny později padl do rukou nepřátel, a utečenci si museli svobodný odchod z jeho 

zdí vykoupit.31 Drancování se nezastavilo ani v následujících měsících. Další švédský 

vpád zažila Mohelnice již na sklonku roku 1642, v den konání svatomikulášské pouti.  

Okupace moravských měst a hradů se nakonec protáhla na plných osm let. 

Markrabství v této době postihl drastický úbytek obyvatelstva, který vedl k vylidnění 

celých oblastí. Ztráty na životech  padaly na vrub válečnému požáru, hladu a nemocem, 

stejně jako migraci z nejhůře postižených míst. K vlně utečenců se patrně připojil i 

Valentin Quitainer, který – jak lze vyvodit ze souvislostí – opustil zdevastovanou 

Mohelnici někdy na přelomu let 1642/1643. Směr jeho cesty nepochybně ovlivnila 

jazyková hranice, neboť jak jeho stará, tak nová domovina se nacházely v regionech 

s převahou německého obyvatelstva. Důvodem, proč zamířil právě do Frýdlantu, pak 

mohlo být to, že toto město bylo majetkem vrchního velitele císařských vojsk Matyáše 

Gallase, který je získal z valdštejnského konfiskátu. Hrabě Gallas se daňovými úlevami 

a podporou řemesel snažil povzbuzovat hospodářský život svých panství a v období 

probíhající rekatolizace jistě vítal příliv nových katolických osadníků, k nimž bývalí 

poddaní olomouckého biskupa pravděpodobně náleželi. Jestliže si ale Quitainer od 

nového působiště sliboval klidnější životní podmínky, musel být zklamán. Hrabě Gallas 

nebyl totiž na rozdíl od Albrechta z Valdštejna schopen ochránit  svůj majetek před 

nájezdy nepřátelského i císařského vojska, před kontribucemi a rabováním. A tak byly 

dějiny Frýdlantu ve 30. a 40. letech 17. století neméně pohnuté a pestré než osudy 

moravských měst po Torstenssonově vpádu.32  

                                                 
31 Srov. prohlášení pěti svědků z 11. 7. 1642.  Eduard TEICHMANN: Geschichte der Stadt Müglitz bis 
zur Heimkehr ins Reich, Müglitz 1942, 165-167.  Teichmannova práce je i přes svůj dobově tendenční 
název dodnes nejrozsáhlejší a faktograficky nejbohatší syntézou dějin Mohelnice.  K širším 
souvislostem švédského vpádu srov. František MATĚJEK: Morava za třicetileté války, Praha 1992. Zde 
také podrobná bibliografie. 
32 Od Valdštejnovy smrti v únoru 1634 do roku 1635 město třikrát vyrabovaly uherské oddíly. V letech 
1639 až 1640 a poté krátce v roce 1643 drželi Frýdlant Švédové. Jejich nový příchod v září 1645 
znamenal počátek čtyřleté švédské okupace, která vedla ke značné devastaci města i okolí. Podrobněji  
Anton RESSEL: Geschichte des Friedländer Bezirkes, Friedland 1902, 211-216. 
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 Valentin Quitainer však ve svém novém domově již zůstal. Dobře se zde uplatnil, 

neboť v roce 1652 se stal majitelem domu, který je v dochované kupní smlouvě 

označen jako „pivovarský dvůr“ (Bräuhoff).33 Na svou dobou vynikal tento děd Ondřeje 

Filipa a praděd Jana Antonína Quitainerových značnou dlouhověkostí. Když 6. 

listopadu 1689 zemřel, nesl na svých bedrech již osm křížků.34  O více než tři roky tak 

přežil svého syna Johanna Valentina Quitainera, který od něho v únoru 1682 koupil 

výše zmíněný dům. Kupní smlouva se opět dochovala a z hlediska našeho tématu 

obsahuje důležitou zmínku, že povoláním kupujícího bylo sochařství.35 Johann Valentin 

Quitainer je tedy prvním historicky doloženým sochařem v rodině Quitainerových, 

ačkoli nelze vyloučit, že i on navazoval na starší rodovou tradici. Bližší údaje o jeho 

životě a díle nejsou známy. Víme pouze, že zemřel 8. dubna 1683 a zanechal po sobě 

vdovu Annu Rosinu a teprve tříletého synka Ondřeje Filipa Quitainera. 

Tento významný představitel českého sochařství první třetiny 18. století byl podle 

frýdlantské farní matriky křtěn 30. listopadu 1679.36 O prvním, formativním dvacetiletí 

jeho života nemáme žádných zpráv. Můžeme se pouze domýšlet, že atmosféru jeho 

rodného města ještě dlouho ovlivňovaly dozvuky poddanské revolty, která na 

Frýdlantsku vypukla doslova pár dní před jeho narozením.37 Další záchytný bod skýtá 

až informace Johanna Gottfrieda Dlabače, že v roce 1694 přesídlil Ondřej Filip do 

Prahy.38 Zde je sice sochař archivně doložen až v roce 1700, ale vzhledem k tomu, že 

příslušný doklad se týká jeho sňatku, je pravděpodobné, že v Praze v této době skutečně 

již nějaký čas žil.   Václav Vančura poukázal na to, že otázka, kdy přišel Quitainer do 

                                                 
33 SOkA Liberec, Okresní soud Frýdlant, městská pozemková kniha Frýdlantu. Za vyhledání 
dokumentu v nezpracované části fondu děkuji Jiřímu Bockovi. 
34 RESSEL, Bildhauer…(cit. v pozn. 28). 
35 SOkA Liberec, Okresní soud Frýdlant, městská pozemková kniha Frýdlantu. 
36 Do otázky data jeho narození vnesl zmatek chybný údaj v knize úmrtí malostranské farnosti u sv. 
Tomáše, kde se uvádí, že sochař zemřel 2. 7. 1729 ve věku 45 let, což by znamenalo, že se narodil 
v roce 1683, nebo 1684 (Antonín PODLAHA: Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků 
v Čechách, in: Památky archeologické XXX, 1918, 202). Správný rok umělcova narození publikoval na 
základě zápisu ve frýdlantské matrice až Paul Bergler, ačkoli datum křtu  omylem považoval za datum 
narození. (Paul BERGLER: Die deutschböhmische Künstler des XVIII. Jahrhunderts, Deutsche Arbeit, 
Maihefte 1909) Anton Ressel ve svém článku z roku 1932 (cit. v pozn. 28) cituje frýdlantskou matriku 
takto: „Friedlandt den 30. [Nov. 1679] ist getauft Andreas Philipp, der Vater H. Hans Valtin Quitteiner, 
die Mutter Anna Rosina, Patr. Jeremias Leubner, 2. Christian Herschner, 3. Jungfrau Magdalena 
Königin.“ 
37 V polovině listopadu 1679 se nespokojení poddaní frýdlantského panství setkali na několika tajných 
poradách a zformulovali stížnou petici, kterou ještě téhož měsíce předali osobně císaři. Podrobně 
nejnověji Jaroslav ČECHURA: Selské rebélie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a 
jejich každodenní souvislosti, Praha 2001. 
38 DLABACŽ, Künstlerlexikon…(cit. v pozn. 1), erster Band, col.517. 
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 Prahy, souvisí s jeho uměleckým školením.39 Pokud zde totiž působil až od začátku 

nového století, přesídlil do Prahy nejspíše již jako vyučený tovaryš. V případě 

dřívějšího příchodu můžeme naopak soudit, že se vyučil až v Praze. Na základě výše 

uvedeného považuji druhou alternativu za pravděpodobnější, ač nelze vyloučit, že první 

učednická léta si Quitainer odbyl již v rodném Frýdlantu. 

V Praze se Ondřej Filip usadil na Malé Straně. Jeho první manželkou se 7. listopadu 

1700 stala jednadvacetiletá Sabina Brigita Teczová, jež v té době byla ve vysokém 

stupni těhotenství, neboť už pouhý měsíc po svatbě oslavili novomanželé křest 

prvorozeného syna Ambrože Jana.40 Svým sňatkem zakotvil Quitainer v prostředí  

malostranských zlatníků. Zlatníkem byl nejenom jeho tchán Michael Tecz, ale také 

švagr Jan Jiří Lux, jenž se o několik let dříve oženil s Teczovou dcerou Markétou 

Kristýnou. Rodinným přítelem Ondřeje Filipa a Sabiny Brigity byl zlatnický mistr 

Dominik Sartorius, který se zúčastnil křtu čtyř ze šesti jejich dětí, pozdějšího sochaře 

Jana Antonína nevyjímaje. Jak Sartorius, tak Lux byli podle výpovědi pramenů 

dobrými známými sochařů Ferdinanda Geigera a Jana Oldřicha Mayera, s nimiž bývají 

spojovány počátky Quitainerova uměleckého vývoje.41 Geigera nacházíme mezi svědky 

křtu Quitainerovy dcery Marie Markéty v roce 1713. 

V roce 1717 zemřela Sabina Quitainerová „po děťátku“ (nach einem Kindlein), 

neboli na následky porodu šestého dítěte. Pět let po její smrti se Ondřej Filip, tehdy 

čtyřiačtyřicetiletý vdovec, oženil podruhé. Jeho manželkou se stala „panna Tereza“, 

osiřelá dcera malostranského měšťana Josefa Wogla. Sochaři se s ní ve zbývajících 

šesti letech jeho života narodili dva chlapci a jedna dcerka. Záznamy o křtech opět 

dávají nahlédnout do Quitainerova sociálního mikrosvěta. Mezi kmotry a svědky 

vystupují renomovaní umělci a řemeslnící své doby, jmenovitě zlatník a klenotník 

Leopold Liechtenschopff a kameník Jan Oldřich Manes. První z nich je zaznamenán u 

křtu Quitainerova syna Dominika Mikuláše Ignáce dne 4. srpna 1726. Oba umělci však 

byli  v  kontaktu přinejmenším od roku 1720, kdy společně pracovali na výzdobě 

hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Quitainerovy vztahy s kameníkem 

                                                 
39 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 128. 
40 Není-li uvedeno jinak, čerpal jsem údaje o rodinném životě Ondřeje Filipa a Jana Antonína 
Quitainerových, jakož i ostatních umělců, které zmiňuji v této kapitole, z archivních výzkumů Antonína 
Podlahy, jež byly v letech 1915 až 1923 publikovány v časopise Památky archeologické. Antonín 
PODLAHA: Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky 
archeologické XXVII, 1915, 160-188; XXX, 1918, 196-203; XXXI, 1919, 42-44; XXXII,  1921-1922, 
117-124, 271-287; XXXII, 1922-1923, 350-351. 
41 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 128. 



13

 Manesem pak sahaly ještě hlouběji do minulosti. Jejich první spolupráce se datovala 

rokem 1707 a byla spojena s výstavbou Březnického portálu na Svaté Hoře u Příbrami. 

V roce 1709 spolu oba muži odjeli za prací do Ludwigsburku. O jejich přátelském 

vztahu svědčí, že Ondřej Filip se v roce 1722 zúčastnil svatby Manesovy dcery 

Kateřiny s kameníkem Janem Petrem Baumgartnerem. V následujících šesti letech byl 

pak přizván ke svátosti křtu tří dětí manželů Baumgartnerových. Vedle těchto známých 

jmen se ale v matričních zápisech vyskytují dnes zcela zapomenuté postavy 

malostranských měšťanů. To dává tušit, že sochař v místě svého bydliště zapustil 

kořeny a že jeho společenské styky se již neomezovaly na úzkou skupinu profesních 

přátel a příbuzných, jako tomu bylo v prvních letech jeho pražského působení.  

Prameny naznačují, že Quitainer se přes své kontakty v okruhu prominentního 

cechu malostranských zlatníků prosazoval v metropoli království obtížně. Můžeme tak 

soudit z faktu, že nijak nespěchal s podáním žádosti o přiznání městských práv. 

Předělem v jeho profesní dráze se stal až pobyt na zámku Ludwigsburg v letech 1709-

1712, který mu zajistil určité renomé a přispěl k upevnění jeho společenského 

postavení. Teprve po návratu odeslal na malostranskou radnici příslušnou žádost a 

doprovodil ji obligátním osvědčením o manželském původu, které bylo podepsáno 

starostou, rychtářem a radním města Frýdlantu v dubnu 1713.42 Pět let poté trvalo, než 

se jeho jméno objevilo v úředním seznamu malostranských měšťanů. Není však 

vyloučeno, že k faktickému udělení práv došlo již dříve, neboť počínaje rokem 1716 

byl Quitainer v matričních záznamech uváděn jako „měšťan a sochař“. 

Nepřímým dokladem o sochařově sociálním statutu je to, že po celý život bydlel 

v pronajatých bytech, většinou v tehdejší Ostruhové, dnešní Nerudově ulici. V roce 

1707 je doložen v domě u Zeleného jelínka, v roce 1716 v takzvaném Starém renthausu 

(U červeného kříže) a v roce 1725 v domě u malíře Christelmachera. Poslední tři roky 

svého života obýval dům u Modrého klíče v Letenské ulici. 

Ondřej Filip Quitainer zemřel 2. července 1729 na následky „hektiky“, neboli 

tuberkulózy, časté to choroby tehdejších sochařů a kameníků. 5. července byl sotva 

padesátiletý mistr pohřben v ambitu při kostele sv. Tomáše, v němž pokřtil všechny své 

děti z druhého manželství a k němuž si nejspíše vytvořil blízký vztah na počátku 20. let, 

kdy pro zdejší augustiniány vytvořil svá nejvíce oceňovaná díla. Pokračovatelem 

                                                 
42 RESSEL, Bildhauer…(cit. v pozn. 28). 
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 v rodinné tradici se měl stal Quitainerův syn Jan Antonín, s nímž ale dílnu z důvodu 

jeho neplnoletosti ještě nejméně jeden rok vedla jeho nevlastní matka Tereza.43 

Jan Antonín Quitainer se po svém otci Ondřeji Filipovi a dědovi Johannu 

Valentinovi stal příslušníkem třetí sochařské generace rodiny Quitainerových. Přesné 

datum jeho narození opět není známo, jistě to však bylo jen několik málo dní předtím, 

než byl 18. srpnem 1709 v malostranském chrámu sv. Mikuláše pokřtěn. Za kmotra mu 

rodiče vybrali již zmíněného zlatníka Jana Jiřího Luxe, svého švagra a chlapcova strýce. 

Jan Antonín byl v pořadí čtvrtým dítětem a třetím synem Ondřeje Filipa a Sabiny 

Brigity Quitainerových. Oba jeho starší bratři zemřeli v dětském věku, takže 

v okamžiku otcovy smrti byl jeho nejstarším žijícím mužským potomkem.  

Údaje o průběhu jeho uměleckého školení leží stejně jako v případě Ondřeje Filipa 

mimo dosah našich znalostí. Není však pochyb, že ve srovnání s otcem  měl při vstupu 

do profesního života výhodnější podmínky, a to už proto, že Ondřej Filip zemřel až 

v době, kdy Jan Antonín dosáhl prahu dospělosti. To mu umožnilo vyškolit se v rodinné 

dílně a bez přerušení navázat na její umělecký i materiální potenciál.  Nemalý význam 

měl v prostředí, v němž více než dnes docházelo k prolínání privátní a pracovní sféry a 

jež nad jiné vyznávalo hodnoty dobré pověsti a cechovní cti, také zděděný „sociální 

kapitál“, který si Ondřej Filip po tři desetiletí v Praze vytvářel. V dalších kapitolách 

uvidíme jak se tato kontinuita vztahů mezi dílnou a jejími zákazníky či spolupracovníky 

projevovala v  praxi. 

Základní zdroj informací o umělcově soukromém životě představují jako obvykle 

farní matriky. Díky jejich svědectví víme, že Jan Antonín byl stejně jako jeho otec 

dvakrát ženat. Poprvé vstoupil do manželského stavu v roce 1738, kdy se ve věku 

dvaceti devíti let oženil s o rok mladší Ludmilu Staygerwaltovou. Manželství trvalo 

čtyři roky a vzešly z něho dvě dcery. Dne 29. června 1742, právě v době, kdy Prahu 

okupovala bavorská a francouzská vojska, Quitainer ovdověl.  O čtyři roky později se 

oženil s Dorotou Puntschochovou, s níž se mu v průběhu osmi následujících let narodili 

dva synové a dvě dcery.  

Ze záznamů o křtech všech 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 Annu Marií, dcerou 

                                                 
43 Smlouvu na jeho první doložené dílo, výzdobu hlavního oltáře kostela sv. Tomáše na Malé Straně, 
spolu s ním 6. 12. 1730 podepsala „Theresia Quittainerin, Burgerin und bildhauerin“. Srov.  
MATĚJKA, Přestavba a výzdoba…(cit. v pozn. 11), col. 131. 
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 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, která 

po několik desetiletí dodávala liturgické nádoby do svatovítské katedrály. Blízký vztah 

měl Jan Antonín soudě podle matričních záznamů také k malíři Janu Jiřímu Schmidtovi, 

jenž byl jeho celoživotním spolupracovníkem. 

Dostupné prameny nám bohužel neumožňují blíže poznat materiální podmínky 

sochařova života. Bohumil Matějka je autorem hypotézy, že Quitainer kromě svého 

základního řemesla provozoval i pohostinskou živnost, protože množství piva, které 

odebral jako honorář za výzdobu hlavního oltáře a kazatelny v malostranském kostele 

sv. Tomáše v letech 1730-1732 stěží mohl sám vypít.44 V tomto ohledu by nebyl mezi 

pražskými sochaři barokní doby výjimkou, neboť i slavný  František Preiss byl 

nájemcem šenku na Hradčanech. Mimo uvedené indicie ovšem žádné jiné doklady o 

Quitainerově paralelní podnikatelské činnosti  nesvědčí. Je možné, že si  tímto 

způsobem vylepšoval příjmy pouze na počátku své kariéry, kdy jako sochař ještě neměl 

dostatek zakázek. 

Dílna Jana Antonína Quitainera, považovaného v Praze poloviny 18. století za 

nejlepšího ve svém oboru, neprosperovala natolik, aby si její majitel mohl dovolit koupi 

vlastního domu. Přesto se zdá, že z hlediska bydlení byly jeho životní poměry 

stabilnější než v případě jeho otce. Nestřídal tak často bydliště a velkou část svého 

dospělého života, přinejmenším od roku 1739 do roku 1751, žil v Putzovském domě 

v Thunovské ulici. Není bez zajímavosti, že stejný dům až do své smrti v roce 1765 

obýval již zmíněný malíř a štafír Jan Jiří Schmidt. Toto soužití obou umělců vytvářelo 

ideální podmínky pro pracovní symbiózu mezi sochařem a tím, jenž jeho dílům dodával 

tu naturalistickou barevnost, tu bělost ušlechtilého mramoru a jindy zase lesk zlata a 

stříbra. 

                                                 
44 Jen za výzdobu hlavního oltáře obdržel kromě peněžní odměny 12 sudů piva. V případě kazatelny 
dostal v rámci honoráře 230 zl. pivo v hodnotě 160 zl.  Po dodání nového baldachýnu v dubnu 1732 
dostal pivo  za 30 zl. a k tomu „noch ein Eimer Bier gratis“. MATĚJKA, Přestavba a výzdoba…(cit. 
v pozn. 11), col. 131. 
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 Quitainer žil v umělecky plodné a událostmi nabité epoše. Bez nadsázky lze říci, že 

mnohé z těchto kulturních a historických událostí se odehrávaly takřka za okny jeho 

malostranského domova. V letech jeho útlého dětství se sochařská galerie Karlova 

mostu rozrostla o vrcholná díla Braunova a Brokofova ateliéru, na Malostranském 

náměstí byla podle plánů Kryštofa Dientzenhofera postavena loď a západní průčelí 

nového svatomikulášského chrámu. Významným počinem byla později přestavba 

nedalekého chrámu sv. Tomáše, jež probíhala pod vedením Dientzenhoferova syna 

Kyliána Ignáce. V době Quitainerova dospívání procházela malostranským úsekem 

Královské cesty nejslavnější procesí barokních Čech, nevyjímaje velkolepé průvody na 

počest beatifikace a kanonizace sv. Jana Nepomuckého nebo procesí u příležitosti stého 

výročí přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. Již jako zralý muž a uznávaný umělec 

se sochař stal svědkem trojího obléhání Prahy. Tehdy také spolu s ostatními Pražany 

prožíval strasti dvojí okupaci města mocenskými rivaly české a uherské královny Marie 

Terezie. 

Jakou stopu všechny tyto události zanechaly v Quitainerově životním příběhu, 

zůstává jen věcí naší představivosti. Z  hlediska utváření sochařova uměleckého projevu 

by nás mělo zajímat, zda kolem roku 1740 skutečně podnikl cestu do jižního Německa, 

jak by tomu nasvědčoval výskyt jeho kreseb na zámku v Kleinheubachu. K této otázce 

bych se však chtěl vrátit až v souvislostech Quitainerova sochařského vývoje. A tak 

posledním potvrzeným údajem ze života Jana Antonína Quitainera zůstává, že zemřel 7. 

dubna 1765 v domě U bílé řepy v Ostruhové ulici na bílou zimnici (alba rappa). 

Pohřben byl stejně jako řada jiných významných barokních umělců na malostranském 

hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Oboře, kde byla pochována též jeho matka 

Sabina, jeho první manželka Ludmila, mnoho jeho sourozenců a dalších rodinných 

příslušníků. 
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 Obrysy díla Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových 

 

O. F. Q. 

 

Sochařský učeň či mladý tovaryš Ondřej Filip Quitainer přesídlil do Prahy nedlouho 

před začátkem éry vrcholného rozkvětu barokní kultury v českých zemích. Metropole 

království se v té době vyhraňovala jako jedno z nejprogresivnějších uměleckých 

ohnisek ve střední Evropě a do svých hradeb lákala četné talenty nejenom z českých, 

moravských či slezských regionů, ale také z okolních zemí. Quitainerovy počátky 

v tomto podnětném prostředí, v němž docházelo k rychlé výměně mezi místní tradicí a 

vnějšími podněty, bývají spojovány se jmény sochařů Jana Oldřicha Mayera a 

Ferdinanda Geigera, z nichž první přišel do Prahy z Vídně a druhý z Augšpurku. Jeho 

kontakty s těmito umělci se zatím podařilo doložit pouze na úrovni společenských 

vztahů. Přesto má názor o Quitainerově umělecké spřízněnosti s oběma staršími mistry 

své opodstatnění. Jak Mayer, tak Geiger byli představiteli konzervativního sochařského 

proudu, který se v pražských podmínkách rozvíjel souběžně se stylovou vrstvou 

berniniovského dynamismu, zastupovanou před příchodem Matyáše Bernarda Brauna 

zejména Matějem Václavem Jäckelem. K tomuto proudu, s jeho důstojnými až 

statickými, objemově plnými až těžkopádnými figurami, se hlásí Quitainerova raná 

tvorba. 

První doložené práce Ondřeje Filipa pocházejí z počátku 18. století a jejich vznik se 

váže k tehdy probíhající dostavbě ambitů na Svaté Hoře u Příbrami. V dubnu 1702 

zemřel příbramský sochař Matyáš Hueber, do té doby monopolní dodavatel sochařské 

výzdoby zdejšího poutního místa. Po Hueberově smrti se na Svaté Hoře otevřely 

pracovní příležitosti pro několik předních zástupců pražského sochařství té doby. Již 

v roce 1702 povolali jezuitští správci Jana Brokofa a svěřili mu dokončení plastické 

výzdoby hlavního vstupu do celého areálu, takzvané Pražské brány. O tři roky později 

Brokofa vystřídal další pražský mistr, již zmíněný Jan Oldřich Mayer, jenž dodal sochy 

na schodiště a portál Pražské brány. Poté přikročili jezuité k výstavbě a výzdobě 

Březnické brány, jež prolamuje jižní křídlo ambitu. Jedná se o boční, nikoli však 

nevýznamný vstup, jehož význam ve své době násobila skutečnost, že tehdejší pánové 



18

 na Březnici, rod Jeníšků z Újezda, patřili již od poloviny 17. století k předním  

mecenášům Svaté Hory.45  

Sochařskou výzdobu Březnické brány lze rozdělit na dvě části. První z nich tvoří 

šestice portrétních bust apoštolů a tří Marií na atikové zdi nad portálem.  Doloženými 

autory těchto poprsí jsou pražští kameníci Jan Oldřich Manes a František Volf 

Herstofer, kteří vytesali rovněž architektonické součásti portálu.  Hlavní složkou 

sochařské výzdoby brány je kamenná kopie P. Marie Svatohorské ve střední nice, již po 

stranách doprovázejí rodiče P. Marie, sv. Jáchym a sv. Anna. Tyto tři sochy vytvořil na 

základě smlouvy z 29. dubna 1707 Ondřej Filip Quitainer.46 

Jak poukázala starší literatura, řídilo se zobrazení zázračné mariánské sochy jejím 

středověkým originálem, a sochař tedy neměl mnoho prostoru pro vlastní tvůrčí vklad. 

Přesto se v rámci možností pokusil o individuální přístup, jenž vyniká při srovnání 

s Mayerovým uchopením téhož námětu na Pražské bráně.  Quitainerovu práci odlišuje 

především větší důraz na plastickou stránku a výraznější kontrast mezi hlubokým a 

mělkým probráním kamene. Drapérie je zároveň pojata úsporněji než na Mayerově 

soše, jež svými bohatými miskovitými a kaskádovitými záhyby kopíruje dekorativnost 

gotické předlohy. Postavy obou rodičů Panny Marie poskytly Quitainerovi příležitost 

zobrazit výrazné lidské typy stárnoucích manželů, jejichž zvrásněné, životními 

zkušenostmi a plynutím času poznamenané obličeje nápadně kontrastují s nečasově 

krásnou tváří P. Marie. Pojítkem všech tří soch je jejich výrazná plasticita a obrysová 

uzavřenost. Tvary jsou jasně definovány plynulou siluetou, dominující všem ostatním 

liniím. To dodává těmto postavám monumentalitu a vážnost, jejímž rubem je jistá 

strnulost a schematičnost, vyplývající z toho, že sochaři se nepodařilo navodit dojem 

jednoty povrchu a jádra sochy. Přesto jeho výkon vyniká nad ostatní kamenosochařské 

práce, které v té době na Svaté Hoře vznikly. 

Je zřejmé, že Quitainerovo umělecké portfolio muselo na sklonku prvního desetiletí 

obnášet více než tuto jednu archivně doloženou položku. Jak jinak by bychom mohli 

vysvětlit, že se Ondřej Filip stal členem skupiny renomovaných a produktivních 

umělců, kteří v roce 1709 dostali nabídku podílet se na výzdobě zámku Ludwigsburg? 

                                                 
45 K historii poutního místa, stavební historii areálu a jeho umělecké výzdobě nejnověji Josef 
KOPEČEK: Svatá Hora, Kostelní Vydří 2006. Zde též odkaz na starší literaturu. 
46 Antonín PODLAHA: Archivní příspěvky k dějinám stavby a výzdoby Svaté Hory, in: Památky 
archeologické XXXIII, 1922-1923, 266-267. Zde publikován text smlouvy s O. F. Quitainerem.  
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 Povolání celé trupy pražských umělců souviselo se změnou koncepce stavby 

z původně plánovaného loveckého zámečku na rezidenční sídlo würtemberských 

vévodů, jež mělo nahradit již nevyhovující stuttgartský městský zámek.47 Realizace 

ambiciózního záměru byla v roce 1707 svěřena novému vrchnímu stavebnímu řediteli, 

energickému vojenskému inženýrovi Friedrichu Nettemu. Pod jeho vedením bylo hned 

v následujícím roce dokončeno druhé patro hlavního traktu, takzvaného Knížecího 

stavení (Fürstenbau), a mohlo se začít s jeho výzdobou. Sochařské práce prováděl 

dlouholetý dvorní sochař Sebastian Zimmermann, jehož výkon však Netteho 

neuspokojil, což v roce 1709 vedlo k sochařovu  propuštění. V téže době se stavební 

ředitel vydal přes Norimberk do Prahy „wegen anhero nöthig gehabten Künstler“, 

neboť v tuzemsku se podle jeho názoru nedostávalo dostatečně schopných pracovníků. 

V Čechách kromě Quitainera Nette najal štukatéry Tomassa Soldatiho a Giuseppa 

Donata Frisoniho, freskaře Jakuba Stevense ze Steinfelsu, kameníka Jana Oldřicha 

Manesa, malíře a pozlacovače Jana Pešinu a několik dalších. 

Quitainer zůstal v Ludwigsburgu nejméně po dobu tří let. V září 1712 jej stavební 

ředitel na přímý pokyn vévody Eberhardta Ludwiga von Würtemberg propustil a na 

jeho místo opět přijal Zimmermanna. Nově také povolal italského sochaře Giorgia 

Ferettiho. Protože však existují záznamy o platbách, které pražský umělec obdržel ještě 

v letech 1713-1715, je pravděpodobné, že setrval v Ludwigsburgu i po ztrátě postavení 

vedoucího sochaře, nebo že sem v následujících letech příležitostně zajížděl. 

K definitivnímu přerušení spolupráce došlo nejspíše až po Netteho nenadálé smrti 

v roce 1714. V následujícím roce nabízel už sochař z Prahy své služby marně. 

Nepočítáme-li drobnější plastiky před pražskou Loretou, vytvořil Quitainer 

v Ludwigsburgu nejrozsáhlejší sochařský soubor své třicetileté tvůrčí dráhy. Již v roce 

svého příchodu dostal zaplaceno za skulpturu Diany, Meleagra a dvou dalších 

mytologických postav do zámeckých zahrad. Následně obdržel 900 zl. za práce pro 

Knížecí stavení, z nichž je výslovně zmiňována ornamentální výzdoba portálu 

podjezdu. Ještě v témže roce přeložil rozpočet na dvě alegorické postavy pro takzvané 

Řádové stavení (Ordensbau). V roce 1713, tedy již po svém oficiálním propuštění, 

vytvořil sochy Hudby, Venuše, Fámy a Marta, Herkula a Marta na balustrádu čestného 

dvora. V letech 1714-1715 jsou zaznamenány platby za sochu Pallas Athény, dále pak 

                                                 
47  Srov. Werner FLEISCHHAUER: Barock im Herzogtum Württemberg, Stuttgart 1958.  Odtud i  
následující informace o historii zámku a podílu pražských či v Praze působících umělců na jeho 
výstavbě a umělecké výzdobě. 
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 za dvě busty a čtyři atlanty na schodiště zámeckého křídla, jemuž se díky těmto obrům 

dostalo názvu „Riesenbau“. Nadto byl Quitainer pověřován některými drobnějšími 

úkoly v oboru dekorativního řezbářství. 

Z kolekce barokních plastik na zámku Ludwigsburg můžeme Quitainerovi bezpečně 

připsat výzdobu „Riesenbau“, která se jako jedna z mála dochovala in situ. Její 

hodnocení v odborné  literatuře nevyznívá příliš lichotivě. O atlantech se hovoří jako o 

postavách „spíše svalnatých než silných“, dílech, jež „prozrazují omezenou schopnost 

modelace, a ne víc než průměrné technické schopnosti“.48 Zdá se, že se Quitainer i 

s ohledem na reprezentační funkci díla nutil k výrazové nadsázce a kypivé tělesnosti, 

která nebyla jeho uměřenému sochařství vlastní. Cennou zkušeností pro něho nicméně 

byla práce s lidským aktem, k níž mu zdejší zakázky poskytovaly ideální příležitost. Jak 

zmínění atlanti, tak některé jiné alegorické a mytologické postavy předznamenaly jeho 

pozdější realizace z malostranského kostela sv. Tomáše a z Dolních Břežan. Důležitá 

byla pro tvůrce, jehož styl se teprve vyhraňoval, konfrontace s mezinárodním 

uměleckým prostředím, v němž se prolínaly vlivy soudobé italské a vídeňské produkce.  

Definitivním návratem z Ludwigsburgu začalo pro Quitainera období, kdy vytvořil 

svá vrcholná díla. K těmto se nepochybně řadí čtyři sochy z oltářů sv. Rodiny a Jana 

Nepomuckého v malostranském kostele sv. Tomáše, vytvořené v letech 1720-1721. 

Okolnosti jejich vzniku byly v literatuře podrobně popsány.49 Shrňme, že původně se 

jednalo o modely ke stříbrným sochám, které měly být podle starého odkazu hraběnky 

Heleny Barbory z Martinic umístěny na hlavní oltář kostela.  9. dubna 1720 podepsal 

Quitainer smlouvu na šest dřevěných soch v životní velikosti: sv. Augustina, Moniky, 

Víta, Vojtěcha, Ludmily a Václava. Postavy obou světic nakonec nebyly vytvořeny, 

protože náklady na odlití prvních čtyř soch přesáhly stanovený finanční limit. Kovové 

odlitky čtyř dřevěných modelů nezůstaly na hlavním oltáři dlouho. Krátce před 

Quitainerovou smrtí v roce 1729 je nechali augustiniáni roztavit a výtěžek z prodaného 

stříbra použili zčásti na novou výzdobu oltáře a zčásti na přestavbu kostela. Druhotné 

využití modelů jako samostatných soch předjímala již smlouva z roku 1720. K jejich 

osazení na postranní oltáře v severní lodi došlo pravděpodobně až po dokončení 

stavebních úprav chrámového interiéru ve druhé polovině 20. let. Oproti původnímu 

záměru nebyl jejich povrch pozlacen, nýbrž opatřen bílým nátěrem. Podmínkou 

                                                 
48 Ibidem 149-150. 
49 MATĚJKA, Přestavba a výzdoba…(cit. v pozn. 11), col. 81-152; Ivan ŠPERLING: K dějinám 
plastiky v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, in: Staletá Praha VI, 1973, 116-139. 
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 smlouvy bylo rovněž to, že sochař se bude řídit kresebnými návrhy malíře Heintsche 

z roku 1694. Tyto dnes nedochované kresby činí Bohumil Matějka spoluodpovědnými 

za údajně nevalný výsledek Quitainerovy práce. Václav Vančura v nich naopak spatřuje 

jednu z hlavních příčin toho, že  sochař překonal svoji obvyklou úroveň. Pavel Preiss, 

poučen studiem Heintschových předloh pro Brokofovy sochy na Karlově mostě, 

význam návrhů nepřeceňuje. Podle jeho názoru byly kresby pouze „povšechným 

ikonografickým východiskem, určujícím snad nanejvýš některé typové a pohybové 

momenty“.50 

Všechny čtyři sochy navazují v základních rysech na předchozí Quitainerovu 

tvorbu. Vyznačují se přehlednou skladbou objemů, definovaných plynulou obrysovou 

křivkou. V členění drapérie převažují pro autora typické šikmé linie, které vážou různé 

pohledové roviny a zdůrazňují trojrozměrný aspekt. Tomuto formálnímu rámci vtiskl 

sochař novou kvalitu mimořádně citlivým zpracováním.  Proporce jsou oproti jeho 

starší tvorbě štíhlejší, postavy působí subtilněji a elegantněji. Pečlivá charakterizace 

materiálů vytváří členitou povrchovou strukturu, jejíž světelné kvality měly být 

zhodnoceny odlitím do ušlechtilého kovu. Světci se obejdou bez nápadných gest, ale 

jejich klidné, soustředěné obličeje ukazují na bohatost vnitřního života. 

Nejednoznačně se literatura staví k autorství mimořádně kvalitních soch morových 

patronů sv. Rocha a Šebestiána na třetím a posledním oltáři severní chrámové lodi, 

zasvěceném Všem svatým. Autor první zevrubné práce o  výstavbě a výzdobě kostela 

sv. Tomáše, Bohumil Matějka, je připsal Ferdinandu Maxmiliánovi Brokofovi, pozdější 

badatelé se vesměs přikláněli ke staršímu Quitainerovi, a zatím poslední quitainerovská 

studie z pera Václava Vančury přispěla  radikální teorií, že jde o dílo Jana Jiřího Bendla 

z doby kolem roku 1675. Obě práce se opravdu poněkud liší od Quitainerových 

realizací na obou sousedních oltářích, a to jak v detailech, jako je zpracování vlasů či 

tvar vystouplého kolena volné nohy, tak v celkovém pojetí, v němž estetizace formy 

ustupuje síle výrazu. Přesto můžeme tyto světce zařadit do kontextu Quitainerovy 

tvorby. Vybízí k tomu srovnání sochy sv. Šebestiána s mytologickými postavami v 

Ludwigsburgu, především pak s Apollonem, který je dnes uložen v zámeckém 

lapidáriu.51 Obě postavy charakterizuje mírný předklon, zapření pravé ruky o sukovitý 

                                                 
50 Pavel PREISS: Jan Jiří Heinsch a sousoší jezuitských světců na Karlově mostě, in: Umění XXIII, 
1975, 350-351. 
51 Za vyhledání a zaslání náhledových snímků Quitainerových prací děkuji Dr. Saskii Esser a Patricii 
Peschel M. A. z ředitelství Státních zámků a zahrad Bádenska-Virtemberska. 
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 pahýl stromu a spirálovité natočení trupu, které jim propůjčuje až jistý manýristický 

nádech. Modelace obou soch usiluje o anatomickou přesnost; v případě pražské práce je 

však plynulejší a kultivovanější, což lze vysvětlit jednak tím, že na rozdíl od 

ludwigsburského Apollona je jejím materiálem dřevo, a dále pak pozdějším datem 

jejího vzniku. 

Tuto linii Quitainerovy tvorby lze rozšířit o další dvě práce, jimž dominuje mužský 

akt a které lze považovat za epilog Quitainerova díla. V obou případech se jedná o 

pískovcové sousoší Maří Magdaleny s ukřižovaným Kristem, přičemž jedno se nachází 

v Dolních Břežanech u Prahy a druhé v Bohušově na Plzeňsku. Břežanskou kalvárii 

jako první připsal Quitainerovi Antonín Podlaha. Učinil tak na základě písmen A. Q., 

vytesaných pod nohama M. Magdaleny, a připojeného nápisu fecit, který ale chybně 

přečetl jako letopočet 1717. Na jeho omyl později upozornil Miloš Suchomel. Týž 

badatel posléze vyslovil domněnku, že uvedené iniciály značí nikoli „Andreas“, ale 

„Anton“, a tedy že sousoší je ve skutečnosti dílem mladšího z obou Quitainerů, který je 

vytvořil v roce 1760, jak udává letopočet na zadní straně kříže, považovaný staršími 

autory za datum opravy. Václav Vančura posléze již bez nejmenších pochybností 

zařadil břežanské sousoší mezi díla Jana Antonína Quitainera.52 

Zůstaneme-li u formálních otázek, nutno podotknout, že všechny čtyři známé 

autografy mladšího z obou sochařů jsou podepsány plným jménem „Johann Antoni 

Quitteiner“. Dosavadní literatura také opomíjí znakovou kartuši, která je či byla 

vytesána na zadní straně obou sousoší. Situaci komplikuje skutečnost, že erb na 

břežanské práci již téměř podlehl plynutí času a kartuše v Bohušově byla ukradena. 

Přesto lze ještě dnes rozpoznat na zadní straně kříže břežanské kalvárie torzo 

vzpínajícího se jednorožce, kterého zde na počátku 20. století zaznamenal Antonín 

Podlaha.53 Jak dokládá fotografie uložená v archivu odborného pracoviště NPÚ v Plzni, 

bylo toto bájné zvíře vyobrazeno i na bohušovské kartuši.54  

Znak s jednorožcem na diagonálně půleném černo-zlatém poli náležel již jednou  

zmíněnému rodu Jeníšků z Újezda,55 který kromě středočeské Březnice vlastnil také 

                                                 
52 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 129;  Ibidem pozn. 11 a 12,  s. 148. Zde autor shrnuje 
názory A. Podlahy a  M. Suchomela včetně odkazů na literaturu. 
53 Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém XXVIII. 
Politický okres vinohradský, Praha 1908, 11. 
54 Foto Jan Gryc, 1975. NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, fotografický archiv. Za zprostředkování kopie 
snímku děkuji PhDr.  Vratislavu Ryšavému. 
55 Srov. Die Wappen des böhmischen Adels (= J. Siebmacher´s großes Wappenbuch Band 30), Neustadt 
and der Aisch 1979, 7-8; Tafel 7. 
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 západočeské panství Hradiště, v jehož obvodu se Bohušov nacházel. Letopočet 

vytesaný na bohušovské kalvárii spolu s písmeny FT (pravděpodobně „fecit“) udává, že 

dílo bylo vytvořeno v roce 1727. Zdá se tedy, že kalvárie vznikla na objednávku 

posledního mužského potomka tohoto rodu, svobodného pána Jana Josefa z Újezda, 

který zemřel pouhý rok po jeho vytvoření.56 Z uvedených skutečností vyplývá, že  

vznik obou sousoší byl spojen s pány z Újezda, ačkoli jejich vztah k Dolním Břežanům 

zůstává nejasný, neboť obec byla majetkem pražských arcibiskupů. Podstatnější je to, 

že obě práce byly s největší pravděpodobností vytesány před rokem 1728, tedy ještě za 

života Ondřeje Filipa a předtím, než jeho syn zahájil samostatnou uměleckou činnost. 

Ve vztahu k bohušovskému sousoší stojí rovněž za pozornost, že v době jeho vzniku 

působil  Quitainer starší ve službách hraběte Morziniho na zámku v Dolní Lukavici, 

vzdáleném od Bohušova jen asi 20 kilometrů. 

Již Oldřich J. Blažíček upozornil, že obě kalvárie jsou ohlasem Braunovy sv. 

Luitgardy. Bohušovské ukřižování kopíruje svůj pražský vzor také tvarem podstavce a 

skladbou a rozmístěním andělských chórů po Kristově levici. Z hlediska vztahu mezi 

oběma hlavními postavami se sousoší z Karlova mostu naopak více podobá břežanská 

kalvárie, kde Quitainerova M. Magdalena stejně jako Braunova Luitgarda vroucně 

objímá nohy ukřižovaného. Břežanská práce je kompozičně sevřenější a svým 

celkovým vyzněním elegantnější než její bohušovská obdoba. Také z hlediska své 

modelace působí ve srovnání s bohušovskou kalvárií, která v tomto ohledu více 

odpovídá Quitainerovým ludwigsburským zakázkám, vytříbeněji. Toto však může být 

skutečně výsledek pozdějších úprav, které zřejmě nebyly jenom kosmetického rázu, 

jestliže byly připomenuty vytesáním letopočtu 1760.57 Je nemálo pravděpodobné, že 

tyto úpravy prováděl J. A. Quitainer, který podobným způsobem opravoval otcovy 

práce na několika dalších místech, včetně Strahovského kláštera. 

Poslední doložené práce Ondřeje Filipa Quitainera již nepřinesly rozšíření 

sochařova výrazového rejstříku. Z rozsáhlé skupiny putti na balustrádě před 

                                                 
56 Po vymření rodu Jeníšků z Újezda zdědil jejich panství Březnice a Hradiště včetně rodového erbu 
Vilém Albrecht II. Kolovrat Krakovský.  Vzpínající se půlený jednorožec nalezl místo na  heraldicky 
levé straně jeho aliančním znaku. Srov. Die Wappen…(cit. v pozn. 55), 133; Tafel 65. 
57 V. Vančura považuje existenci vypouklého reliéfu s datem 1760 za argument svědčící ve prospěch 
pozdějšího vzniku sousoší. Domnívá se totiž, že dodatečné připojení letopočtu by bylo technicky 
náročnou operací, žádající si výměnu celého kamenného bloku. Ve skutečnosti vznikla vypouklá 
základna reliéfu zcela prostě zkosením kamene po jejím obvodu. Za konzultaci děkuji Jaroslavu 
Štaflovi, v jehož kamenosochařské dílně vzniká pod vedením ak. Sochaře Vojtěcha Adamce tesaná 
kopie sousoší. 
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 hradčanskou Loretou, vytvořených na základě smlouvy z 1. prosince 1725, byla 

v průběhu času většina vyměněna za volné kopie nebo přetesána.58 Za pozornost stojí 

tedy především užití daného andělského typu, jenž posléze nalezl uplatnění na 

bohušovské a břežanské kalvárii a který se později stal bezmála erbovním znamením 

tvorby Quitainerova syna. Ve stejném roce jako sochy v  předdvoří Lorety vytvořil 

sochař výzdobu hlavního oltáře kostela sv. Václava při augustiniánském klášteře 

v Praze na Zderaze,59 která je pravděpodobně identická s dnešním mobiliářem hlavního 

oltáře baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi.60 Mohutné sochy dvou církevních otců, 

sv. Augustina a Ambrože, nesou typické znaky Quitainerova stylu, jako je vystouplé 

koleno volné nohy, kolem něhož se esovitě vine plášť, a výrazné obličeje se silným 

nosem a vystupujícími nadočnicovými oblouky, celkově však lze souhlasit 

s vysloveným názorem, že se jedná o průměrné práce dílenské provenience. 

 

J. A. Q. 

 

První velká zakázka nabídla Janu Antonínu Quitainerovi – nikoli naposledy v jeho 

životě – příležitost navázat dialog s uměleckým odkazem jeho otce. Na přelomu 

dvacátých a třicátých let 18. století se malostranští augustiniáni eremité rozhodli pro 

radikální proměnu hlavního oltáře svého domovského kostela sv. Tomáše. Nová 

koncepce oltáře, jehož dominantou se měla stát dvě monumentální plátna Petra Pavla 

Rubense, již nepočítala se čtyřmi stříbrnými sochami odlitými podle modelů staršího 

z obou Quitainerů. Jejich místo mělo zaujmout šest menších sošek obklopujících 

svatostánek, které byly na jaře 1730 objednány u Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. 

Churavějící sochař v té době vstupoval do posledního roku svého života a zakázku 

musel zčásti přenechat svému tovaryši Ignáci Müllerovi, jenž ji po jeho smrti dokončil. 

Z důvodu Brokofovy nemoci nebyla pravděpodobně jeho dílně svěřena realizace celé 

oltářní výzdoby. Příležitost dostal mladý, teprve jednadvacetiletý Quitainer. V jeho 

prospěch jistě hovořilo dosud živé renomé jeho nedávno zesnulého otce, jenž byl 

v chrámu, respektive přilehlém ambitu pohřben. Na základě smlouvy z 6. prosince 1730 
                                                 

58 Podrobně k tomuto tématu včetně textu uvedené smlouvy a ikonografické koncepce díla Jiří KAŠE: 
Předdvoří a balustráda pražské Lorety, in: Památky a příroda, 1986, 207-213.  
59 Václav LORENZ: Příspěvek k místopisu starého Zderazu, in: Pražský sborník historický, 1963, 100, 
pozn. 45. 
60 František ZUMAN: Staroboleslavské památky – jejich život. Příspěvek k dějinám jejich výstavby, 
výzdoby a zařízení, in: Časopis společnosti přátel starožitností LV, 1947, 133. Podle zjištění F. Zumana 
byl oltář ze zderazského chrámu roku 1785 převezen do kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
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 se Jan Antonín zavázal vytvořit sochy sv. Simpliciána a Tomáše z Villanovy nad 

portálky po stranách tabernáklu, dva reliéfy a jedenáct andělů, z toho dva 

v „nadživotní“ velikosti.61 

Čtyři hlavní protagonisté tohoto souboru – dva augustiniánští světci a dva velcí 

andělé – přinášejí svědectví o kontinuitě quitainerovské dílny i nových prvcích, 

vyplývajících z generačního střídání v jejím čele. Tak jako v díle staršího Quitainera se 

tu setkáváme s plně plastickými, skutečně trojrozměrnými figurami. Mladý mistr, který 

se mohl inspirovat také mohutnými postavami na obou Rubensových obrazech, však 

tento aspekt ještě více zdůraznil. Jeho sochy působí přímo otyle. Jejich tělesnost na sebe 

upozorňuje klenutými stehenními partiemi pod napjatých drapériemi, silnými krky, 

dvojitými bradami. Také ztvárnění hlav a obličejů navazuje na tvorbu zakladatele dílny. 

Jan Antonín od něho převzal například způsob zpracování vlasů v podobě hustých 

kučer, jejichž zákruty nesou zřetelné stopy vrtáku. Ke sdíleným prvkům rukopisu dále 

patří malá kulatá brada a drobná ústa na pozadí plných tváří, silný nos a výrazné 

nadočnicové oblouky, které vytvářejí na čele charakteristický výstupek. Dva andělé, již 

přidržují a nadnášejí spodní obraz s námětem umučení sv. Tomáše, mají navozovat iluzi 

probíhajícího pohybu. Ta však nebyla doménou ani Ondřeje Filipa ani Jana Antonína 

Quitainera. I zde proto vzniká dojem, že pohybové schéma, vyjádřené zejména polohou 

pokrčených nohou, je vnějškově aplikováno na ve své podstatě statické figury. 

V důsledku toho také chybí motivace pro dramatické rozčeření drapérie křivolakými a 

do ostrých hran vytaženými záhyby. Tento akcent na dekorativní ztvárnění drapérie měl 

nicméně i v budoucnu zůstat jedním z poznávacích znamení Quitainerovy tvorby.   

Moderní uměleckohistorická literatura hodnotí první veřejné vystoupení  mladého 

Quitainera vesměs s rozpaky. Objednavatel však byl s jeho výkonem evidentně 

spokojen, neboť jej vzápětí pověřil dalším prestižním úkolem. Byla jím výzdoba nové 

kazatelny svatotomášského chrámu, již Quitainer vytvořil v období od podzimu 1731 

do jara 1732.62 Tato práce zahrnovala sochy čtyř západních církevních otců a čtrnácti 

putti či andílčích hlaviček, dále pak šest reliéfů a řadu váz, konzolek a dalších 

dekorativních prvků. Největší koncentrace sochařské výzdoby se nachází na stříšce, 

která vrcholí stojící postavou ideového zakladatele augustiniánského řádu. Pod ní sedí 

na volutových konzolách církevní otcové sv. Ambrož, Řehoř a Jeroným. Třem světcům 

                                                 
61 Srov. MATĚJKA, Přestavba a výzdoba…(cit. v pozn. 11), col. 130-131. 
62 Ibidem col. 131. 
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 sekunduje stejný počet putti s atributy, kteří spočívají na samé hraně římsy. Postavičky 

andělů jsou vzhledem ke světcům výškově naddimenzovány, čímž vzniká jakási 

obrácená hieratická perspektiva, zdůrazňující významově druhotné postavy na úkor 

hlavních protagonistů. Výsledkem této hry s měřítky je pro danou slohovou vrstvu 

typické rozbití jednotné dějové linie. V rámci snahy o rozmanitost se sochař snaží své 

postavy uvést do pohybu. Tři sedící světci a k nim přidružení andělé se zdají balancovat 

na hranici pádu, který jako by chtěli uspíšit trhavými pohyby nohou a rukou. Stejně 

jako v případě velkých andělů na hlavním oltáři se však nemůžeme ubránit dojmu, že 

gesta jsou jen vnějšková a jejich hlavním smyslem je vytvoření určitého rytmizovaného 

celku. Obličeje církevních otců jsou ve srovnání s Quitainerovou pozdější tvorbou 

podány velmi živě; zaujme zvláště lysá hlava sv. Jeronýma s čelem zbrázděným 

vráskami. V této souvislosti se opět naskýtá paralela s tvorbou sochařova otce a učitele. 

Vzájemné  shody vynikají i při pohledu na sochu sv. Augustina, jehož dlouhý úzký 

obličej s vysazenými lícními kostmi a propadlými tvářemi je možno považovat za citaci 

stejnojmenné dřevořezby z hlavního oltáře baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. 

Také pevné uchopení tělesných objemů několika dominantními liniemi prozrazuje 

inspiraci starším Quitainerem. Samostatným příspěvkem pokračovatele v rodinné 

tradici je pak obohacení základního figurálního rámce o četné podrobnosti 

dekorativního charakteru. Na plášti sv. Augustina se například setkáváme s motivem 

dvou proti sobě zavinutých trubicových záhybů, jenž se v následujících letech zařadil 

mezi ustálené prvky sochařova tvarosloví. 

Další doklad o Quitainerově činnosti pochází z počátku roku 1734. Je jím záznam 

převorského diária dominikánského konventu u sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, 

v němž se uvádí, že sochaři byl dne 7. ledna vyplacen honorář za práci na oltáři sv. 

Tomáše Akvinského.63 Z výzdoby oltáře, která podle starého inventáře zahrnovala dvě 

zlacené figury a čtveřici andělů téže povrchové úpravy,64 se kromě páskového a 

listového ornamentu dochovaly právě jen zmínění andílci, opatření dnes naturalistickou 

                                                 
63 „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.“ Oldřich J. BLAŽÍČEK: Umění a umělci 17. a 18. věku v záznamech pražských klášterních 
archivů I, Z dominikánského archivu u sv. Jiljí, in: Umění II, 1954,  75.  
64 BLAŽÍČEK, Pražská plastika…(cit. v pozn. 15), 83. Blažíček připisuje Quitainerovi i oltář sv. Jana 
při protějším pilíři. 
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 polychromií. Oltář tak neskýtá dostatek materiálu pro posouzení Quitainerova 

uměleckého vývoje. Můžeme pouze registrovat, že sochař poprvé vstoupil do kontaktu 

s objednavatelem, pro kterého měl o dvacet let později vytvořit jedny ze svých 

vrcholných děl. Za zmínku rovněž stojí, že Quitainer u sv. Jiljí, stejně jako předtím u sv. 

Tomáše, spolupracoval se svým dlouholetým kolegou, štafírem Janem Jiřím 

Schmidtem, a že pořízení oltáře i jeho výzdoby bylo financováno z daru hraběte Karla 

Morzina, jehož rod v předešlém desetiletí zaměstnával sochařova otce v Dolní 

Lukavici.  

Následující doložená zakázka zavedla Quitainera opět na jeho domovskou Malou 

Stranu, do karmelitánského chrámu P. Marie Vítězné, kam dodal výzdobu bočního 

oltáře sv. Josefa. Celý soubor zahrnuje dva karmelitánské světce po stranách Brandlova 

oltářního plátna, biskupa sedícího na vrcholku oltářní architektury, dva efébské anděly 

na volutových čelech nástavce, dvě putti a stejný počet andělských hlaviček. 

Převládající interpretace ne zcela jednoznačných archivních pramenů klade vznik těchto 

děl do roku 1735.65 Z toho ovšem vyplývá, že Quitainer v prvních pěti letech svého 

samostatného působení dosáhl prudkého zlepšení svých technických dovedností a velmi 

záhy si vytvořil svůj charakteristický individuální sochařský rukopis. Uvedené sochy 

nenesou stopy jisté křečovitosti Quitainerových začátečnických prací. Stylový základ – 

přesvědčivé vyjádření plasticity a statiky lidského těla v kombinaci se snahou o 

dekorativní účinek – zůstal zachován. Sochař jako by si však uvědomil, že méně může 

být více, a zvolil uhlazenější formy vyjádření než u sv. Tomáše. V případě světce na 

levé straně oltáře například naznačil základní tektonické vztahy pomocí jednoduchého 

kříže, tvořeného vertikálou škapulíře a k němu kolmé paže, již si světec klade na hruď. 

Tento rámec rozvíjejí, nikoli však rozmělňují další linie. Celou skulpturu obtáčí 

stoupající a klesající křivka, která je tvořena zvlněnými cípy pláště a oběma pažemi.  

Tvar a rozmístění linií vycházejí z principů harmonie, symetrie a rytmu, což přispívá 

k muzickému vyznění celku. Pro pozdější Quitainerovu tvorbu je příznačná typika 

hladkých obličejů, působících jako ušlechtilé masky, jež ovšem nepostrádající známky 

osobního zaujetí a citového náboje. Andělé okupující horní zónu oltáře zastupují dva 
                                                 

65 Ke vzniku oltáře se váží dva záznamy v pamětní knize karmelitánského kláštera z let 1720 a 1735. 
Antonín Novotný, jenž je publikoval, interpretuje tyto texty tak, že starší z nich se vztahuje jen ke 
vzniku Brandlova oltářního obrazu, zatímco mladší se týká truhlářských prací a sochařské výzdoby 
oltáře, již podle pamětnice vytvořil právě Quitainer. Tento Novotného názor sdílí i V. Vančura. Naproti 
tomu L. Sršen klade vznik celého oltáře do roku 1720 a jeho sochařskou výzdobu v důsledku toho 
připisuje O. F. Quitainerovi. Srov. VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 149, pozn. 30. Zde i 
odkazy na příslušnou literaturu. 
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 základní typy andělských bytostí, s nimiž se setkáváme v Quitainerově tvorbě. Typ 

jinošského anděla poklekávajícího na volutovou římsu došel později uplatnění ve 

výzdobě strahovského klášterního chrámu, stejně jako na oltáři poutního kostela na 

Svaté Hoře. Srovnáme-li oba eféby s jejich obdobami na hlavním oltáři u sv. Tomáše, 

můžeme opět obdivovat vzestup sochařových dovedností. Projevuje se například tím, 

jak elegantně si poradil s nelehkým motivem pokrčených nohou, nebo tím, jakým 

způsobem stanovil poměr mezi úseky drapérie, které mají zdůrazňovat realistickou 

anatomii údů, a těmi jejími partiemi, jež jsou na tělesné schránce  nezávislé a plní ryze 

dekorativní funkci. Rovněž obě putti se v zásadě neliší od pojetí tohoto žánrového typu 

v Quitainerově zralém a pozdním období. 

Doposud otevřenou otázku při zkoumání Quitainerovy umělecké dráhy nastoluje 

série tří jeho datovaných a podepsaných kreseb, jež byly nalezeny v dolnofranckém 

zámku Kleinheubach a které se v současné době nalézají ve státním archivu ve 

Wertheimu.66 Podnikl sochař v době kolem roku 1741 studijní či pracovní cestu do 

jihozápadního Německa? 

Výskyt Quitainerových kreseb v rezidenci říšských hrabat Wertheim-Löwensteinů 

není pro tuto hypotézu dostatečným důkazem. Löwensteinové se aktivně 

účastnili politického a hospodářského dění v podunajské monarchii a jejich pozemkový 

majetek obnášel též několik statků na Tachovsku.67 Není vyloučeno, že kontakt mezi 

umělcem a objednavatel byl navázán přímo v Praze. Je dokonce možné, že v Praze byly 

vytvořeny a předány i samotné kresby. Dlužno také poznamenat, že rok 1741 nebyl 

vzhledem k probíhající válce mezi Marií Terezií a bavorským kurfiřtem k cestování do 

jižního Německa příliš vhodný, i když vlastní ozbrojený konflikt vypukl až v zářijových 

dnech a Praha byla obsazena teprve na konci listopadu. Na druhou stranu je možné 

předpokládat, že sochař svou cestou – tak jako v mnoha jiných ohledem – navazoval na 

příklad svého otce, o němž víme, že zhruba ve stejném věku, jakého roku 1741 dosáhl 

jeho syn, se vypravil za klíčovou zakázkou své kariéry do Ludwigsburgu.68 Hlavní 

                                                 
66 Staatsarchiv Wertheim, sig. StAWt-R K 776 S. 37, [Entwürfe für Prunkschlitten] No. 1 - 3.  
67 Z příslušníků tohoto rodu vynikl v 18. století zejména Maximilian Karel Löwenstein-Wertheim 
(1656-1718), rakouský guvernér v Milánsku, jenž pro sebe a své potomky zajistil nárok na titul říšských 
knížat (1711/1712). V západních Čechách vlastnili Löwensteinové-Wertheimové v 18. století statky 
Bezdružice, Krasíkov, Gutštejn, Cebiv, Skupeč a město Bor u Tachova, kde sídlila správa jejich 
českých panství. Srov. Constant von WURZBACH: Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, Fünfzehnter Theil, Leon-Lomeni, Wien 1866, 440-447. 
68 Podle názoru A. Kubínové mohl cestu J. A.  Quitainera zprostředkovat někdo z okruhu přátel a 
spolupracovníků jeho otce, například štukatér Tomasso Soldati (1665-1743), jenž spolu s Onřejem 
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 oporou hypotézy o Quitainerově zahraniční cestě nicméně zůstává stylový charakter 

samotných kreseb, který se skutečně liší od sochařovy předchozí tvorby a naznačuje 

působení směrodatného vnějšího impulsu.  

Tyto kresby jsou vlastně jakýmsi nabídkovým katalogem: každá z nich představuje 

jednu variantu slavnostních saní, vzájemně se lišících ikonografií i bohatostí výzdoby a 

pochopitelně také cenou za případnou realizaci. Ústředním motivem prvního a 

nejpečlivěji provedeného návrhu je objetí či loučení Venuše s Adonisem. Ve druhém 

případě je námětem Nessův pokus o únos Deianeiry, a hlavním hrdinou poslední kresby 

je osamocený Skabinus. Rokoková témata lásky a milostné touhy rozvíjí také 

sekundární výzdoba v podobě amorků, páru hrdliček či svázaných orlů. Roková je 

rovněž ornamentika všech tří návrhů, jež na první a druhé kresbě nápaditě navazuje na 

hlavní figurální motiv. Tak jsou jednou podpěry korby tvarovány jako listím obrostlé 

pahýly stromů, podruhé jako zpěněné vlny a šlahouny vodních rostlin. Z výtvarného 

hlediska se kresby vyznačují snahou o maximální odhmotnění a bravurní lehkost 

dotyku. Nohy, ruce i těla hlavních hrdinů jsou štíhlé, výrazně protažené; Adonisův 

honicí pes je bezmála „přeštípnutý“ v pase. Podrobným zachycením obličejů nebo 

modelace se sochař nezdržuje, dbá především o harmonickou souhru elegantně 

zvlněných, do prostoru vybíhajících křivek. Tento důraz na linii jsme mohli sledovat již 

v Quitainerově předchozím sochařském díle, které však působí mnohem hmotněji a 

strnuleji. Srovnatelného uvolnění výrazu, otevření siluety a protažení proporcí sochař 

dosáhl v některých pracích pro strahovské premonstráty, ale především v zakázkách pro 

staroměstský dominikánský kostel u sv. Jiljí z počátku  50. let. 

V letech 1744 až 1745, tedy přibližně v době, kdy začal pracovat pro 

premonstrátský klášter v Praze na Strahově, vyřezal Quitainer rám obrazu a výzdobu 

oltáře sv. Jana Nepomuckého pro kostel sv. Václava při klášteře bosých augustiniánů 

v Praze na Zderaze.69 V souvislosti s těmito zakázkami, které se nedochovaly, stojí opět 

za zmínku, že výzdobu hlavního oltáře tohoto kostela vytvořil před dvaceti lety 

Quitainer starší. Stejně  vstoupil Jan Antonín do otcových šlépějí i v případě 

Strahovského kláštera, kde sice není Quitainer starší archivně doložen, ale přesto není 

třeba polemizovat s tradovaným názorem, že jeho dílna v roce 1726 dodala sochařskou 

výzdobu hlavního průčelí zdejšího kostela.  Quitainerovské realizace pro strahovské 

                                                                                                                                                      
Filipem pracoval v Ludwigsburgu. Alexandra KUBÍNOVÁ: Jan Antonín Quitainer a jeho sochařské 
dílo (diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Praha 1970, 18. 
69 BLAŽÍČEK, Pražská plastika…(cit. v pozn. 15), 83, 126. 
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 premonstráty jsou hlavním předmětem zájmu této diplomové práce a v dalších 

kapitolách se jimi budu podrobně zabývat. Na tomto místě se můžeme spokojit s 

konstatováním, že Jan Antonín Quitainer vstoupil do služeb strahovské kanonie 

v polovině 40. let a bez velkých přestávek zde působil až do své smrti v roce 1765.  

Na počátku 50. let se Quitainer již podruhé zapsal do dějin chrámu sv. Jiljí na 

Starém Městě Pražském. Ve výše zmíněném převorském diáriu se uvádí, že v lednu 

1751 byl v kostele dokončen oltář sv. Floriana, jehož sochařskou výzdobu vytvořil 

„slavný Quitainer, toho času nejlepší ve svém umění“.70 Autorství protějšího oltáře P. 

M. Bolestné v západní části jižní lodi není archivně doloženo. Stylová jednota obou 

oltářů je ovšem natolik výrazná, že je můžeme považovat za dílo téže ruky a doby 

vzniku. 

Na první z obou oltářů dodal Quitainer řezby sv. Štěpána a Vavřince. Jejich 

srovnání s o patnáct let staršími sochami na oltáři sv. Josefa v kostele P. M. Vítězné 

ukazuje na řadu shodných momentů. Je to především pevné uchopení tělesného 

korpusu, zřetelně se rýsujícího pod uměřeně zřasenou drapérií. Stejně jako hábity 

karmelitánských světců jsou i jáhenské dalmatiky obou prvomučedníků pročleněny 

několika základními tahy, jimž sekundují méně významné linie. Na svrchním oděvu sv. 

Štěpána například vidíme, že podél stehenní části pokrčené pravé nohy vzniká klínovitý 

útvar, na nějž navazují dvě další souběžné linie. Schematickému vyznění této formace 

se sochař brání nepravidelnostmi v podobě mírného zploštění či zalomení lineárních 

záhybů a přidáním ornamentalizujících detailů, jako jsou krajkové manžety rukávů 

spodního roucha či hustě šrafovaný lem dalmatiky. Dolní okraj dalmatiky pak obtáčí 

sochu příznačně elegantní křivkou. Hlavní rozdíl oproti sochám od P. M. Vítězné 

spočívá v mnohem uvolněnějším držení těla. Nápadné prohnutí v bocích a spirálovité 

natočení připomíná manýristickou figuru serpentinatu, a tento dojem ještě umocňuje 

protažení tělesných proporcí včetně prohnuté labutí šíje. Chladné kráse manýristických 

soch jsou ovšem vzdáleny obličeje obou jáhnů, dosud dětsky nevinné a nepoznamenané 

životními útrapami, s lehce pootevřenými ústy a velkýma očima, které můžeme, vždy 

podle osobního vkusu, vnímat jako plné lyrického citu, nebo prázdné a afektované. 

                                                 
70 „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.“ BLAŽÍČEK, Z dominikánského archivu…(cit. v pozn. 63), 76.  
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 Ještě ve větší míře se popsané znaky uplatňují u soch sv. Jana Evangelisty a Maří 

Magdaleny na protilehlém oltáři. Oba světci se volnou nohou opírají o pahýl stromu, 

případně skalní výstupek. Blízko sebe položená chodidla zužují jejich základnu, 

zatímco balónovitě vzedmuté pláště rozšiřují boky. Obě postavy pak vrcholí drobnými 

hlavami na lodyhovitých šíjích. Toto rozložení hmoty připomíná vřeteno, které se jako 

dětská hračka „vlček“ roztáčí kolem vlastní osy. Vzniká iluze krouživého stoupavého 

pohybu, zesilovaná podél stojícími tordovanými sloupy, jejichž závity se vinou vzhůru 

souběžně se spirálovitě prohnutými postavami světců. V členění drapérie hrají opět 

důležitou roli šikmé klínovité záhyby, otevírající povrch od pasu směrem dolů. Obě 

sochy lze označit za vůbec nejdynamičtější Quitainerova díla, a to jak z hlediska 

pohybového, tak struktury drapérie. Formální ekvilibristika zde ještě více než v případě 

sv. Štěpána a Vavřince vede k jisté obsahové vyprázdněnosti a potlačení individuálních 

rysů. 

Z Quitainerovy dílny pocházejí také oba oltářní nástavce, jež však byly v 19. století 

vzájemně vyměněny. V nástavci oltáře sv. Floriána se dnes nachází Bůh-Otec 

v doprovodu andělů, zatímco v protější chrámové lodi nacházíme obdobnou skupinu 

s ústředním Kristem-Salvátorem. Jak upozorňuje starší literatura, je výzdoba těchto 

nástavců méně kvalitní než čtveřice hlavních soch. Nad průměr vyniká zejména postava 

Krista. Jeho mladistvá, vnitřní mír vyzařující tvář patří spolu s dokonale hladkými údy 

k typickým atributům Quitainerova odlehčeného sochařského rukopisu v  období kolem 

roku 1750. 

Po oltářích od sv. Jiljí, dvou nejčastěji připomínaných a reprodukovaných 

Quitainerových dílech, se zaměřme na méně známou práci jeho ateliéru: kazatelnu 

z děkanského chrámu Nanebevzetí P. Marie v Mladé Boleslavi. Tato sem byla 

přenesena v roce 1791 ze zrušeného chrámu při klášteře bosých augustiniánů v Lysé 

nad Labem a je tedy pravděpodobně totožná s kazatelnou, kterou Quitainer pro tento 

kostel vytvořil v roce 1755.71  

Základem plastické výzdoby kazatelny je čtveřice církevních otců na poprsni 

řečniště, reliéf s námětem šíření evangelia tamtéž, dále čtyři evangelisté na stříšce a 

Immaculata s Ježíškem na samém vrcholku. Ve prospěch Quitainerova autorství svědčí 

kromě nepřímých archivních dokladů některé charakteristické stylové prvky. Patří mezi 

                                                 
71 Srov. Josef VOJÁČEK: Klášter augustiniánů bosáků v Lysé nad Labem, in: Sborník historického 
kroužku XXXI, 1930, 15, 77. Quitainer si za tuto práci účtoval 160 zl.  
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 ně například podání vlasů jako těžké přilbice kučeravých kadeří, jež převzal Jan 

Antonín z repertoáru svého otce a které kontinuálně prochází celým jeho dílem. Také 

typika hlav, posazených na silných krcích, a obličejů s malými kulatými bradami, 

plnými tvářemi a výrazně vyklenutým obočím odkazuje k našemu mistrovi. 

Quitainerovské jsou konečně malebně zvlněné, zlacením zvýrazněné obruby plášťů čtyř 

církevních otců na amboně. I svým celkovým pojetím – velkorysou plastičností a 

harmonickým sladěním pohybů – zapadá mladoboleslavská kazatelna do Quitainerova 

uměleckého profilu. Od soch z pražského kostela sv. Jiljí se liší především méně 

dokonalým provedením detailů a ztrátou onoho vnitřního napětí, které je typické pro 

sochařovy práce z počátku 50. let.  Za předlohu k postavě tyčící se na vrcholu kazatelny 

můžeme považovat drobnou řezbu ze sbírek Národní galerie, kterou – bez vztahu ke 

kazatelně v Mladé Boleslavi – publikoval O. J. Blažíček jako Quitainerovu práci z doby 

kolem roku 1745. Ačkoli tato řezba, na rozdíl od mladoboleslavské Immaculaty, nenese 

v náručí dítě, spojuje obě sochy jak shodné držení těla, tak struktura drapérie, jíž 

dominuje několik souběžných šikmých linií na pravém boku. Podstatný rozdíl spočívá 

pouze ve větší robustnosti mladoboleslavské Immaculaty, která kontrastuje s éteričností 

starší sošky. 

Tím se dostáváme k poslednímu sochařskému souboru, na jehož vzniku Quitainer – 

nad rámec prací pro Strahovský klášter – prokazatelně participoval. Jedná se o výzdobu 

hlavního oltáře poutního kostela na Svaté Hoře, jež byla roku 1758 odlita ve stříbře 

zlatníkem Kašparem Gschwandtnerem podle Quitainerova dřevěného modelu. 

Dokladem sochařovy účasti na tomto projektu je poznámka v Gschwandtnerově 

smlouvě z 16. 5. 1758, že oltář bude vyroben na základě Quitainerova dřevěného 

modelu.72 Antonín Podlaha také publikoval sochařem signovanou návrhovou kresbu.73 

Quitainer oltář koncipoval jako terasovitě uspořádanou sestavu s významovým i 

optickým středem v kultovní soše P. Marie Svatohorské, umístěné v zasklené schránce 

nad svatostánkem. Z levé i pravé strany vede ke schránce pět stupňů, přičemž na 

předposlední z nich poklekávají na vyvýšená volutová čela andělé oslavující P. Marii.  

Oltář graduje Nejsvětější trojicí v aureole slunečních paprsků, která se původně 

nacházela přímo nad skříňkou se zázračnou sochou.  Tento stav trval až do roku 1772, 

                                                 
72 „Es verspricht 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.“ PODLAHA, Archivní příspěvky…(cit. v pozn. 46), 268. 
73 Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém XIII. Politický 
okres příbramský, Praha 1901, 101. 
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 kdy byl retábl zvýšen přidáním čtyřdílné, bohatě členěné nástavby. Při této příležitosti 

došlo k porušení popsaného gradačního efektu přemístěním Quitainerovy Trojice pod 

klenební oblouk oltářní niky, kde se nachází dodnes. 

V nedávné době se Quitainerovým podílem na výzdobě svatohorského oltáře 

badatelsky zabýval Josef Kopeček, jenž po prostudování archivních pramenů dospěl k 

názoru, že sochař především nově aranžoval starší prvky oltářní výzdoby, ale autorsky 

se omezil pouze na vytvoření modelu k Nejsvětější trojici.74 Domnívám se, že tento 

závěr nelze vztáhnout na oba klečící anděly, kteří podle Kopečka vznikli v dílně 

zlatníka Josefa Seitze už v roce 1746.  I kdyby se tato datace ukázala jako správná – 

ačkoli to podle mého názoru ze Seitzovy smlouvy, publikované opět A. Podlahou,75 

nevyplývá – klonil bych se k názoru, že andělé byli vytvořeni na základě Quitainerova 

modelu. Oba štíhlonozí efébové s úsporně členěnými drapériemi a plnými tvářemi, 

vroubenými hustými kadeřemi zvlněných vlasů, plně odpovídají andělským postavám, 

které téměř beze změn procházely sochařovou tvorbou od poloviny 30. let. Přesto je 

třeba klást jejich vznik spíše do roku 1758. Nepřímo tomu nasvědčuje zmíněná 

návrhová kresba, na níž oba adoranti zaujímají poněkud jiné postavení než na dnešním 

oltáři. Z toho lze soudit, že Quitainer v době vytváření nového aranžmá oltáře teprve 

hledal jejich konečnou podobu. Kdyby do navrhované kompozice hodlal pouze 

mechanicky začlenit starší práce svého nebo cizího ateliéru, nakreslil by je 

pravděpodobně v souladu s tehdy již existujícími originály. 

 

Po přehledu sochařských prací, které můžeme Quitainerovi přisoudit na základě 

přímých či nepřímých archivních dokladů, věnujme nyní pozornost atribucím 

opírajícím se o slohová kritéria. Cílem není sestavení kompletního katalogu 

Quitainerova díla. Proto se nevyjadřuji ke všem připsáním navrženým ve stávající 

literatuře, ale pouze k těm pracím, jejichž studium by mohlo zpřesnit poznání 

Quitainerova uměleckého profilu. Z metodologického hlediska jsou zajímavé 

především příklady sochařovy rané tvorby a díla kladená do let kolem jeho 

předpokládané zahraniční cesty. Zvláštní zřetel si samozřejmě zaslouží realizace 

související s hlavním tématem této diplomové práce.  

                                                 
74 Josef  KOPEČEK: Svatá Hora, Kostelní Vydří 2006, 129. 
75 PODLAHA, Archivní příspěvky…(cit. v pozn. 46), 267-268. 
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 Větší počet Quitainerových prací z jeho raného období bychom pravděpodobně 

nalezli v kostele P. M. Vítězné. Václav Vančura mu ve své quitainerovské studii 

připisuje i postavy dvou mystiků a reformátorů karmelitánského řádu na hlavním oltáři: 

sv. Terezie z Avily a Jana od Kříže.76 Považuji toto připsání za opodstatněné, a to 

zejména s přihlédnutím k soše sv. Jana na pohledově pravé straně retáblu. Do kontextu 

Quitainerova díla jednoznačně zapadá především světcova hlava – onen nám již dobře 

známý mladistvý obličej s malou kulatou bradou, plnými tvářemi a výrazně klenutým 

obočím, který je lemován prsténkovitě zavinutými prameny vlasů. Také celková 

objemová plnost a „radostná“ plasticita postavy, stejně jako promyšlená struktura 

drapérie s několika určujícími liniemi a řadou periferních prvků dekorativního 

charakteru svědčí ve prospěch Quitainerova autorství. Nejednoznačná je ovšem otázka 

datace.  Vančura klade vznik obou prací do doby před rokem 1735. Srovnáme-li je však 

například s výzdobu oltáře sv. Šimona Stocka po levé straně triumfálního oblouku, 

kterou tento badatel – nepochybně oprávněně – též přisuzuje Quitainerovi, vyniká 

nepoměrně vyšší úroveň zpracování obou mystiků z hlavního oltáře. To by svědčilo pro 

pozdější dataci. Sochy ale zároveň působí poměrně strnule: postrádají onen výrazný 

kontrapost, jímž Quitainer obohatil svůj výrazový rejstřík na počátku 40. let. Je proto 

málo pravděpodobné, že byly vytvořeny až po roce 1754, jak je uvedeno v Uměleckých 

památkách Prahy.77  

Další příklady Quitainerovy tvorby z druhé poloviny 30. let se nacházejí v kapli P. 

M. Karmelské kostela sv. Havla na Starém Městě Pražském.78 Prostor této kaple 

uzavírá na východní straně jižní chrámovou loď a jejím zrcadlovým protějškem je v 

severní lodi kaple Kalvárie, kterou zdobí kolekce děl F. M. Brokofa z let 1720 až 1721. 

Quitainer tak již podruhé během své kariéry mohl konfrontovat své umění s díly tohoto 

člena hvězdné dvojice sochařů českého vrcholného baroka. Na rozdíl od scénické 

jednoty Brokofových postav působí Quitainerových šest karmelitánských světců jako 

navzájem izolované prvky, jejichž gesta byla zvolena v především v zájmu 

dekorativního vyznění jednotlivých soch i celé sestavy. Kombinace pozlacených hávů a 

bílých, jako by porcelánových hlav dovádí tento estetizující přístup až na hranici 
                                                 

76 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 138. Autor se rozchází s názorem O. J. Blažíčka, který 
považoval sochy za práci Petra Prachnera z období po roce 1775. Srov. BLAŽÍČEK, Sochařství…(cit. 
v pozn. 16), 250. 
77 VLČEK Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, 78. 
78 Quitainerovu účast na výzdobě kostela sv. Havla předpokládal již Kořán. Srov. Emanuel POCHE 
(ed.): Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988, 511. S konkrétními díly ji následně spojil Vančura. 
Srov.  VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 139. 
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 vyumělkovanosti. Z hlediska tvaroslovného rejstříku odpovídá sochařská výzdoba 

kaple P. M. Karmelské Quitainerovým dílům pro kostel P. M. Vítězné. 

Václav Vančura je původcem v literatuře zatím nereflektované hypotézy, že stopy 

Quitainerova působení je možno hledat také v Santiniho kapli sv. Anny v Panenských 

Břežanech.79 Vančura poukazuje na nesourodost sochařské výzdoby hlavního oltáře, 

respektive oltářního výklenku, která podle jeho názoru není výtvorem jediné dílny. Dva 

anděly, podpírající zespodu oltářní obraz, stejně jako postavy sv. Václava a Víta po 

stranách retáblu, považuje ve shodě s většinovým názorem za pozdní práci Jäcklovy 

dílny. Putti poletující kolem ústředního plátna a především celou nástavcovou skupinu 

s Bohem Otcem, holubicí Ducha svatého a dvěma adorujícími anděly na volutách pak 

řadí mezi díla mladšího Quitainera. Domnívám se, že také toto připsání je oprávněné. 

Quitainerovští jsou zejména oba poklekávající andělé, lišící se svým celkovým 

vyzněním – jistou vláčností a měkkostí pohybů – od svých dosti suše podaných  

souputníků v dolní části oltáře. Z jednotlivostí hovoří ve prospěch Quitainerova 

autorství typika obličejů a vlasů, stejně jako uspořádání drapérie, jež pečlivě rozlišuje 

mezi partiemi podřizujícími se anatomii těla a autonomními dekorativními úseky. 

Charakteristické je gesto anděla na pohledově pravé straně, jehož levice vystřeluje 

vzhůru, zatímco pravice, sledována pohledem sklopených očí, míří dolů – gesto, v němž 

se radostné vzepjetí mísí s melancholií. Poněkud ostřejší hrany záhybů, než s jakými se 

setkáváme na obdobně koncipované skupině v nástavci oltáře sv. Floriana u  sv. Jiljí, 

naznačuje, že by se skutečně mohlo jednat o dílo z konce 30. let, jak navrhuje Vančura. 

Nyní se opět přeneseme přes páté desetiletí 18. století, v jehož průběhu Quitainera 

vázaly rozsáhlé zakázky v areálu Strahovského kláštera. Do období kolem roku 1750 

situuje Vančura vznik sochařské výzdoby – evangelistů Matouše a Lukáše, dvou větších 

andělů a andílčích hlaviček – oltáře sv. Vincence Ferrerského v  již několikrát 

zmiňovaném kostele sv. Jiljí, kterou též přisuzuje našemu mistrovi.80 Sochy obou 

evangelistů dobře dokumentují fázi pohybového uvolnění, zeštíhlení a optického 

prodloužení Quitainerových postav, i když postrádají vzlet a „švih“ plastik na obou 

dříve zmíněných oltářích téhož kostela.  

O málo později pravděpodobně vznikla sochařská výzdoba svatojánského oltáře v 

kostele sv. Jana na Skalce v Praze na Novém Městě, již do rámce Quitainerova díla 

                                                 
79 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 139-140. 
80 Ibidem 141. 
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 zařadil Oldřich J. Blažíček.81 Tyto práce vykazují zjevnou návaznost na oltář P. Marie 

Bolestné v kostele sv. Jiljí. Vzájemným pojítkem je zde dynamicky prohnutá postava 

sv. Jana Evangelisty. Podobnost obou soch jde do takových detailů, jako je ohnutý 

ukazováček levé ruky, jež přidržuje foliant opřený o hranu stehenní kosti. Zřetelný 

rozdíl spočívá v tom, že evangelista v novoměstském kostele působí ve srovnání se 

svým pandánem hmotněji, což podporuje názor o jeho pozdějším vzniku. Vnímaná tíha 

světcova těla spolu s jeho výrazným záklonem může v divákovi vyvolat nejistotu, je-li 

tato figura serpentinata výrazem extatického vzepětí, nebo předzvěstí mdloby a pádu. 

Toto napětí mezi vzestupným a sestupným pohybem, růstem a útlumem energie 

charakterizuje i vztah mezi Janem Evangelistou a druhou postavou v dolní části oltáře: 

zatímco evangelista hledí vzhůru a očima sleduje pohyb své napřažené pravice, jeho 

protějšek, Jan Křtitel, má oči sklopené a rukou ukazuje na beránka u svých nohou. 

Dominantním kompozičním principem celé sochařské skupiny je rytmus. Zřetelně jej 

vnímáme v asymetricky řešené nástavcové skupině s Janem Nepomuckým a třemi 

anděly nesoucími atributy. Od jedné strany k druhé prochází houpavá vlna vztyčených a 

svěšených paží, kulminující v postavě oslaveného světce, jenž si v typickém 

quitainerovském gestu klade levici na hruď a pravici pozvedá k nebesům. Rytmicky 

zvlněná je také široká obruba jeho rochety, která se díky své zlaté barvě zdánlivě 

odpoutává od jinak bílého roucha a volně se vznáší v prostoru. 

Za Quitainerovo dílo z poloviny 50. let jsou v návaznosti na publikovaný názor Ivo 

Kořána považovány sochy sv. Apolónie a Vavřince na oltáři Nejsvětější trojice 

v kostele sv. Jindřicha v Praze na Novém Městě.82 Tyto práce dokumentují tendenci ke 

ztěžknutí, ztuhnutí a ztrátě vnitřního napětí, s níž se u Quitainerových prací z této doby 

nesetkáváme poprvé – vzpomeňme na robustní Immaculatu na stříšce mladoboleslavské 

kazatelny. Jako by se sochař kolem poloviny šesté dekády začal odklánět od vlivů, které 

určovaly jeho vývoj od jeho předpokládané zahraniční cesty na počátku 40. let, a vracel 

se k důrazné plastičnosti svého raného období. Obě sochy se svým celkovým pojetím 

již blíží světcům z postranních oltářů strahovského klášterního kostela, jimiž se budu 

podrobně zabývat později. Liší se od nich zatím ještě výrazným akcentem na 
                                                 

81 BLAŽÍČEK, Sochařství…(cit. v pozn. 16), 188; Idem: Sochařství pozdního baroka, rokoka a 
klasicismu v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku renesance do závěru baroka, 
II/2, Praha 1989, 716. V první z obou prací hovoří Blažíček o  Quitainerově možném podílu na výzdobě 
chrámu pouze v obecné rovině. Ve druhé  již píše konkrétně o oltáři sv. Jana, má však za to, že zakázka 
byla dokončena některým z Quitainerových tovaryšů, „snad tím, který ještě v 70. letech  obměnil 
mistrovy vzory v kostele v Doksanech.“ 
82 POCHE, Praha na úsvitu…(cit. v pozn. 78), 511. 



37

 ornamentalizující detaily drapérie, jenž u strahovských prací ze sklonku Quitainerova 

života postupně slábne. 

Mezi Quitainerova díla můžeme patrně zařadit také sochy sv. Jana Nepomuckého a 

Immaculaty – dvě vysoce kvalitní pískovcové skulptury, které byly původně umístěny 

podél portálu staroměstského kostela sv. Františka Serafinského a nyní se nacházejí 

v expozici Muzea Karlova mostu.83 Obě vznikly podle chronogramu na podstavci 

v roce 1758. Pamětní kniha farního úřadu při kostele sv. Františka je označuje za práci 

R. J. Prachnera,84 jehož dílu se však vymykají. Předpoklad Quitainerova autorství se 

naopak může opírat o řadu styčných bodů, jako je v případě svatojánské plastiky 

zejména pečlivé odstínění materiálních kvalit drapérie a dekorativní ztvárnění širokého 

lemu kleriky. Dlouhý, statný krk protější sochy, těžké pletence jejích vlasů, stejně jako 

obličej, jemuž dominuje výrazný nos a přivřené mandlovité oči – to vše vytváří pro 

Quitainera tak typické spojení senzuální plnosti a niterné křehkosti. Díky sevřenosti 

objemů a harmonickému uspořádání linií získávají obě sochy klasicistní nádech, jenž je 

sbližuje s Quitainerovými světci na postranních oltářích hlavní lodi strahovského 

klášterního kostela.85 

Na závěr této kapitoly bych se chtěl krátce zastavit u dvou hypotéz, které vyslovil 

opět Václav Vančura. První z nich se týká kazatelny staroměstského jezuitského kostela 

sv. Salvátora, a pokud by se potvrdila její správnost, jednalo by se již o čtvrtou 

kazatelnu quitainerovské provenience.86 Sochařská výzdoba této kazatelny sestává ze 

čtyř evangelistů na řečništi, dvou reliéfů,  čtyř prorockých postav na stříšce a Mojžíše 

s deskami Desatera, jímž celá sestava vrcholí. A právě tato socha na vrcholu stříšky je 

dokladem vysoké míry pravděpodobnosti Quitainerova autorství. Jedná se o rozměrově 

nevelké, přesto však monumentálně působící dílo, která svým základním postojem 

s vysunutou pravou nohou, jejíž stehenní část se rýsuje pod napjatým pláštěm, 

                                                 
83 Před umístěním do interiéru byly sochy restaurovány. Srov. Petr ZÁRUBA: Restaurování a 
konzervace sochy  sv. Jana Nepomuckého z kostela sv. Františka Serafínského - Křížovnické nám., 
Praha (bakalářská práce Univerzity Pardubice), Litomyšl 2006; Petr CÍRL: Restaurování sochy Panny 
Marie Immaculaty (bakalářská práce Univerzity Pardubice), Litomyšl 2006. 
84 Vojtěch SÁDLO: Vnitřní zařízení kostela sv. Františka u křižovníků na Starém Městě pražském, in: 
Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1935, Praha 1936, 28, 31. Sádlo však zároveň uvádí, 
že obě sochy jsou připisovány J. A. Quitainerovi nebo I. F. Platzerovi. 
85 Již zmíněná pamětní kniha označuje za Quitainerovu práci kazatelnu, která byla ke křižovníkům 
přenesena v roce 1790 z kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech. Vančura připisuje 
výzdobu kazatelny F. I. Weissovi. Tischerová však považuje tuto atribuci za mylnou. Otázka autorství 
kazatelny kostela sv. Františka tak zatím zůstává otevřená. Srov. SÁDLO, Vnitřní zařízení…, 19-20, 30; 
Václav VANČURA: František Ignác Weiss, in: Umění XXXIX, 1991, 237; Jana TISCHEROVÁ: 
František Ignác Weiss. Sochař českého pozdního baroka, Praha 2007, 253. 
86 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 142-143. 
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 připomíná sv. Augustina na vrcholku kazatelny v malostranském kostele sv. Tomáše. 

K tomuto světci z roku 1731 váže Mojžíše také podobný typ obličeje –  který zřejmě 

navazoval na předlohy vytvořené ještě v dílně Quitainerova otce –, i některé detaily 

drapérie, jako je zejména dvojice proti sobě zatočených trubicovitých závitů na lemu 

pláště. Charakteristický je rovněž motiv oblého předloktí, jež vystupuje z bohatě 

nabíraného rukávu. Tento kontrast holé kůže a nařasené látky Quitainer použil u řady 

soch pro Strahovský klášter, počínaje sv. Voršilou na štítu stejnojmenné kaple. 

Evangelisté a proroci na poprsni řečniště, respektive stříšce reprezentují typ  krátkých 

zavalitých postav, s nímž jsme se setkáváme na kazatelně v Mladé Boleslavi. Stejně 

jako tam, ani zde sochař nekladl velký důraz na jejich individuální rozlišení a jednotlivé 

postavy se tak liší jenom dílčími detaily – sklonem hlavy, gesty rukou, vousem, pleší 

apod. Na základě srovnání s mladoboleslavskými díly lze vznik kazatelny od sv. 

Salvátora situovat do období kolem roku 1756. 

Dle názoru Václava Vančury obdržel Quitainer po roce 1760 další zakázku od řádu 

bosých augustiniánů, pro který již dříve pracoval v Praze na Zderaze a v Lysé nad 

Labem. Tentokrát se mělo jednat o klášter v Táboře, spravující kostel Narození P. 

Marie.87 Odtud pocházejí čtyři boční rokové oltáře, z nichž dva jsou nyní umístěny 

v děkanském chrámu Proměnění Páně na hoře Tábor. Po stranách všech těchto oltářů 

stojí celkem osm soch – s výjimkou sv. Alžběty a Zachariáše na oltáři sv. Anny 

v bývalém klášterním kostele se jedná o světce a světice augustiniánského řádu. V. 

Vančura poukazuje na příbuznost těchto prací s díly, které Quitainerova dílna dodala na 

postranní oltáře strahovského kostela Nanebevzetí P. Marie. Také tato hypotéza se mi 

jeví jako oprávněná. Znovu se k ní vrátím v rámci analýzy sochařových strahovských 

prací, která nám umožní dokončit výše uvedený přehled a doplnit Quitainerův 

umělecký profil.  

 

 

J. A. Quitainer v kontextu soudobého pražského sochařství 

 

Jan Antonín Quitainer je považován za jednoho z nositelů slohové proměny, jímž 

pražské sochařství prošlo ve druhé třetině 18. století. Již v pozdním díle mistrů velkého 

slohu se projevila tendence k posunu od monumentality a patetické řeči gest 

                                                 
87 Ibidem  147. 
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 k intimnějšímu měřítku a tlumenému sentimentu, od síly výrazu k vybroušené 

dekorativnosti. S nástupem tvůrců Quitainerovy generace ve 30. letech 18. století se 

tato tendence vyhranila v podobě slohového proudu, pro který O. J. Blažíček razil 

označení pražská plastika raného rokoka, jež se však již po vydání Blažíčkovy syntézy 

Sochařství baroku v Čechách stalo předmětem kritiky.88 V současné době je české 

sochařství po roce 1730 obvykle  zahrnováno pod pojem pozdní baroko. 

K nejstarším z Quitainerových součastníků, kteří spolu s ním transformovali 

dědictví velkého slohu,  patřil odchovanec, dlouholetý spolupracovník a posléze také 

zeť Matěje Václava Jäckela František Ignác Weiss (1690-1756).89 První známky jeho 

vlivu na Jäckelovu dílenskou produkci rozpoznává literatura již na sklonku druhého 

desetiletí 18. století, v pracích pro hlavní oltář klášterního kostela sv. Markéty v Praze-

Břevnově.90 Řadu Weissových archivně doložených děl otevírá výzdoba kaple 

piaristické koleje ve Slaném z roku 1727. V následujícím desetiletí vyzrál sochařův 

individuální rukopis a dekorací hlavního oltáře v kostele sv. Jiljí na Starém Městě 

v Praze z let 1734-1738 dospěl Weiss k prvnímu ze svých uměleckých vrcholů.  

Čtyřicátá léta představovala nejplodnější a kvalitativně nejvyrovnanější období 

sochařovy tvorby. V této době se také Weissovi dostalo příležitosti vytvořit několik 

sochařských souborů, v nichž vytříbenost detailu násobí dokonalá orchestrace celku. 

V letech 1740-1741 vznikla výzdoba interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Osově na 

Hořovicku. Přibližně ze stejné doby pochází čtveřice soch z kaple P. Marie Piekarské 

v kostele sv. Ignáce v Praze na Novém Městě, a v letech 1741-1743 dodala Weissova 

dílna kompletní sochařskou výzdobu do novoměstského kostela sv. Kateřiny. 

Posledním ze zmíněných souborů byly práce v kostele Nanebevzetí P. Marie v Dolním 

Ročově, které vznikly převážně v letech 1748-51. 
                                                 

88 Na období raného rokoka v letech 1730-1750 navázalo podle Blažíčka v letech 1750-1780 období 
„rokoka a klasicismu“. Zdeňka Volavková-Skořepová v recenzi Blažíčkovy syntézy upozornila, že 
„Rokoko se při tom však z této periodizace vlastně ztratilo, protože po r. 1750 je tu rokoko sledováno, 
už jen jak zmírňuje a pozměňuje klasicizující živly.“ V reakci na tuto výtku Blažíček k problematice 
českého rokoka uvedl: „Nejde vskutku o samostatnou slohovou formaci, nýbrž o pozdní fázi baroku, 
slábnoucího u nás v nárazech různorodých slohových podnětů. Vlna klasicismu k nám zasáhla dříve, 
než se mohlo rozvinout nějaké ´vrcholné rokoko´, jež v mé periodizaci Z. Volavková postrádá, 
poněvadž jej v tvorbě brzy klasicizující a brzy zlidovělé vskutku nebylo a být ostatně nemohlo.“ Své 
koncepce raného rokoka se Blažíček přidržel ve všech svých následujících pracích.  Srov. Zdeňka 
SKOŘEPOVÁ (rec.): Blažíčkova kniha o barokním sochařství, in Výtvarné umění IX, 1959, 285; 
Oldřich J. BLAŽÍČEK: K recenzi mé knihy o barokovém sochařství v Čechách, in: Výtvarné umění X, 
1960, 327.  
89 Nejnověji k otázce datace Weissova narození TISCHEROVÁ, Weiss... (cit. v pozn. 85), 25. 
Předchozí uměleckohistorická literatura kladla Weissova narození až do období kolem roku 1695. 
90 Mojmír HORYNA: Barokní sochaři ve službách břevnovsko-broumovského kláštera, in: Tisíc let 
benediktýnského kláštera v Břevnově 993-1993, Praha 1993, 138. 
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 V bohatém díle K. I. Weisse jsou formální atributy českého pozdně barokního 

sochařství zastoupeny ve své nejryzejší podobě. Srovnání se současně vznikajícími 

pracemi z dílny J. A. Quitainera ukazuje na základní shody a odlišnosti v přístupu obou 

sochařských mistrů. K prvně zmíněným náleží obliba uzavřené, lehce zvlněné obrysové 

linky, vedené mnohdy po obvodu pluviálu. Hru vzájemně korespondujících linií 

promítají sochaři i do povrchu svých soch. Zatímco však Weiss pokrývá většinu plochy 

hustou spletí záhybů, Quitainer více využívá protikladu velkých hladkých ploch a 

menších zřasených úseků. Jeho drapérie také více korespondují s anatomií. Tělesné 

partie Quitainerových soch se plasticky rýsují pod oděvem nebo jsou zčásti odhaleny. 

Korpus Weissových soch se naproti tomu ztrácí pod malebně, ale nerealisticky 

zvlněnou látkou a mnohdy působí anatomicky nepřesvědčivě. I nahé tělo Ukřižovaného 

z dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí  jako by  svou jemnou modelací od sebe 

odvracelo pozornost, aby o to více vynikla expresivně pojatá trnová koruna a tuhá látka 

kolem boků, rozbrázděná hlubokými zalamovanými řezy. 

Jäckelovým vyučencem byl s velkou mírou pravděpodobnosti také další 

Quitainerův součastník: Karel Josef Hiernle (1693-1748). První samostatné práce 

tohoto příslušníka rozvětvené umělecké rodiny spadají do počátku 20. let, kdy je 

Hiernle doložen při výzdobě Černínského paláce.91 Hlavní soubor jeho sochařských 

realizací ale vznikl v návaznosti na rozsáhlé stavební aktivity břevnovsko-

broumovského opatství za vlády Otmara Zinka a Benno Löbla. Tak v letech 1728 až 

1731 dodala jeho dílna výzdobu průčelí proboštského kostela v Lehnickém Poli. Pro 

interiér tohoto chrámu dále vytvořila šestnáct pískovcových soch světců při pilířích, 

plastickou výzdobu hlavního oltáře, čtyř oltářů bočních a varhanního prospektu. 

Z počátku 30. let pocházejí Hiernleho kamenosochařské a řezbářské práce z Broumova. 

Od konce desetiletí pak sochařových služeb plně využívali břevnovští benediktýni, a to 

jak ve vlastním areálu kláštera, tak na jeho venkovských statcích. První zakázkou, s níž 

se na něho obrátili, byla plastická výzdoba mariánského sloupu v Kladně, kterou sochař 

zpracoval v letech 1739-1741. Do své smrti stihl Hiernle dodat ještě výzdobu 

břevnovské klášterní brány, řadu drobnějších řezeb do kostela sv. Markéty a kapitulní 

síně, trojčlenné sousoší sv. Prokopa s anděly v Žižicích a obdobně koncipované 

sochařské skupiny sv. Benedikta v Hrdlech a sv. Jana Nepomuckého v Praze-Břevnově. 

                                                 
91 Ibidem 142. 
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 Hiernleho  velké sochařské soubory z Lehnického Pole a Broumova ještě objemově 

a výrazově tkví v estetice vrcholného baroka. Jen lehkonozí andělé, zdánlivě bez 

námahy nadnášející Reinerovy obrazy na oltářích lehnického chrámu,92 jako by již 

předznamenávaly vytáhlé postavy sochařova zralého období. Disproporční protažení 

lidské postavy, zdůrazněné dlouhými tenkými záhyby drapérie, se od 30. let stalo 

typickým rysem Hiernlovy tvorby. Podobná tendence se projevila i v díle J. A. 

Quitainera, a to zejména ve druhé polovině 40. a první polovině 50. let. V jeho případě 

se však tíhnutí vzhůru pojilo s plastickým zdůrazněním objemů, rozvíjených do šířky 

spirálovitým pohybem. Přes výraznou stylizaci svých postav Hiernle – na rozdíl od 

Quitainera – usiloval o individuální charakterizaci obličejových typů, jak lze ukázat na 

příkladu propadlých tváří, vystouplých lícních kostí a mysticky přivřených očí 

břevnovského sv. Jana Nepomuckého nebo „kočičího“ (J. Tischerová) úsměvu 

kladenské Immaculaty a její zmenšené obdoby z prelatury Břevnovského kláštera.  

Od února 1734 je v Čechách doložen Tyrolan Matyáš Schönherr (1701-1743). 

Přišel sem ve svých třiceti třech letech jako vyučený sochař, o jehož školení a 

předchozím působení není nic známo. Dílo, které v Čechách – převážně pak v Praze, 

kde se usadil a až do své smrti žil – zanechal, není rozsáhlé. Pochází z období pouhých 

devíti let, a stěží v něm lze zaznamenat známky stylového vývoje. První Schönherrovou 

českou zakázkou byl patrně hlavní oltář kostela Narození P. Marie při klášteře bosých 

augustiniánů v Táboře, jehož výzdobu sochař vytvořil v letech 1734-1735.93 Z téže 

doby pocházejí také dva jeho oltáře – sv. Doroty a Barbory – v západní části hlavní lodi 

staroměstského kostela sv. Jiljí. Po roce 1735 se Schönherr podílel na výzdobě pražské 

Lorety, kde jsou mu připisovány sochařské práce hlavního oltáře, čtyři sochy na 

konzolách po stranách obou oratoří a boční oltáře v presbytáři, zasvěcené sv. 

Felicissimovi a Mercimovi. V závěru 30. let se výzdobou oltářů sv. Václava a 

Růžencové Madony sochař ještě jednou vrátil do staroměstského kostela sv. Jiljí. Jeho 

posledním archivně doloženým dílem je rámový oltář v kostele sv. Jakuba na Starém 

Městě v Praze z let 1738-1739. 

Příznačným rysem Schönherrova stylu je výrazné plastické cítění. Tak jako jsou 

jeho sochy oblých hladkých údů, válcovitých krků a plných tváří vzdáleny Weissovu 

reliéfnímu pojetí, nelze přehlédnout jejich příbuznost s klenutými tvary světců a světic 

                                                 
92 Andrzej NIEDZIELENKO / Vít VLNAS (eds.): Slezsko – perla v české koruně. Tři období rozkvětu 
vzájemných uměleckých vztahů (katalog výstavy), Praha 2006, 385. 
93 Václav VANČURA: Matyáš Schönherr, in: Umění XXXVIII, 1990, 51. 
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 z dílny mladšího Quitainera. Rovněž vyvážené postoje Schönherrových soch, které 

neoplývají kompoziční invencí, ale střídají několik základních pohybových schémat, 

jsou ve shodě s Quitainerovým tvůrčím postupem. Tyto společné znaky vedly Václava 

Vančuru k úvaze o možné spolupráci obou umělců v raných 30. letech. Jeho názor, že 

Schönherr v této době působil v Quitainerově dílně jako tovaryš, se však opírá o úzký 

vzorek prací a zůstává proto jen hypotetického charakteru.94  Schönherrovy figury se od 

Quitainerových liší tím, co je pro ně nejvíce charakteristické: svým prostým, 

realistickým půvabem – nádechem naivity, která se zračí v jejich široce otevřených 

mandlovitých očích.  

Stejně jako Matyáš Schönherr přišel i Richard Jiří Prachner (1705-1782) do Čech 

až v dospělém věku. V Praze je tento rodák z bavorského Gimpertshausenu poprvé 

zaznamenán v červnu 1725. Nejpozději od roku 1730, kdy se zde oženil, žil v Praze 

trvale. Jako málokomu z českých barokních sochařů bylo Prachnerovi dáno dožít se 

vysokého věku. Díky tomu se svému řemeslu mohl věnovat po téměř půl století. Jeho 

rozsáhlé dílo je roztroušeno po pražských i mimopražských kostelech a dosud čeká na 

svůj kritický katalog. Jedna z prvních větších zakázek, kterých se Prachnerovi v Praze 

dostalo, byla spojena s dokončováním vnitřní výzdoby Lorety. Podle dochovaných 

dokladů sochař do její ústřední svatyně v letech 1737-1738 dodal tabernákl hlavního 

oltáře a skupinky putti na oltářích bočních. Další záznamy o jeho činnosti pocházejí až 

z počátku 50. let. Tehdy vyzdobila dílna po dvou bočních oltářích v chrámech Jména 

Ježíš v Lánech a Všech svatých v Uhříněvsi. Po roce 1754 se Prachner stává nástupcem 

Jäckelovým a Hiernlovým v Břevnovském klášteře a několika doplňky se uplatňuje při 

výzdobě baziliky sv. Markéty. V roce 1757 vytváří pro tento chrám sochy bočního 

chórového oltáře P. Marie Benediktinské. Z konce 50. či raných 60. let pochází jedna 

z jeho nejznámějších prací: andílci se symboly smrti a vykoupení, hříchu a spasení na 

stříškách zpovědnic staroměstského kostela sv. Jiljí. Do stylového rámce Prachnerovy 

tvorby též zapadá bohatá výzdoba kazatelny malostranského chrámu sv. Mikuláše 

z první poloviny 60. let. Poslední doloženou prací Prachnerovy dílny je výzdoba 

hlavního oltáře zámecké kaple v libeňském letohrádku, která byla zadána v roce 1770. 

V té době však již chod ateliéru nejspíše řídil sochařův syn a nástupce Petr.  

Richard J. Prachner je považován za výjimku mezi pražskými sochaři své doby. 

Proti zjemnělé eleganci většiny z nich stavěl expresivitu, která snese srovnání s díly 

                                                 
94 Ibidem 50. 
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 generace velkého slohu.95 Příkladem mohou být jeho slavné putti ze staroměstského 

dominikánského kostela. Jejich  těkavá modelace – která jako by vznikla spíše 

hnětením než tesáním –, prudké pohyby rozevlátých končetin a pocuchané vlasy  si 

nezadají s živostí Braunových andílků z nedalekého chrámu sv. Klimenta. Na první 

pohled se tím liší od putti, které zhruba ve stejné době vytvářel J. A. Quitainer pro 

Strahovský klášter a jejichž poznávacím znakem jsou táhlé linie povrchové modelace, 

vláčné pohyby a uhlazené kadeře. Stejně jako v Quitainerově případě se ovšem 

v Prachnerově díle ve druhé polovině 50. let projevují klasicistní vlivy v podobě 

určitého ztuhnutí, ztrnutí jeho postav.  Jako doklad lze uvést sochu sv. Vintíře na 

mariánském oltáři z břevnovského klášterního kostela či Antonína Paduánského 

z novoměstského kostela sv. Jana Na Skalce, která je Prachnerovi také připisována. 

Antonín Braun (1709-1742) se narodil ve stejném roce jako J. A. Quitainer. Stejně 

jako on se vyučil v Praze, v dílně svého strýce M. B. Brauna. Po jeho boku se začal 

tvůrčím způsobem prosazovat od poloviny 30. let.  Z produkce braunovské dílny před 

smrtí jejího zakladatele přisuzuje O. J. Blažíček mladšímu Braunovi některé pozdní 

práce v kostele sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, jmenovitě výzdobu oltáře sv. 

Josefa.96 V režii Antonína Brauna probíhala v polovině 30. let realizace prestižní 

zakázky pro staroměstský kostel sv. Mikuláše, sestávající z celkem čtrnácti soch a tří 

bust na jižním průčelí kostela a tří světců, andělů a andílků na oltáři sv. Václava, 

přeneseného později do Velké Černoci u Žatce. V čele rodinného podniku stanul 

Antonín Braun po smrti Matyáše Bernarda v roce 1738. Zatímco však J. A. Quitainer 

zůstal po smrti svého otce u díla plných třicet pět let, Braun přežil svého strýce a učitele 

o pouhé čtyři roky. Jeho známé dílo tak není příliš rozsáhlé ani vnitřně diferencované.  

Jeho poslední doloženou prací je signovaná Kalvárie ve Sloupu u České Lípy z roku 

1740. 

Reprezentativní ukázkou tvorby Antonína Brauna jsou sochy sv. Vojtěcha a 

Prokopa při portálu staroměstského kostela sv. Mikuláše. Oba světce charakterizuje 

vzájemně sladěné držení těla s vysunutou a dovnitř vytočenou levou, případně pravou 

nohou, které jim dává vzhled galantně se uklánějících tanečníků. Lem pluviálu podobně 

jako u některých soch Weissových a Quitainerových ovíjí Vojtěcha i Prokopa plynulou, 

mírně zvlněnou křivkou a uzavírá jejich siluetu. Stejně tvarované linie pak člení i 

                                                 
95 Ivo Kořán zastává názor, že Prachner „byl tou dobou téměř jediný, kdo zde vytvořil zvláštní 
psychický svět.“ Srov. POCHE, Praha na úsvitu…(cit. v pozn. 78), 511. 
96 BLAŽÍČEK, Pražská plastika…(cit. v pozn. 15), 80-81. 
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 spodní vrstvy oděvů, a ve Vojtěchově případě i dlouhý vous. To vše spolu s vysoko 

nasazenými pasy, úzkými rameny a krouživými pohyby křehkých zápěstí propůjčuje 

oběma sochám zjemnělý femininní půvab. Průvodním znakem vysoké míry estetizace, 

s níž se zde setkáváme, je určitá unylost a absence vnitřního života jako takového. Tato 

„bezduchost“ je záměrná a pro danou stylovou vrstvu – s výjimkou prací K. J. Hiernla a 

R. J. Prachnera – typická, jakkoli dnes může působit až iritujícím dojmem.97 

Nejmladším z Quitainerových součastníků, kteří udávali tón pražskému sochařství 

kolem poloviny 18. století, byl Ignác František Platzer (1717-1787). Také on pocházel 

ze sochařské rodiny – jeho otcem byl průměrný plzeňský sochař Jan Benedikt Platzer 

(1678–1727-31), jenž se nepochybně synovi stal prvním učitelem. Po otcově smrti 

pokračoval mladý Platzer v učení u některého z jeho místních kolegů, jímž mohl být 

Lazar Widman, nejvýraznější osobnost mezi západočeskými sochaři té doby. Namísto 

aby jako většina jeho součastníků zakončil své školení obligátní tovaryšskou cestou, 

zapsal se pětadvacetiletý Platzer v roce 1742 na vídeňskou akademii. Povzbuzen 

úspěchy, jichž zde dosáhl, nevrátil se po skončení studia do rodného města, ale usadil se 

v Praze, kde získal roku 1744 sňatkem s vdovou po sochaři Matyáši Schönherrovi 

potřebné materiální zázemí. Záhy se zařadil mezi nejžádanější pražské sochaře a jeho 

dílna byla až do útlumu své činnosti v 70. letech zahrnována objednávkami.  

Platzerovým prvním známým dílem v Čechách je statue Nejsvětější trojice ve 

Smečně z roku 1744, již poté do konce pátého desetiletí následoval monumentální 

Herkules na zahradním průčelí Černínského paláce, sousoší sv. Jana Nepomuckého 

před klášterem Voršilek na dnešní Národní třídě v Praze a plastická výzdoba zámecké 

kaple v Hoříně u Mělníka. V 50. letech vytvořil Platzer za pomoci svých 

spolupracovníků jeden z nejrozsáhlejších sochařských souborů své umělecké dráhy, 

když vyzdobil nejprve hlavní oltář a poté deset postranních oltářů klášterního kostela 

v Teplé u Mariánských Lázní. Roku 1761 pak do téhož chrámu dodal ještě náhrobek 

blahoslaveného Hroznaty a své působení ve službách tepelských premonstrátů zakončil 

svatojánským oltářem v jejich filiálním kostele sv. Václava v městečku Úterý. Ještě 

předtím, v roce 1759, ale vytvořil atlanty a hermy pod balkónem mincovny v pražské 

Celetné ulici. Také 60. léta se v Platzerově tvorbě nesla ve znamení rozsáhlých 

sochařských celků. Už od sklonku 50. let se datovala jeho spolupráce s malostranskými 

                                                 
97 Kriticky tento typ „umělé nezávazné tvorby“ hodnotí I. Kořán (viz pozn. 95). Ve své braunovské 
monografii shrnuje Kořán dílo A. Brauna v kapitole nazvané příznačně Rozklad dílny a Antonín Braun. 
Srov. Ivo KOŘÁN: Braunové, Praha 1999, 107-129. 
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 jezuity, pro jejichž kostel sv. Mikuláše vytvořil do roku 1761 čtyři nadživotní sochy 

v hlavní lodi, považované tradičně za sv. Konstantina a tři starověké orientální vládce. 

V polovině sedmého desetiletí navázal v témže prostoru hlavním oltářem, oltáři v obou 

konchách závěru a několika oltáři v postranních kaplích. Monumentální sochy čtyř 

východních církevních otců při pilířích křížení, jimiž své působení ve 

svatomikulášském kostele završil, pocházejí z roku 1769. Již dříve navázal sochař 

kontakty s dalším významným zákazníkem: premonstrátskou kanonií v Praze na 

Strahově, a v roce 1764 na její objednávku vyhotovil trojčlennou skupinu sv. Norberta s 

anděly, umístěnou na Karlově mostě místo Brokofova díla téhož námětu. Po smrti J. A. 

Quitainera zaujal Platzer místo „dvorního“ sochaře strahovských premonstrátů a 

vytvořením nového hlavního oltáře se v letech 1765-1768 podílel na završení 

dvacetileté éry obnovy opatského chrámu Nanebevzetím P. Marie. V roce 1769 dodal 

Platzer poslední práce z početné kolekce soch, jimiž počínaje rokem 1750 postupně 

obohacoval zámecký areál v Dobříši. Počátkem 70. let se posléze uzavřelo více než 

desetileté období, během kterého působil jako výhradní dodavatel sochařské výbavy 

právě renovovaného Pražského hradu. Tím zároveň skončila nejplodnější etapa 

sochařovy umělecké dráhy.   

Z výtvarného hlediska se Platzerovo dílo jeví jako průsečík mnoha vlivů, které 

v něm průběžně vystupují na povrch. Sevřené hladké formy donnerovského klasicismu, 

s nímž se Platzer seznámil během svého vídeňského studia, se u něho mísí s rokokovou 

drobnokresbou. V některých případech – jako je Herkules v lodžii Černínského paláce 

nebo čtveřice panovníků z hlavní lodi svatomikulášského kostela – odkazuje velkorysé 

měřítko a dynamicky otevřená silueta až Matyáši Bernardu Braunovi. Pojítkem 

Platzerových prací různého stylového zabarvení je jejich kresebné pojetí. Čisté 

klasicistní linie, akcentované například natočením profilu hlavy do divákova zorného 

pole, přitom sochař kombinuje se třepivými rokokovými křivkami, které jej sbližují 

s jeho pražskými součastníky. Proto mohly být některé jeho rané práce, jako 

svatojánské sousoší na dnešní Národní třídě v Praze nebo modely k alegoriím ctností na 

náhrobku sv. Jana ve svatovítské katedrále, zpočátku připisovány J. A. Quitainerovi.98 

Ve srovnání s Quitainerem však Platzer postupem času dospěl dále v redukci iluzivních 

prvků ve ztvárnění drapérie, vousů či  vlasů. Ve druhé polovině 60. let si vytvořil 

                                                 
98 Oldřich J. BLAŽÍČEK: Náhrobek sv. Jana Nepomuckého, Praha 1940, nepag; Platzerovi posléze 
připsala tyto alegorie (spravedlnost, síla, moudrost mlčenlivost) Skořepová. Srov. Zdeňka 
SKOŘEPOVÁ: O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957, 48.  
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 sumární, abstraktně lineární styl, jehož příkladem je několik řezeb drobnějšího 

formátu,99 ale zejména čtveřice církevních otců pod kopulí svatomikulášského chrámu. 

Do této skupiny děl náleží také Platzerovo strahovské nanebevzetí, které nás opět vrací 

k hlavnímu tématu této diplomové práce. 

                                                 
99 Např. Madona se sv. Heřmanem Josefem (Muzeum Hl. města Prahy), Alegorie pilnosti (Národní 
galerie) nebo sv. Barbora (klášter křižovníků s červenou hvězdou v Praze). 
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 Vzestupy a pády Strahovského kláštera v letech 1711-1765 

 

Umělecké působení otce a syna Quitainerových na půdě strahovské kanonie 

premonstrátů spadá do období vlády dvou opatů, kteří ve své době ztělesňovali aspirace 

a možnosti kláštera jako stavebníka a uměleckého mecenáše. Shodou okolností bylo 

prvnímu z nich dáno prožít v čele klášterní komunity vrcholné okamžiky její historie, 

zatímco druhý byl nucen čelit jedné z nejhlubších krizí jejího staletého vývoje.  

V roce 1711 stanul v čele Strahovského kláštera někdejší prorektor 

premonstrátského řádového učiliště Norbertina a profesor scholastické teologie v 

arcibiskupském semináři, potomek staré pražské obchodnické rodiny Marian Hermann. 

Nový opat se osvědčil jako povolaný a důsledný správce klášterního majetku. 

Systematicky pečoval o hospodářské zázemí kláštera, vystavěl či obnovil několik 

sýpek, ovčínů, mlýnů a dvorců, z nichž jmenujme například Pátek nad Ohří. Významně 

se mu tak podařilo zlepšit stav klášterních financí. Do roku 1736 vyrovnal většinu 

z dluhů, jež  ve výši 112 550 zl. zdědil po svém předchůdci Vítu Seipelovi, a rozmnožil 

objem volných prostředků ve strahovské pokladně na 14 000 zl.100  

Hermannův vliv daleko přesáhl horizont jím spravovaného kláštera i celého 

premonstrátského řádu. Již v roce 1715 byl jako uznávaný odborník na hospodářskou 

problematiku jmenován do jedné z institucí předznamenávajících tereziánské reformy, 

takzvané rektifikační komise královehradeckého kraje, jejímž úkolem bylo prověřit 

oprávněnost daňových nároků státu vůči zdejším velkostatkům. Jako představiteli 

jednoho z nejstarších českých klášterů mu příslušelo zastupovat duchovní stav na 

českém zemském sněmu. Zde se na podzim roku 1720 zasloužil o hladké přijetí 

pragmatické sankce českými stavy.101 Těšil se přízni vídeňského dvora, jak nepřímo 

dokládají návštěvy členů habsburského domu ve Strahovském klášteře. V roce 1721 

sem zavítala císařovna Alžběta Kristýna, jež projížděla Prahou na své cestě do 

Karlových Varů. O dva roky později klášter spolu s chotí navštívil sám Karel VI., jenž 

byl v září 1723 ve svatovítské katedrále korunován českým králem. Panovnický pár při 

                                                 
100 Podrobný výčet Hermannových zásluh o blaho opatství je obsažen v jeho nekrologu. Annalium 
Strahoviensium tomus VI. (cit. v pozn. 20), 65v 
101 K tomu blíže Valentin URFUS: 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie, 
Praha 2002, 118. 
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 této příležitosti vyslechl ve strahovském kostele Nanebevzetí P. Marie mši a poklonil se 

ostatkům sv. Norberta.102  

Opatův vztah k habsburské dynastii přitom nebyl výrazem pouhé pasivní loajality v 

rámci stávající mocenské hierarchie. Spolu se svým švagrem, merkantelistou Janem 

Kryštofem Bořkem, či advokátem a univerzitním profesorem Václavem Xaverem 

Neumannem z Puchholze patřil Marian Hermann k teoretikům zabývajícím se 

dlouhodobě otázkou státoprávního postavení Českého království v rámci Svaté říše 

římské. Odmítal lenní nároky říšských knížat na českou korunu a zachování státní 

suverenity českých zemí spojoval s pokračující existencí habsburské monarchie. Při 

zdůvodňování smluvního charakteru vztahu mezi českým králem a římským císařem 

dokonce předjímal argumentaci českých historiků a politiků druhé poloviny 19. století, 

když poukazoval na primárnost původního slovanského osídlení českých zemí před 

pozdější německou kolonizací.103  

Vážnosti, jíž se Strahovský klášter za Mariana Hermanna těšil, odpovídaly výdaje 

na reprezentaci. V prvním období opatovy vlády se většina aktivit na poli stavební 

činnosti a uměleckého mecenátu soustřeďovala na zvelebení strahovského klášterního 

areálu. Schylovalo se ke stému výročí přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy, jež se 

mělo stát příležitostí představit klášter jako jedno z duchovních center království a 

místo spočinutí člena sboru českých zemských patronů.  

Přípravy na norbertovské jubileum začaly již za Hermannova předchůdce Seipela, 

ale svého vrcholu dosáhly v dekádě před rokem 1727. Již v letech 1717-1718 se 

uskutečnila celková rekonstrukce klášterního kostela. V jejím průběhu instaloval v 

květnu 1718 truhlář Jan Unmuth nový hlavní oltář, jejž zdobily bíle natřené sochy 

apoštolů a Krista, spolu s obrazem od Jana Jiří Heringa, převzatým z původního raně 

barokního oltáře z roku 1633. V návaznosti na Víta Seipela, jenž v chrámu vztyčil šest 

nových postranních oltářů, nechal Hermann v roce 1726 zřídit protějškové oltáře sv. 

Martina a sv. Pavla. Již dříve, v roce 1720, dostal kostel novou kazatelnu, o níž je 

známo pouze to, že vznikla dílem truhlářským, sochařským a malířským. Vůbec 

největším výdajem na výzdobu interiéru bylo 1500 zlatých za velké varhany. Kromě 

                                                 
102 K oběma návštěvám ČERMÁK, Premonstráti…(cit. v pozn. 5), 104. 
103 K tomuto tématu napsal Hermann v závěru svého života spis Vindiciae Bohemiae, který vydal pod 
snadno rozluštitelným pseudonymem Antonius Viriherus v roce 1740 v Norimberku. Již dříve 
publikoval pojednání o pragmatické sankci. Srov. Valentin URFUS: Český státoprávní patriotismus 
v první polovině 18. století a jeho nacionální rysy: merkantelista J. K. Bořek a strahovský opat Marian 
Hermann, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha 1992, 70-77. 
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 toho dal opat zhotovit nová roucha, nazývaná od té doby jubilejní, dva stříbrné 

relikviáře, šest svícnů, kříž a dvě monstrance.104 

Velkou investicí, přesahující 2000 zlatých, byla obnova a nová výzdoba kostelního 

průčelí. Soudobé strahovské anály o této události bohužel mlčí. Dozvídáme se o ní jen 

díky okrajové poznámce v dopise z 11. září 1726, jímž Marian Hermann reagoval na 

žádost hradčanského magistrátu, aby jako známý mariánský ctitel finančně přispěl na 

sochu svatého Norberta pro mariánský sloup na Hradčanském náměstí.105 Marian 

Hermann tuto žádost odmítl – čímž přispěl ke změně ikonografického programu celé 

statue – a své rozhodnutí odůvodnil tím, že před krátkou dobou nechal ku cti Matky 

boží velkým nákladem opravit a sochami vyzdobit průčelí klášterního kostela. Dlužno 

však dodat, že Hermann měl i jiný a možná podstatnější důvod, proč výstavbu sloupu 

nepodpořil. Hradčanští totiž svoji žádost neobratně připojili k návrhu na převedení 

Pohořelce – v té době majetku kláštera – pod veřejnou a policejní správu města 

Hradčan. Přestože tvrdili, že všechny platby plynoucí z této lokality zůstanou i nadále 

premonstrátům, spatřoval opat v jejich iniciativě nemístný zásah do své jurisdikce. O 

míře jeho rozhořčení svědčí fakt, že o tomto jejich záměru neprodleně informoval 

místodržitelský sbor. Nejvyšší zemské úředníky upozornil, že radní se odvolávají na 

mezitím zrušené rozhodnutí „vlastizrádného direktoria“ z 30. dubna 1619, a jejich 

argumentace proto může být hodnocena jako trestný čin. V závěru svého přípisu opat 

místodržitele vyzval, aby ochránili nerušená vlastnická práva kláštera. 

Samotné jubileum připadlo na květnové dny roku 1727. Jeho oslavy se nemohly 

poměřovat s grandiózním přenesením ostatků sv. Norberta, „největší podívanou, kterou 

mohla Praha svým obyvatelům poskytnout v době třicetileté války“ hned po popravě 27 

vůdců stavovského povstání.106 Pochopitelně byly také skromnější než oslavy u 

příležitosti kanonizace sv. Jana Nepomuckého, jímž věk barokních slavností v českých 

zemích dospěl ke svému vrcholu. I ony však díky pestrosti procesí a počtu jeho 

účastníků musely působit velkolepým dojmem.107  

                                                 
104 Annalium VI. (cit. v pozn. 20), 65v 
105 Annalium V. (cit. v pozn. 20), 283r-286r. 
106 Hedvika KUCHAŘOVÁ / Jan PAŘEZ / Pavel R. POKORNÝ: Slavnosti v českých 
premonstrátských klášterech. Nástin problematiky, in: BŮŽEK Václav / KRÁL Karel (edd.): Slavnosti 
a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, Opera historica 8, České Budějovice 
2000, 537-553, 544. 
107 Dobový popis oslav včetně příprav viz Annalium V. (cit. v pozn. 20), 389r -394v; [Marian 
Herrmann]: Saeculum Sioneum in Illuminatione Vultus Norbertini seu Solemnitatas saecularis 
translatarum Pathenopoli, ad Montem Sion Pragaenae metropolis... Regni Bohemiae coelestis patroni 
Norberti exuviarum [Pragae 1727], SK, sig. FK I 51, F2-G2.  
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 Marian Hermann z titulu své funkce generálního vikáře, již zastával od roku 1714, 

svolal do Prahy zástupce celé cirkárie. Jak sám později uvedl, ve Strahovském klášteře 

se shromáždilo celkem 110 představitelů řádových domů z Čech, Moravy, Slezska, 

rakouských zemí a Uher. Strahovský analista podotýká, že z pozvaných opatů se na 

zahájení slavností nedostavili pouze dva, přičemž opat z uherské Csorné byl již na cestě 

do Čech, když jej náhlý záchvat podagry přinutil vyhledat lůžko. Předehrou 

slavnostních událostí byly zpívané nešpory a matutinum v předvečer slavnostního dne. 

Vlastní ceremoniál pak začal 11. května 1727 o deváté hodině ranní, kdy skupina 

premonstrátů klášterními zahradami přenesla lebku a tělesné ostatky sv. Norberta 

z kapitulní síně do kaple špitálu sv. Alžběty na Pohořelci. V té době celebroval opat 

tepelského kláštera Raimund Šimonovský pontifikální mši v kostele svatého Norberta a 

Benedikta u řádového učiliště Norbertina na Starém městě. Po skončení bohoslužby se 

její účastníci vydali ke špitálu sv. Alžběty, kde se již začalo shromažďovat procesí 

s ostatky. Jak vidíme, v režii slavností hrálo území Pohořelce důležitou roli, což mohl 

být jeden z důvodu opatovy neústupnosti ve výše popsaném sporu. 

V čele průvodu, který se za zpěvu antifony „Surge Norberte in requiem tuam, tu et 

Arca Sanctificationis tuae“ vydal od špitálu ke strahovské bazilice, kráčel premonstrát v 

bílém řádovém rouchu. Jej následovali čtyři vlajkonoši s červenými prapory, trubač, 

bubeník, další vlajkonoši a více než čtyři stovky sloužících. Dále postupovali zástupci 

řádového kléru: kapucíni, serviti, pauláni, hyberni a františkáni, minorité a dominikáni. 

Za nimi bylo možno vidět arcibiskupské alumny a studenty Norbertina v čele s jejich 

rektorem. Za skupinou třiceti čtyř strahovských duchovních v almucích, vlajkonošů s 

osmi žlutozelenými zástavami a jedním modrým praporem, který byl památkou na 

slavnou translaci v roce 1627,108  kráčelo dvacet premonstrátských převorů a proboštů a 

dále světlonoši tvořící předvoj nejdůležitější části procesí. Lebka a tělo sv. Norberta 

byly neseny odděleně. Tělo spočívalo v proskleném sarkofágu, jejž nechal Marian 

Hermann zvláště pro tento účel vyrobit a který neslo osm premonstrátů v drahocenných 

pluviálech a infulích. Za nimi, jako jediný osamocen, kráčel opat Hermann. Poté 

následovala skupina osob doprovázejících arcibiskupa Khünburga. Tomu byla podobně 

jako o dva roky později u příležitosti kanonizace sv. Jana Nepomuckého svěřena 

                                                 
108 Ve slavnostní průvodu v roce 1627 bylo neseno dvacet praporů s 36 výjevy ze života sv. Norberta. 
Největší z praporů měly 12,5 stopy na výšku a 9,5 stopy na šířku (cca 4x3 m). Cyril STRAKA: 
Přenešení ostatků sv. Norberta z Magdeburku na Strahov (1626-1628). K třistaletému jubileu 1927, 
Praha 1927, 82-84.  
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 nejvzácnější relikvie, v tomto případě lebka sv. Norberta. Nad arcibiskupem a jeho 

dvěma infulovanými pomocníky se klenul rudý baldachýn, jejž přidržovali nejvyšší  

zemský purkrabí a tři místodržitelé. Za nimi postupovali a závěr průvodu tvořili 

ozbrojení jezdci, zástupci šlechty a tří pražských měst a čtyři stovky dalších věřících.  

Když zástup vstoupil do areálu kláštera, uvítaly jej salvy z hmoždířů, umístěných v 

pekelské vinici. Nevíme, jestli mezi přítomnými byl také Ondřej Filip se svým synem 

Janem Antonínem. Lze však pochybovat, že by si tuto událost nechali ujít. Vždyť byli 

blízkými sousedy Strahovského kláštera, jenž se nadto krátce předtím zařadil mezi 

důležité zákazníky jejich dílny. Pokud se Quitainerové oslav zúčastnili, nezamířili 

pravděpodobně do kostela sv. Rocha, kde přednesl české kázání doksanský probošt 

Josef Míka, ale spolu s většinou poutníků vstoupili do hlavního klášterního chrámu. Zde 

mělo z úst opata Hermanna zaznít kázání v jejich rodné němčině. Kostel byl slavnostně 

vyzdoben. Po celé délce hlavní lodi i chóru visely pruhy rudého damašku, a ze stejné 

látky byl i nový baldachýn nad mřížovou kaplí sv. Norberta, kterou nechal před sto lety 

postavit opat Questenberk. Právě sem bylo po vstupu procesí do chrámu uloženo tělo 

svatého Norberta, zatímco jeho hlava spočinula na hlavním oltáři. Po uložení ostatků 

zapěl pěvecký sbor: „Exultabunt Sancti in Gloria, laetabuntur in Cubiculis suis“ a slova 

se ujal Marian Hermann.  

Za námět svého kázání si vybral srovnání sv. Norberta s patriarchou Josefem.109 

Nejprve vyzdvihl krásu Norbertova pražského mauzolea, před nímž uvadá nádhera 

pohanských pyramid a obelisků (ehren Säulen) a které zdobí sochařská díla, jež si 

nezadají s uměním Praxitelovým. Zvláštní pozornost věnoval nad kaplí zavěšené 

„koruně svatosti“, bez níž by byla všechna nádhera a zdobnost náhrobku pouhou 

marnivostí. Na příkladu Elíšově a v polemice s luterány a kalvinisty poukázal na 

zázračnou a uzdravující moc, jež přebývá v těle svatých ještě řadu let po odloučení se 

jejich duše. Posléze rozvinul několik příměrů mezi Josefem a Norbertem, počínaje 

jejich narozením z krásné Ráchel, případně Hadevigis „z burgundské a lotrinské krve“, 

a konče přenesením jejich ostatků. Tak jako Mojžíš byl vyzván, aby s sebou z Egypta 

odnesl kosti Josefovy, byl i opat Questenberk, „tento Mojžíš premonstrátského řádu“, 

povolán k přenesení Norbertových ostatků z nevděčného Magdeburku, jenž připravil o 

                                                 
109 Mariano Antonio HERRMANN: Der Von Magdeburg in die königliche haubt Stadt Prag auf den 
Berg Sion Übertragene heilige Norbertus, Erb Bischof zu Magdeburg, Stiefter des Schneeweißen 
Praemonstratenser Ordens vorgestellt unter der Gleichung des Patriarchen Joseph und durch Moysen 
aus Egypten in das Land der Verheißung bewürkter Übertragung seiner Gebeiner, [Pragae 1727], SK  
A2-G3.  
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 chléb Norbertovy syny. Místem Josefova pohřbu se měl stát buď dvorec, jejž lukem a 

mečem dobyl na Emorejcích jeho otec Jákob, nebo pole, které za cenu sta beránků 

odkoupil od synů Chámorových Abrahám.110 Tento dvorec a toto pole lze podle 

Hermanna srovnat se strahovskou Horou Sion. Také ji získal Bůh mečem a lukem, také 

ona byla vykoupena za cenu sta beránků – profesů, jimž nyní skýtá obživu. 

V emotivním závěru se kazatel obrátil přímo ke sv. Norbertovi a žádal jej, aby u Boha 

vyprosil požehnání pro vládnoucího panovníka, pravnuka strůjce přenesení ostatků, 

jakož i pro všechny české šlechtické rody a celou českou vlast, jejíž stavy na popud 

arcibiskupa Arnošta Harracha prohlásily Norberta zemským patronem. Na samém konci 

pak vyslovil osobní prosbu, aby mu světec přenechal svůj plášť, který mu, slovy Písma, 

bude pláštěm horlivosti a pláštěm chvály. Tak jako Josefa připravila o roucho zlá žena 

Potífarova, pozbude Norbert svůj plášť ve prospěch svého nezdárného syna a málo 

bdělého strážce hrobu:  

 

So ich unwürdig bin dieses Geschenks, so nehme ich mit der großten Begierd nur 

dießen Mantel, und lasse dich bei Gott wieder mich klagen mit der Braut aus dem  

hohen Lied Salomonis Cant. 5. v. 7. tulerunt pallium meum. Sie haben mir meinen 

Mantel genommen. Ich gerechtfertige mich bei Gott O! Norberte gegen dich wegen 

dieses Mantels, und spreche, das die vollständige Vergleichnis deiner mit Joseph, eben 

dieses noch erfordert, das wie Josepho den Mantel genommen eine böse Hausfrau, dir 

Norberte deinen Mantel nehmen solle ein fruchtloser Sohn und nichtswärtiger 

Grabhütter, den du gleichwohl güttigster Vater nicht verstossen wollest von deinem 

Angesicht. Amen. 

 

Kázání strahovského opata Hermanna, vydané ještě téhož roku tiskem, se stalo 

vrcholným okamžikem prvního dne slavností. Po jeho skončení následovala velká mše, 

celebrovaná světícím biskupem Mayernem, a Te Deum, jímž se uzavřela dopolední část 

programu. Odpoledne pronesl želivský opat Daniel Schindler latinské panegyrikum a 

po zpívaných nešporách byla Norbertova hlava vystavena lidu k uctívání. Oslavy poté 

pokračovaly po celý oktáv až do 18. května 1727, kdy byly po nešporách zakončeny 

procesím s ostatky v předdvoří kostela. Na úplný závěr zaznělo Te Deum a poté již byly 

                                                 
110 Dle ekumenického překladu Bible koupil tento pozemek Jákob za sto kesít (Gn 33,19). 
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 vzácné relikvie  uloženy zpět do cedrové rakve v Questenberkově mřížové kapli, aby 

zde setrvaly až do dalšího padesátiletého výročí.  

Tak dlouhé období klidu však nemělo být zakladateli premonstrátského řádu ani 

jeho strahovským následovníkům dopřáno. 

Slavnostní nálada oslav stého výročí přenesení ostatků sv. Norberta kontrastovala s 

atmosférou posledních dnů života Mariana Hermanna na sklonku roku 1741. V té době 

habsburské monarchii již rok vládla Marie Terezie, nejstarší dcera Karla VI., jež byla 

od svého nástupu na trůn nucena čelit koalici států, neuznávajících platnost pragmatické 

sankce. Na konci srpna pronikly do Čech zprávy, že jeden z pretendentů habsburského 

dědictví, bavorský kurfiřt Karel Albrecht, se za pomoci svého francouzského spojence 

chystá vpadnout do dědičných rakouských zemí. V  obavě z rozšíření války do Čech se 

na strahovské premonstráty obrátily spřízněné kláštery v Teplé, Chotěšově a Doksanech 

s prosbou, zda by si u nich mohly uložit kostelní stříbro a jiné cennosti. Tyto poklady 

byly na Strahov skutečně převezeny a v tajné skrýši zde bez úhony přečkaly 

nadcházející období válečných zmatků.111 Přibližně ve stejné době psal churavějící 

Hermann dopis Christianu Steinhewerovi, opatovi mateřského kláštera strahovské 

kanonie v porýnském Steinfelsu, a žádal jej, aby se v případě jeho smrti ujal 

předsednictví nad volbou nové hlavy Strahovského kláštera. Steinhewer ve své 

odpovědi jmenoval předsedajícím louckého opata Nolbecha a jako jeho náhradníka 

tepelského Jeronýma Ambrose.112 

Opat Hermann skonal 19. října 1741. Tehdy již bavorsko-francouzské vojsko drželo 

Linec a připravovalo se k výpadu na Vídeň. Na konci října však jeho velení pod 

dojmem rakousko-pruského příměří z Klein Schnellendorfu náhle změnilo plány a 

vydalo rozkaz k pochodu do Čech, kam ze severozápadu zároveň mířily jednotky 

dalšího člena protihabsburské koalice, saského kurfiřta a polského krále Augusta III.  V 

době, kdy se kolem Prahy uzavíral kruh obležení, se na Strahov sjížděli hosté přizvaní 

k účasti na volbě nového opata. Byl mezi nimi i opat tepelského kláštera, neboť 

designovaný předseda volebního kvora se vzhledem k nebezpečnosti cest nemohl 

dostavit.113 Přijeli také tři zástupci světské moci, jejichž úlohou bylo dohlížet na 

regulérnost volby. Vlastní volební akt proběhl 13. listopadu, kdy byl ve třetím skrutiniu 

                                                 
111  Annalium VI. (cit. v pozn. 20), 64r, 83r, 118v. Poslední zmínka je součástí zápisu z 19. března 1743, 
v němž se hovoří o navrácení cenností do Teplé a Chotěšova. 
112 Ibidem 65r. 
113 Ibidem 66v. 
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 poměrem hlasů 52 ku 38 do čela kláštera vybrán bývalý profesor filosofie na 

arcibiskupském semináři a strahovský novicmistr Gabriel Václav Kaspar.114 

Ani ne dva týdny poté, 25. listopadu, podlehly čtyři tisícovky obránců Prahy více 

než desetinásobné převaze bavorských, francouzských a saských jednotek, které 

útokem na městské brány pronikly za hradební linii. Pro nového strahovského opata tím 

nastala svízelná situace. Jak bylo řečeno, přihlíželi jeho volbě tři královští komisaři. Ti 

posléze vydali obligátní dobrozdání, které se stalo podkladem pro potvrzení o 

právoplatnosti volby, vystavené dvorskými úřady 20. listopadu 1741 v Prešpurku.115 

Dokument ovšem do obležené Prahy již nemohl být doručen a opat tak postrádal 

světskou legitimaci pro výkon své funkce. Přinášelo mu to i jisté výhody, neboť se díky 

tomu mohl vyhnout kompromitující účasti na zasedáních zemského sněmu. Již brzy 

však na něho bavorská strana ústy vrchního komořího Preissinga a kancléře 

Breithenlohna začala naléhat, aby o konfirmaci požádal kurfiřta Karla Albrechta, jenž 

se 7. prosince prohlásil českým králem Karlem III.116 Gabriel Kaspar se podrobil a 15. 

prosince zaplatil i požadovaný správní poplatek 3000 zl. Devatenáctého téhož měsíce, 

v prvním ze tří vyhlášených termínů, složil novému králi hold. V tomto ohledu se 

zachoval stejně jako většina reprezentantů české stavovské obce, kteří osobně či 

prostřednictvím mandatáře složili Karlu Albrechtovi na Pražském hradě slib věrnosti. 

Vezmeme-li v úvahu jenom prelátský stav, pak ze čtyřiceti čtyř osob, jež do něho v této 

době náležely, odmítlo holdovat jenom osm, z toho tři opati jihočeských klášterů, 

ležících na území ovládaném Marií Terezií.117 Ve spojitosti s konfirmací, o kterou 

požádal bavorské úřady, ale přesto Kasparova účast na holdovacím aktu mohla vyvolat 

určitou nelibost Vídně. Hrozilo, že opat hned na počátku svého panování ztratí u dvora 

kredit, jemuž se Strahovský klášter těšil za jeho předchůdce. 

Toto však byla jenom jedna z nesnází, kterou s sebou bavorsko-francouzská, a 

zpočátku také saská, okupace přinášela. Velkým problémem byly vysoké finanční 

nároky okupačního režimu. Na rok 1742 vypsal nový král z podnětu francouzského 

velení berně ve výši šesti milionů zlatých, tedy přibližně trojnásobku daňové zátěže, jež 

byla v českých zemích obvyklá za habsburské éry.118 Předpokládalo se, že polovinu 

                                                 
114 Ibidem 67r-68v. 
115 Ibidem 103v. 
116 Tlumočím zde Kasparovo vysvětlení událostí z konce roku 1741, které je obsaženo v jeho elaborátu 
pro dvorskou vyšetřovací komisi. Ibidem 117r-118v. 
117 Eduard MAUR: 12. 5. 1743. Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha 2003, 91. 
118 Ibidem 80. 
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 z této částky pokryje půjčka od zahraničních bankéřů. Ze zbývajících tří milionů 

připadalo 1 247 000 zl. na vrub církve. Praha byla nadto zatížena dalšími mimořádnými 

dávkami. Kromě výpalného ve výši 80 000 zl. to byly zejména pravidelné příspěvky na 

vydržování vojska, vyplácené nejprve v naturáliích a od února 1742 v hotovosti.119 V 

druhé polovině března byli představitelé církve vyrozuměni, jaký podíl z výše uvedené 

roční daně připadá na jejich instituci. V případě Strahovského kláštera se jednalo o 

částku 45 000 zl.120 Vzhledem k tomu, že vybírání daní vázlo, byli pražští „rectores et 

superiores“ na 4. dubna pozváni k intendantovi francouzského vojska de Sechellovi, 

který jim pohrozil exekucemi majetku.121 Několik dnů nato již francouzští či bavorští 

vojáci tloukli na dveře metropolitní kapituly a všech pražských klášterů. Strahov 

navštívili do konce dubna celkem třikrát, ale zabavili pouze 500 zl. Pod tímto tlakem se 

některé řády, jako například jezuité a křižovníci, rozhodly alespoň část uložené platby 

uhradit. Strahovský opat odvrátil další exekuce písemným závazkem, že v květenu složí 

5000, v červnu 10 000 zl. a zbytek dorovná postupně do konce roku.122 Květnovou 

splátku se ještě podařilo uhradit jednorázově, vybírání té červnové však již provázely 

těžkosti. Nakonec byla za opětovné asistence vojáků splacena ve třech termínech. 

Nadto opata 23. června informovala arcibiskupská kancelář, že církvi byly v červnu 

uloženy platby za vydržování vojska ve výši 17 542 zl. Strahovský klášter dostal 

nařízeno zaplatit 712 zl. a 30 kr, a vzhledem k tomu, že s placením opět otálel, bylo k 

premonstrátům vysláno komando sedmi bavorských vojáků.123 Ne dost na tom, oznámil 

člen hradčanské městské rady Václav Schleichert francouzskému velení, že na Strahově 

je ukryto stříbro a vzácné předměty z doksanského proboštství. Vzhledem k tomu, že 

Doksany doposud neuhradily splátku roční berně ve výši 3025 zl., navrhl Schleichert, 

aby byl dluh vymáhán na strahovské kanonii, a nabídl se, že osobně povede vojáky. To 

byla pro klášter velmi nepříjemná situace, neboť v jeho zdech se kromě doksanského 

pokladu ukrývaly také cennosti z Teplé a Chotěšova. Když se proto 14. července 

dostavilo francouzské exekuční komando a jeho velitel oznámil, že vojáci neopustí 

klášter, dokud nebude dluh splacen, snažil se opat nepříjemnou situaci co nejrychleji 

                                                 
119 K problematice válečných škod a daňové zátěže českých zemí v uvedeném období srov. studie Marie 
Liškové:  Praha za války o země Koruny české, in: Pražský sborník historický, 1967-1968, 58-78; 
Válečné výdaje a škody v pražských městech v letech 1741-1744, in: Documenta pragensia VI/1, 1986, 
249-270. 
120 Annalium VI. (cit. v pozn. 20),  80v. 
121 Ibidem 81r. 
122 Ibidem 81v. 
123 Ibidem 82v. 
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 vyřešit a zabránit dlouhému slídění. Kdyby nepřítel objevil ukryté cennosti, padlo by 

mu do rukou jmění rovnající se podle strahovského analisty 40 000 zl. Gabriel Kaspar 

si tedy vyžádal dvoudenní odklad a vyslal jednoho ze spolubratrů se vzkazem do 

Doksan. Zároveň vyjednal jménem doksanského kláštera půjčku u staroměstského 

obchodníka Záhory. Poté co se posel vrátil se zprávou, že probošt souhlasí s navrženou 

transakcí, vyplatil Kaspar vojákům dlužnou částku a nezvaní hosté, nerozpakující se 

vpadnout do jeho jídelny a pobrat jídlo z jeho tabule, po třech dnech konečně odtáhli.124 

V té době se již schylovalo k obležení Prahy vojsky Marie Terezie, jemuž se budeme 

věnovat vzápětí. Ani v době, kdy se klášter stal cílem dělostřelecké palby oblehatelů, 

finanční požadavky ze strany Bavorů a Francouzů nezeslábly. Nejhoršímu tlaku musela 

kanonie vzdorovat na začátku září 1742. Tehdy dostal opat dopis, v němž jej 

francouzský intendant de Sechell vyzýval k zaplacení daňových nedoplatků všech 

premonstrátských klášterů a rezidencí na území českého království. Celkem se jednalo 

o úctyhodnou sumu 47.775 zl. 45 kr.125 Přestože tento požadavek byl evidentně 

nerealistický, protože Francouzi si museli uvědomovat, že klášter není schopen tak 

velkou hotovost shromáždit, nemohl opat nové nebezpečí nechat bez povšimnutí. 

Marně se snažil domoci se audience u vrchního velitele francouzských vojsk, maršála 

Belle-Isle. Při jednání s de Sechellem se mu ale nakonec podařilo dosáhnout snížení 

poplatku na „pouhých“ 1000 zl. Do konce okupace tehdy zbývaly čtyři měsíce, během 

nichž přicházely další požadavky. Na konci listopadu Francouzi vznesli nárok na 6588 

zl. 43 kr., jež údajně na řádných i mimořádných daních dlužil klášter v Milevsku spolu 

se statky v Horoměřicích a Chýni. Z nich klášter 5. prosince zaplatil 1080 zl a 3 kr. a 

deset dnů nato, tři týdny před odchodem posledního francouzského vojáka z Prahy, 

dalších 766 zl.126  

V pramenech se nenachází celkové vyčíslení finančních dávek, které klášter odvedl 

na konto bavorsko-francouzského okupačního režimu. Rozborem análů z let 1741 až 

1743 však můžeme dospět k odhadu nejméně 20 000, což bylo v každém případě více, 

než zůstalo v pokladně po smrti opata Mariana Hermanna. Úroky z půjček, jež klášter 

přijal v období 1741–1742, jej zatěžovaly ještě po řadu dalších let.127  

                                                 
124 Ibidem 83r-85r. 
125 Ibidem 94r-96v. 
126 Ibidem 101v-102v. 
127 Konkrétně lze zmínit půjčku 2000 zl., které na úrok 3% poskytl doksanský klášter. Dalších 4000 zl. 
získali strahovští z Doksan jako bezúročnou půjčku. Ibidem 116v. 
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 Vedle přímých plateb ale nelze opomenout ani odvody potravin a naturálií. Na 

konci roku 1741 byla například zrekvírována úroda obilí ze statků v Horoměřicích, 

Úhonicích, Chýni, Kněževsi a Nebušicích.128 Podobná situace se pak opakovala v roce 

1742, kdy Francouzi vyrabovali sýpky v Horoměřicích, Kněževsi a Nebušicích.129 

Kromě toho vojáci pravidelně odváželi víno z klášterních sklepů. Jen seznam 

„viktuálií“ odevzdaných v září 1742, v němž mají vedle mouky, másla, mléka, piva a 

nejrůznějších druhů masa své místo i pochoutky jako uzený jazyk, slaneček nebo citrón, 

vydá na více než jednu stranu rozměrného svazku análů.130 

Jakkoli těžkou ranou pro klášterní hospodářství ale byly tyto peněžní a naturální 

dávky, největší škody utrpěli premonstráti v důsledku přímých vojenských akcí. 

Smutným faktem přitom bylo nejen to, že nositelem zkázy se stalo především 

„rakouské“ dělostřelectvo, ale také, že premonstráti doplatili na jinak humánní 

rozhodnutí Marie Terezie, aby při dobývání města byly ušetřeny obytné čtvrti a útok se 

soustředil především na obranné pozice nepřítele. Vzhledem k tomu, že ohnisko bojů 

bylo na severu a západě města, octl se klášter včetně svého hospodářského předpolí za 

Říšskou branou přímo uprostřed válečné vřavy. 

Situace francouzských a bavorských jednotek na českém území se zkomplikovala 

na přelomu jara a léta 1742, zvláště pak po vratislavském míru mezi Rakouskem a 

Pruskem, kdy Francouzi ztratili podporu Fridricha II. Ku Praze se od Plzně vydaly 

oddíly Karla Lotrinského, jimž z Moravy spěchaly na pomoc uherské oddíly. Hlavní 

město se mezitím začalo připravovat na obléhání. Již na začátku června byli 

premonstráti svědky opevňování Říšské brány. V polovině téhož měsíce se v klášteře 

dočasně rozložila francouzská posádka, čítající čtrnáct důstojníků a přibližně sto 

vojáků. 28. června pronikla do města zpráva, že protivník rozbil svůj tábor na Bílé hoře 

a den nato bylo klášteru zakázáno používat zvony. Běh událostí se poté v důsledků 

organizačních zmatků na straně rakouského velení zpomalil. Když však opat Kaspar 

posledního červencového dne obdržel z tábora „české a uherské“ královny chronogram 

DUX MeUs CrUCIfiXUs est, bylo jasné, že útok na sebe nenechá dlouho čekat.131  

                                                 
128 Ibidem 70v. 
129 Ibidem 101r. 
130 Ibidem 96v-97r. 
131 Ibidem 86r. 
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 Boje o Prahu začaly v prvních srpnových dnech šarvátkami za městskými 

hradbami.132 Sedmého napadli Francouzi v Dejvicích oddíl bandurů a pronásledovali jej 

až k návrší nedaleko kaple sv. Matěje, dokud nebyli sami zahnáni na útěk ze západu 

útočícími husary. Následujícího dne se rakouské vojsko na návrší opevnilo a 

vybudovalo si tu baterii pro dvanáct kanonů. Ty začaly 9. srpna pálit na předsunuté 

francouzské posty v záhradách na Andělce, Závěrce a Bořislavce, a dokonaly tak zkázu, 

kterou zde při budování opevnění způsobili Francouzi. Litovat bylo třeba zvláště 

Bořislavky, nesoucí jméno po výše zmíněném švagrovi Mariana Hermanna, Janu 

Kryštofovi Bořkovi, který ji opatřil nyní zdevastovanou sochařskou výzdobou. Již po 

dvou dnech ostřelování Francouzi své baterie opustili a stáhli se do města. Dvanáctého 

srpna přemístili Rakušané artilerii blíže ku Praze a v následujících dnech začali 

ostřelovat hradby a přilehlá území. Ve Strahovském klášteře začalo být nebezpečno. 

Patnáctého vybuchla v rajské zahradě tříštivá puma a její tlaková vlna rozbila všechna 

okna ambitu, včetně jednoho, které bylo ozdobeno vzácnými středověkými vitrážemi. 

Další střela dopadla před budovu provisorátu a poranila na hlavě provisora patera 

Adolfa. Za tohoto stavu opat Kaspar vyslyšel prosby svých spolubratrů a spolu s 

několika z nich se přes strahovské zahrady vydal hledat azyl do profesního domu 

malostranských jezuitů. Další premonstráti se rozprchli po Praze, nebo odešli na 

Moravu a do Rakouska. Jen osm z nich se rozhodlo setrvat na Strahově. Kanonáda 

mezitím sílila. Sedmnáctého srpna prorazila jedna puma klenbu nad presbytářem 

konventního kostela a další dopadla nad kapli sv. Norberta v hlavní lodi a poškodila nad 

ní zavěšenou korunu. Norbertovské relikvie naštěstí nebyly ohroženy, neboť strahovští 

je už v listopadu předchozího roku zazdili v zimním refektáři a do kaple pro forma 

uložili jiné tělesné pozůstatky.133 Následujícího dne zapálily rakouské střely stodolu 

před kostelem sv. Rocha a přilehlý hospodářský dvůr. Devatenáctého srpna 

premonstráti vyňali píšťaly z velkých varhan a sejmuli vzácné Willmannovy a Liškovy 

obrazy z postranních oltářů klášterního chrámu. Stejným způsobem naložili s relikviemi 

z již pobořené boční kaple sv. Voršily, a vše poté odnesli na bezpečné místo. V 

následujících dnech francouzští vojáci v rámci příprav na případný průlom hradeb 
                                                 

132 Ibidem 86v-92v. Zde podrobný popis srpnových bojů, včetně důsledků pro klášter. 
133 Ibidem 66v-67r. „Inter haec mala Sion metuere precipue capit, ne sacratissimae Exuviae SS.mi P. 
Norberti in manus Gallicas incidant… Qua de causa illas ex Arca, in qua hucusq conservabant, exemit 
(aliis in ea interea pro forma suppositis) et in alia speciali tumba repositas, atq a juratis earundem 
custodibus obsigilatas, primo quidem inter parietes supra Bibliothecam, deinde autem (quia ibi 
earundem securitati in casum oppugnationis minime consultum erat) in refectorio hiemali, infra primam 
fenestram, juxta mensam Praesidis ad ambitum directam, obmurari fecit.“ 
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 začali strhávat domy na Pohořelci a hloubit příkopy, které se táhly z vinice nad 

takzvaným Peklem přes prostranství před klášterním chrámem až k Pohořelci. Samotný 

kostel se měl proměnit v obrannou baštu, a v jeho západním a severním průčelí byly 

proto proraženy četné střílny. 

Střelba pokračovala po celý měsíc, až do druhého zářijového týdne, kdy dostali 

rakouští dělostřelci rozkaz zničit palebná postavení před Prahou a přemístit se do 

západních Čech, kam postupovaly pomocné sbory francouzského maršála Mailleboise. 

Obléhání se mělo změnit v blokádu, jež však záhy ztratila na účinnosti. Město se 

uvolnilo ze sevření a pro Strahovský klášter skončila nejhorší fáze války. Jak pečlivě 

vyčíslil strahovský analista, dopadlo v průběhu uplynulého měsíce jen na konvent, oba 

kostely a přilehlé okolí 507 dělových koulí, nepočítaje ty, jež zasáhly klášterní zahrady 

a vinice.134 Zcela rozmetána byla kaple sv. Voršily, která  jako jediná unikla ničení za 

„bezbožných husitů a jiných heretiků“. Na kostele, knihovně a letním refektáři byly 

protaženy střechy a klenby. V konventu byly poškozeny dokonce i klenby spodních 

podlaží, zvláště v traktu sousedícím s kostelem. Zdi kostela byly na mnohých místech 

probourány. Báně jeho věží byly proděravělé a neopravitelně deformované. Jak kostel, 

tak konvent měl vytlučená okna. A velké úhony došlo také průčelí kostela, nákladně 

obnovené a vyzdobené v roce 1726. Jeho stav byl natolik kritický, že panovala obava z 

jeho zřícení. Ze sochařské výzdoby se kromě beránka na štítu a Immaculaty nad 

portálem zachovala  pouze socha svatého Norberta, která „jako zázrakem“ zůstala stát 

na prostřeleném podstavci: 

 

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…135 

 

Uvnitř kostela byla neopravitelně poničena dřevěná koruna, zdobící od roku 1633 

kapli sv. Norberta. Poškozeny byly také některé oltáře. Dělové koule se nevyhnuly 

rovněž kostelíku sv. Rocha, jenž měl proražené klenby a zřícenou věž. Zničena byla 

                                                 
134 Ibidem 98r-99r, 120r. Zde výčet škod způsobených klášteru v průběhu bombardování. 
135 Ibidem 98v.  
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 dále budova prádelny, pivovaru, stáje a stodoly. V rozvalinách ležely všechny 

hospodářské dvory sousedící s klášterem.136 Zpustošeny byly sady a vinice včetně 

obydlí vinařů. Vesnice Střešovice přestala fakticky existovat a na Pohořelci zůstalo stát 

jen několik stavení. Když se opat Kaspar v první polovině roku 1743 snažil vyčíslit 

celkový rozsah škod na klášterním majetku, pohybovaly se jeho odhady od 150 do 200 

tisíc zlatých.137 

Rakouské jednotky začaly znovu kontrolovat Prahu na začátku listopadu. Druhé 

obléhání však již pro klášter nemělo tak vážné důsledky. Poté co Francouzi na přelomu 

listopadu a prosince ztrátou Mělníka, Litoměřic a Děčína přišli o strategické pozice na 

Labi, bylo jasné, že okupace pražského trojměstí nebude mít dlouhého trvání. Většina 

francouzské posádky tajně opustila město během mrazivé noci ze 16. na 17. prosince. 

Hrstka mužů, které Francouzi v Praze zanechali, kapitulovala na sklonku roku. 2. ledna 

1743 do města Vyšehradskou branou triumfálně vstoupily rakouské jednotky a 

následujícího dne se jejich vrchní velitel Jiří z Lobkovic zúčastnil v metropolitním 

chrámu děkovné bohoslužby. Po celém městě se nesl slavnostní zvuk zvonů. 

Mezi preláty doprovázejícími hraběte Lobkovice do svatovítské katedrály chyběla 

hlava premonstrátského kláštera na Strahově. Opat Kaspar v té době již tři měsíce 

pobýval mimo Prahu. Na začátku října si prostřednictvím vojenského zvěda vyjednal u 

uherského generála Festeticse potřebné doklady, opustil město a spolu s několika 

spolubratry se pěšky vydal do jihočeského Milevska.138 K tomuto kroku jej 

pravděpodobně vedlo kolik důvodů. Kromě snahy vzdálit se z válkou ohrožené, 

hladovějící metropole se chtěl vymanit z postavení rukojmího, který je konfrontován se 

stále novými požadavky okupačního vojska. Zároveň musel myslet na budoucnost jemu 

svěřeného opatství i svoje osobní vyhlídky. Moc samozvaného bavorského krále se 

hroutila, a jemu zbývalo málo času na to, aby rozptýlil pochybnosti, které v uplynulém 

roce mohly vzniknout ohledně jeho věrnosti habsburskému domu. Především bylo 

nutno vyřídit onu nešťastnou záležitost s potvrzením v opatské funkci. Kaspar navázal 

                                                 
136 Ibidem 119v-120r. Opat shrnul rozsah škod ve své žádosti o snížení daňového břemene, adresované 
královně Marii Terezii (viz níže). Vyjadřuje se zde rovněž k újmám, jež postihly další lokality náležející 
klášteru, jako byla vesnice Střešovice nebo městská část Pohořelec. 
137 Ibidem 120r, 122v. Odhad škod ve výši 200 tis. zlatých je obsažen ve zmíněném dopise Marii Terezii 
z počátku července 1743. Na 150 tis. zlatých odhadl opat škody ve své odpovědi na žádost nejvyššího 
kancléře Filipa Kinského o mimořádný příspěvek na válečné účely. V obou případech měl Gabriel 
Kaspar jistě důvod nadsazovat, přesto tyto údaje poskytují představu, v jakých řádech se škody mohly 
pohybovat. 
138 Ibidem 100r-100v. Spolu s opatem dostalo povolení opustit město deset dalších premonstrátů. Během 
cesty na venkov byl Kaspar u Zbraslavi nakrátko zadržen oddílem bandurů. 
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 prostřednictvím vídeňského obchodníka Josefa Appa písemný kontakt s českou 

dvorskou kanceláří a dohodl se s ní na uhrazení správního poplatku ve výši 2000 zl. 

Dne 19. prosince dostal do Milevska dopis, že rada dvorské komory hrabě Straka přijal 

požadovanou částku.139 Opat tím vlastně již podruhé v průběhu dvanácti měsíců zaplatil 

za uznání právoplatnosti své volby! V Appově dopise se dále uvádělo, že v danou chvíli 

již nic nebrání tomu, aby do rukou nejvyššího purkrabího složil „juramentum 

fidelitatis“ dědičné vládkyni českého království. Radost z této zprávy zkalila Kasparovi 

pouze informace, že želivskému opatovi byla propůjčena hodnost generálního vikáře, 

již si jako představitel nejstaršího premonstrátského kláštera v zemi nárokoval pro 

sebe.140 Jinak se ale pro něho situace vyvíjela dobře. Dva dny po štědrém večeru 1742 

obdržel výzvu od nejvyššího purkrabího Schaffgotsche, aby se za ním dostavil do 

Nymburka ke složení zmíněného slibu věrnosti.141 Opat tak ještě před koncem roku 

učinil, ale v Nymburce již purkrabího nezastihl. Vydal se tedy za ním na Zbraslav, a 

když ani tam neuspěl, pokračoval do Hradišťka a odtud do Hostivaře. Zde mohl 

konečně složit kýžený slib a na znamení díků odsloužit Te Deum v místním farním 

kostele.142 Nebezpečí tím však nebylo definitivně zažehnáno.  

Již po návratu do Prahy zastihl Kaspara na konci února 1743 příkaz nedávno 

ustavené dvorské vyšetřovací komise, aby do osmi dnů písemnou cestou vysvětlil 

některé své skutky z doby bavorsko-francouzské okupace.143 V podrobném elaborátu 

pak opat popsal, za jakých okolností byl bavorskou stranou uznán ve své funkci, a jaká 

byla jeho role na zasedáních zemského sněmu. Na svou obhajobu mimo jiné uvedl, že 

jakmile to situace dovolila, opustil Prahu, tajně navázal kontakt s úředními místy ve 

Vídni, a ve svém milevském azylu všemi prostředky podporoval válečné úsilí 

královny.144 V závěru vyslovil naději, že komise uzná jeho nevinu a neshledá u něho ani 

u jeho kláštera „kein einziges Kennzeichen zum Verdacht einiger Abhuldigkeit, 

                                                 
139 Ibidem 103r-103v. 
140 Ibidem 103v-105r. Ztráta tohoto titulu se opata velmi nemile dotkla a přičítal ji intrikám proti své 
osobě. Prostřednictvím již zmíněného J. Appa sondoval, co bylo skutečnou příčinou jmenování 
želivského opata a jak se k celé věci staví vídeňský dvůr. Se svým sokem se osobně setkal v květnu 
1743 u příležitosti korunovace Marie Terezie, jež připadla na období oslav přenesení ostatků sv. 
Norberta. Při setkání před katedrálou chtěl želivský opat předejít nepříjemnostem, a požádal proto svůj 
strahovský protějšek, aby jej neoslovoval „generální vikáři“, nýbrž pouze „opate želivský“. 
141 Ibidem 105v. 
142 Ibidem 106r. 
143 Ibidem 116v. 
144 Ibidem 117r-118v.  Jako příklad své podpory m.j. uvedl, že v době svého milevského pobytu 
nakoupil tajně v Praze kožešiny na uniformy pro regiment husarů tábořící v tomto jihočeském klášteře. 
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 Neugierigkeit oder Leichtsinnigkeit“. Jak ukázal běh dalších událostí, byly opatovy 

argumenty vyslyšeny.  

Marie Terezie si ostatně nevzala za vzor svého prapředka Ferdinanda II. a potrestala 

jen několik nejkřiklavějších případů kolaborace s vládou bavorského kurfiřta. Projevem 

její shovívavosti vůči kolísavým českým stavům se stala její pražská korunovace dne 

12. května 1743, již Eduard Maur v nedávné době výstižně nazval „korunovací na 

usmířenou“. Při této příležitosti se do Prahy na konci dubna sjely špičky habsburské 

monarchie, což dávalo opatu Kasparovi možnost upozornit vznešenou společnost na 

katastrofu, jež postihla Strahovský klášter. Zároveň se mohl pokusit získat si její 

sympatie a podporu pro své plány na rychlou nápravu škod. Tak 7. května v 

dopoledních hodinách navštívil zničené opatství olomoucký biskup Jakub Arnošt z 

Lichtenštejna, jenž se měl o pět dnů později ujmout úlohy „koronátora“, neboť pražský 

arcibiskup Manderscheid, jemuž by jinak tento čestný úkol náležel, byl jako otevřený 

stoupenec francouzské strany vykázán z Prahy. Ještě téhož dne odpoledne zavítali na 

Strahov ve společnosti dvou generálů a početného doprovodu uherští biskupové Erdeni 

a Esterhasi. Nejurozenější návštěvy se však premonstráti dočkali v závěru měsíce. 25. 

května se královna Marie Terezie vydala na obhlídku nedávných bojišť. Její otevřený 

kočár v doprovodu početné skupiny jezdců opustil Karlovou branou Prahu a projížděl 

území v okolí hradeb. Přibližně v době nešpor se panovnice vracela zpět do města. Při 

té příležitosti učinila zastávku u Říšské brány, kde již na ni čekal nastoupený celý 

strahovských konvent v kněžských úborech. Podle strahovského analisty panovnice 

vyslovila účast s těžce zkoušeným klášterem a v rozhovoru s opatem pronesla: „Es sieht 

sehr übel aus da.“145  

Na toto krátké setkání mohl Gabriel Kaspar navázat o týden později, kdy mu Marie 

Terezie udělila osobní slyšení. Při této příležitosti vypracoval dvě supliky, které byly na 

Hrad doručeny ještě před audiencí.146 V první z nich  zevrubně popsal rozsah škod na 

vlastním klášterním areálu i přilehlém okolí. Ačkoli si uvědomoval, jak velké je břímě 

výdajů tížících státní pokladnu, dovolávaje se křesťanského milosrdenství žádal, aby 

klášter a jemu náležející přilehlé pozemky byly na několik let osvobozeny od všeobecné 

zemské berně. Jako kompenzaci nabízel, že státu bude na základě již vydaného 

papežského nařízení poskytnut dostatečný příspěvek ze solné pokladny. Podstatou 

                                                 
145 Ibidem 119r. 
146 Ibidem 120r-120v. Dne 15. 6. byla posléze opatovi udělena audience u Františka Štěpána 
Lotrinského. 
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 druhého přípisu byla prosba, aby se Marie Terezie zastala premonstrátů v jejich sporu 

s velitelem pražské vojenské posádky, který se stavěl proti obnově hospodářského 

života na vnější straně hradeb a zakazoval dokonce, aby odtud byla svážena píce. 

Přitom právě za hradbami se nacházela klášterní cihelna, lom a pískovna, produkující 

nyní tolik potřebný stavební materiál. Panovnice zaujala k oběma žádostem vstřícný 

postoj. První z nich opatřila lakonickou poznámkou: „diesen Pagatel werde ich leicht 

abhelfen können“, na druhou pak připsala: „Wann ich in etwas werde beihilftig sein 

können, werde darauf bedacht sein.“147 Zákaz obnovit uvedené provozy byl skutečně 

zanedlouho odvolán.148  

Přestože bylo především rakouské dělostřelectvo, které klášter bezmála obrátilo 

v trosky, musel si opat uvědomovat, že na pomoc státu se nemůže příliš spoléhat. Válka 

pokračovala a erár potřeboval prostředky na její vedení. Již před audiencí u královny 

opata osobně navštívil královský komisař František Jindřich Šlik a tlumočil mu žádost o 

mimořádný příspěvek na válečné výdaje ve výši 2000 zl. S týmž požadavkem se na 

klášter počátkem června písemně obrátil nejvyšší zemský kancléř Filip Josef Kinský, 

dovolávaje se důrazně opatova vlasteneckého cítění. Gabriel Kaspar se ještě pokusil 

vzdorovat. Avšak jeho námitky, že i tato částka, jakkoli kancléři připadá nepatrná, 

přesahuje momentální možnosti klášterní pokladny, byly málo platné. V polovině 

června 1743 byla požadovaná suma složena „in regia bancalite“.149 

V následujících čtrnácti letech zažila Praha válku z bezprostřední blízkosti ještě 

dvakrát, ale její důsledky nebyly pro klášter již tak zhoubné. V půli září 1744 obsadily 

českou metropoli jednotky Fridricha II., jenž nedlouho předtím vpadl se svojí 

sedmdesátitisícovou armádou do Čech a zahájil tak druhou slezskou válku. Cizí vojska 

tentokrát ve městě zůstala jen necelé tři měsíce, přesněji do konce listopadu 1744, kdy 

byli Prusové vytlačeni rakouskými posilami, narychlo povolanými z Porýní a 

Rakouského Nizozemí. Strahovu se tentokrát válečné události vyhnuly, neboť pruská 

artilerie způsobila při třídenním ostřelování škody především na Novém městě.150 

Klášteru kromě nejrůznějších dávek a poplatků znepříjemňovala život především 

                                                 
147 Ibidem 121v. 
148 Ibidem 122v. Zákaz byl odvolán 19. 6., nicméně spory s  velením města pokračovaly ještě několik 
týdnů. 
149 Ibidem 121r-122r. 
150 Nejvíce byly zasaženy jindřišská a petrská čtvrť. Podrobněji Marie LIŠKOVÁ: Válečné výdaje a 
škody v pražských městech v letech 1741-1744, in: Documenta pragensia VI/1, 1986, 249-270, 256-
257.   
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 pruská vojenská posádka, čítající krátkodobě až 1500 mužů.151 Podruhé ohrožovali 

Prusové hlavní město na začátku sedmileté války, poté co se do jeho hradeb po 

prohrané bitvě u Štěrbohol na počátku května 1757 uchýlila část císařsko-královského 

vojska i se svým velitelem Karlem Lotrinským. Bombardování Prahy, které začalo na 

konci května a trvalo po dobu tří týdnů, zastavila až drtivá porážka Prusů u Kolína nad 

Labem dne 18. června 1757 a dohoda vídeňského a versailleského dvora o společném 

vedení válečných akcí. Ostřelování tentokrát způsobilo více škod uvnitř pražských měst 

než na jeho okrajích. Na jihu se stal terčem útoku augustiniánský klášter na Karlově, 

kde se ubytoval štáb Karla Lotrinského, na severu byl zasažen Pražský hrad včetně 

katedrály a vážné újmy utrpěl Černínský palác.152 Do okolí Strahovského kláštera 

dopadlo údajně jen 4. června 1757 na 344 pum.153 Střelba ale způsobila pouze 

povrchové škody. Jedna kule rozbila báň a kříž na kostelní věži. Z kaple sv. Voršily 

byla sražena kamenná váza. Rozbity byly hlavně střechy a okna kostela a ostatních 

klášterních budov.154 Byl to další podnět k opravám a rekonstrukcím, které na Strahově 

probíhaly takřka nepřetržitě od roku 1743. 

 

 
Obnova a nová výzdoba klášterního chrámu za opata Gabriela V. Kaspara 

 

Před zahájením oprav bylo nutno nejprve zajistit jejich financování. Vzhledem 

k tomu, že během roku 1742 došlo k narušení základních funkcí klášterního kostela, 

v němž se například nemohly konat ani pravidelné chórové bohoslužby, nesnesly 

opravy odkladu. Premonstráti nemohli čekat, až se postupně zacelí rány způsobené 

klášternímu hospodářství, a financovat stavební a jiné potřebné práce z běžných výnosů 

svých statků. A protože se zároveň nechtěli vydat cestou dluhů a přesouvat 

odpovědnost na budoucí generace, museli hledat jiné zdroje. Rozhodli se přitom čerpat 

především ze svých vnitřních rezerv. Velkou roli měla sehrát také vzájemná solidarita 

mezi členy klášterní komunity.  

                                                 
151 ČERMÁK, Premonstráti…(cit. v pozn. 5), 110. 
152 Emanuel POCHE: Válečné škody v Praze za vlády Marie Terezie, in: Staletá Praha, 1967, 147-161, 
156-158.  
153 
ČERMÁK, Premonstráti…(cit. v pozn. 5), 110. 

154 O rozsahu škod způsobených v roce 1757 si lze učinit přesnější představu na základě seznamu 
výdajů na jejich opravy, jimiž se budeme zabývat v následující kapitole. Srov. NA ŘA Premonstráti – 
Strahov, kart. 60. 
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 Hned v roce 1743 byla zřízena takzvaná pokladna sv. Voršily (cassa s. Ursulae).155 

Prostředky, které v ní byly v průběhu následujících let shromážděny, sloužily až do 

roku 1752 k úhradě všech nákladů spojených s opravami kostela Nanebevzetí P. Marie, 

především pak s novostavbou kaple sv. Voršily. Díky dochovanému podrobnému 

vyúčtování z let 1745 až 1750 víme, že příjmy pokladny činily v tomto období 14 256 

zl., zatímco výdaje dosáhly 13 447 zl. Klášter tedy hospodařil s mírně přebytkovým 

rozpočtem a investoval jen do té míry, v jaké si to za dané situace mohl dovolit. 

Největší obnosy, 3906 respektive 3126 zl., byly do pokladny vloženy v letech 1745 a 

1746, tedy v tobě, kdy probíhaly stavební práce na obou bočních kaplích a kdy bylo 

rekonstruováno hlavní průčelí kostela.  

Peníze plynuly do pokladny z různých zdrojů. Významnými donátory byli sami 

členové konventu. V roce 1743 byla v klášteře patrně vyhlášena sbírka, neboť na 

seznamu dárců nacházíme jména 21 strahovských premonstrátů, kteří dle svých 

možností přispěli částkou od několika zlatek až po několik set zlatých. Zapojili se však i 

jiné osoby, jako zahradník z premonstrátského statku v Hradišťku či nejmenovaná 

sestra z alžbětinského kláštera na Pohořelci. V následujících letech se pokladna plnila 

z individuálních darů a mimořádných příjmů, jako byly například podíly na dědictvích 

po zesnulých členech konventu nebo výtěžek z uprázdněné fary v Radonicích.  

Z individuálních dárců se o obnovu kostela nejvíce zasloužil sám opat Kaspar, který 

jen ze svých soukromých prostředků uhradil více než třetinu rozpočtu na opravu kostela 

v letech 1745-1752, nepočítaje částky, jimiž přispěl z opatské pokladny. Přestože v roli 

donátorů kláštera vystupovali již Kasparovi předchůdci na opatském trůnu a například 

Marian Hermann v roce 1718 zaplatil veškeré výdaje za nový hlavní oltář a v roce 1720 

čtvrtinu ceny nové kazatelny, výše a pravidelnost  Kasparových vkladů do pokladny sv. 

Voršily svědčí o skutečně vysoké míře jeho osobní angažovanosti. Pro výměnu 

postranních oltářů a kazatelny v hlavní lodi strahovského kláštera, jež proběhla v letech 

1758-1765, se již celkové vyúčtování nedochovalo. Opatovu finanční spoluúčast však 

můžeme předpokládat i v tomto případě. Z poznámek v kvitancích provádějících 

umělců a řemeslníků vyplývá, že práci jim zadával opat osobně.156 V Quitainerově 

                                                 
155 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus ex Universis Ratiociniis Cassae S. Ursulae“. 
156 Způsob, jakým bylo vedeno klášterní účetnictví, by zároveň mohl přispět k vysvětlení některých 
problémů, se kterými se setkáváme při studiu strahovského archivu, a to zejména skutečnosti, že zde 
nacházíme množství účetních dokladů k drobnějším řemeslným zakázkám, ale zatím nebyly nalezeny 
účty, smlouvy či jiné prameny k některým důležitým uměleckým počinům, jako byla fresková a štuková 
výzdoba kostela, architektonický návrh kaple sv. Voršily a částečně i sochařská výzdoba kostela a okolí. 
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 vyúčtování za kazatelnu a dva oltáře je uvedeno, že závdavek honoráře obdržel sochař v 

„opatských komnatách“.  

Počátek oprav signalizovala výše zmíněná opatova snaha uvést do provozu klášterní 

cihelnu, lom a pískovnu.157 Ve stejné době, v červnu 1743, bylo postaveno lešení pod 

klenbou kostela, jež byla na několika místech proražena. Jako na zavolanou obdržel 

Kaspar dopis, jímž opat steinfelského kláštera Christian Steinhewer přislíbil věnovat 

Strahovu na opravy 1500 zl. Tento dar, jenž přišel ještě před ustavením pokladny sv. 

Voršily, povzbudil Kaspara v rozhodnutí vyzdobit chrámovou klenbu štukaturou a 

freskovým cyklem na námět officia neposkvrněného početí Panny Marie.158 

 Průrvy v klenbě byly zřejmě zazděny v krátké době a také štukatér Palliardi a malíř 

Neunherz zvládli své úkoly rychle. Již počátkem října 1743 byla výzdoba klenby 

skončena a ihned poté se začalo rozebírat lešení.159 Spolu s ním byl snesen také 

poškozený horní díl hlavního oltáře.160  

Opravy postupovaly logicky od nejhůře postižených míst. Po opravě oken, střechy a 

klenby přišla na řadu kaple sv. Voršily, jež musela být postavena od základu znovu. 

Postup prací nezastavily ani válečné události roku 1744. Začátkem října, v době, kdy v 

klášteře ještě sídlila posádka pruského okupačního vojska, byla osazena báň na 

věžičku.161 Již dříve téhož roku provedl Jiří Vilém Neunherz v hlavní chrámové lodi 

nástěnné malby na námět životních osudů  sv. Norberta.162 Opraveny a znovu 

vyzkoušeny byly chórové varhany, pracovalo se na opravě velkých varhan.  

V roce 1745 se stavebník opět soustředil především na kapli sv. Voršily. V 

souvislosti s dokončením jejího exteriéru v pramenech poprvé nacházíme informaci o 

sochařské výzdobě. Z přehledu výdajů vyplývá, že klášter zaplatil za dovoz kamene na 

sochu titulární světice a dvou kamenných váz.163 Za sochu světice si sochař účtoval 50 

zl., obě vázy stály 30 zl. Za oba podstavce pro vázy kameník Josef Lauermann 

inkasoval 4 zl., dvoudílný sokl pod sv. Voršilu vytesal za 18 zl. 15 kr.164 Socha byla 

polychromována, a to zřejmě malířem Bedřichem Václavem Leberherzem, jenž 

                                                                                                                                                      
Je možné, že organizaci těchto zakázek přebíral sám opat a příslušné doklady posléze nebyly 
archivovány spolu s běžnou účetní agendou. 
157 Annalium VI. (cit. v pozn. 20), 119v.  
158 Ibidem 119r. 
159 Ibidem  123v. 
160 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 50. 
161 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74. 
162 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 50. 
163 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74. 
164 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 365. 
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 deklaroval vydání za olovnatou bělobu a lněný olej.165 Akutní byla rovněž oprava 

průčelí, jemuž podle analisty dokonce hrozilo zřícení. Již v roce 1745 se začalo se 

stavbou lešení, ale vlastní oprava průčelí proběhla až v roce následujícím.  

V souvislosti s touto stavební akcí se v přehledu výdajů za rok 1746 objevují částky 

zaplacené sochaři. Ten pro průčelí nově zhotovil sochy sv. Augustina a Adriana, dále 

pak jednu kamennou vázu. Za to vše a opravu ostatních soch na průčelí obdržel sochař 

130 zl. Nadto vytesal dva anděly umístěné nad portálem hlavního vchodu, za které 

obdržel celkem 64 z.166 Sochy byly rovněž polychromovány a kovové doplňky jejich 

výzdoby, jako mariánský monogram s paprsky, svatozář Panny Marie a nápis kolem 

Beránka, byly pozlaceny. Celkem se v roce 1746 vydalo na opravu průčelí 1936 zl., jen 

o málo méně, než kolik stála jeho rekonstrukce a výzdoba v roce 1726.167 Drobnějšími 

úpravami se sochař v roce 1746 uplatnil v interiéru kostela. Za úhrnnou cenu 100 zl. 

dodal andílky a další dekorativní prvky na chórové staly, za 35 zl. opravil výzdobu 

hlavního oltáře a chórových varhan, za 18. zl doplnil výzdobu hlavních varhan. 

V roce 1747 se intenzivně pracovalo na dokončení interiéru kaple sv. Voršily. Za 

novou oratoř bylo truhláři zaplaceno 112, sochaři 50, malíři 130 a sklenáři 5 zlatých. 

Práci a materiál na novém hlavním, neboli „relikviovém“ oltáři si truhlář cenil na 610, 

sochař na 280, malíř na 760 a sklenář na 60 zlatých. Menší částky si účtoval zámečník a 

kovář.168 Mramorové zábradlí před oltářem zhotovil Josef Lauermann. Stálo celkem 

229 zl., přičemž za chybu v jeho střední části byla stržena částka 26 zl.169 

Ze společného přehledu vydání za léta 1748 a 1749 vyplývá, že v této době byla 

kaple doplněna postranním oltářem. Z celkové ceny 1357 zl. bylo truhláři zaplaceno 

350, sochaři 250 a malíři 708 zl. O zbytek se podělili zámečník, sklenář a písař 

kanonických tabulek. Do kaple byla pořízena také nová dubová sedilia. Truhlářské dílo 

vyšlo na 111, sochařské na 88 zlatých, zlatníkovi bylo za nové korunky nad sochu 

Panny Marie s Ježíškem  zaplaceno 51 zl 12 kr. Také do protější kaple P. Marie 

Pasovské byl pořízen nový oltář, za nějž dostal truhlář zaplaceno 390, sochař 200 a 

malíř 770 zl. 

V letech 1750 a 1751 se sochař podílel na výzdobě nového kredenčního oltáře a 

pontifikálního křesla v kapli sv. Voršily. Obé dohromady stálo 348 zl., z toho na 

                                                 
165 Ibidem. 
166 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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 truhláře připadlo 120, na sochaře 60 a na malíř 168 zlatých. Na hlavní oltář vyřezal 

sochař nadto dva anděly za 14 zl., jež byly poté za 25 zl., 12 kr. pozlaceny. 

Výstavbou kaple sv. Voršily a rekonstrukcí protější kaple Panny Marie Pasovské se 

roku 1751 uzavřela jedna etapa opravy a rekonstrukce konventního kostela. 

V následujících několika letech se Quitainer zřejmě věnoval kamenosochařských 

zakázkám v areálu kláštera, jež však nejsou archivně doloženy. Tehdy, v první polovině 

50. let, vznikla plastická výzdoba klášterní brány, sousoší Madony se sv. Heřmanem 

Josefem, umístěné před kaplí sv. Voršily, putti a vázy z pilířů za východním průčelím 

kaple, a především socha Immaculaty na hlavním průčelí kostela. 

V roce 1757 postihlo klášter nové ostřelování a premonstráti opět museli soustředit 

všechny síly a finanční prostředky na rychlé odstranění válečných škod. V této 

souvislosti se ve dvou účetních pramenech strahovské provenience – seznamu 

klášterních výdajů a sochařem vlastnoručně podepsané kvitanci – poprvé objevuje 

jméno J. A. Quitainera. Sochařský mistr v nich figuruje jako autor repliky kamenné 

vázy, jež byla dělovou koulí sražena z kaple sv. Voršily.170 Skutečnost, že se jednalo o 

poměrně nevýznamnou zakázku, sama o sobě naznačuje, že Quitainerovo působení 

mělo mnohem širší záběr, neboť kvůli vytesání jediného dekorativního prvku by 

premonstráti mistra jeho kvalit jistě nepovolali.171  

Po vypořádání se s následky války se premonstráti odhodlali k rozsáhlé úpravě 

chrámového interiéru, přesahující rámec pouhé nápravy válečných škod. V dodatečně 

rekonstruovaném svazku strahovských análů se uvádí, že již v roce 1755 zadal opat 

Kaspar vyhotovení oltářů Narození Páně a Navštívení Panny Marie – prvních dvou 

protějškových oltářů v lodi za vítězným obloukem.172 Práce však evidentně brzy ustaly, 

neboť sochař přijal zálohu na jejich výzdobu až v roce 1764. Ve skutečnosti začala 

kompletní výměna postranních oltářů až v závěru 50. let.  

O postupu prací jsme detailně informováni díky účetním dokladům, které nalezl a 

v českém překladu publikoval O. J. Blažíček.173 Některé z těchto písemností nejsou 

datovány nebo neumožňují přesnou identifikaci díla, k němuž se vztahují. Vzájemným 

srovnáním dokladů však dospíváme k pořadí, v jakém byly oltáře pravděpodobně 
                                                 

170 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 60. 
171 Quitainerovy kontakty s klášterem před rokem 1757 dokládá rodná matrika strahovské farnosti u sv. 
Rocha. Již 24. dubna 1751 je zde sochař doložen jako svědek křtu Františky Reginy Norberty, dcery 
Matyáše a Terezy Amaxelových. (srov. pozn. č. 3) 
172 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 62. 
173 BLAŽÍČEK, Z archivu premonstrátů…(cit. v pozn. 17), 252-253.  Neuvádím-li jinak, čerpám 
informace o vzniku postranních oltářů z dokladů publikovaných v tomto článku. 
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 realizovány. Kupodivu se ukazuje, že výměna oltářů nepostupovala od chóru, tedy od 

protějškových oltářů Narození Páně a Navštívení Panny Marie, jejichž výměna byla 

podle dodatečně rekonstruovaných analů zadána již v roce 1755. Jako první byly 

vytvořeny protějškové oltáře sv. Augustina a sv. Jana Nepomuckého při třetím pilíři po 

levé a pravé straně hlavní lodi. Právě k nim se patrně váže Quitainerova stvrzenka na 

zálohu 50 zl., vystavená 19. září 1759. Za sochařskou výzdobu obou oltářů bylo 

zaplaceno 246 zl. 6. kr.174 Oltáře povrchově upravil malíř Jan Jiří Schmidt, jenž si 

účtoval 362 zl. V průběhu práce došlo nejspíš ke drobné korektuře původního záměru, 

neboť  oba umělci měli původně dostat o osm respektive pět zlatých více. Už 28. 

listopadu 1759 přijal Smidt zálohu na další oltáře, sv. Maří Magdaleny a sv. Anny, za 

něž sochař podle nedatované kvitance obdržel 270 a jeho kolega malíř 360 zlatých. 

Nabízí se otázka, proč byly vlastně oltáře nahrazovány od prostředku lodi, a nikoli od 

chóru, jak bylo původně plánováno. Odpovědí je nejspíše poloha prvních čtyř 

dokončených oltářů. Ty se totiž nacházejí přímo naproti vstupu do bočních kaplí sv. 

Voršily a P. Marie Pasovské. Je možné, že stejně jako kaple, i oba zmíněné postranní 

oltáře byly poškozeny, a jejich výměna byla nejakutnější. Zároveň mohli být 

premonstráti vedeni snahou vytvořit důstojné prostředí kolem kaplí, jež se krátce 

předtím proměnily v nejpřepychověji vybavené prostory celého chrámu. 

Na začátku 60. let nastává v Quitainerově činnosti pro strahovské premonstráty 

krátká přestávka. Instalování nových oltářů ale zcela neustalo, protože truhlář Bendl 

dostal v roce 1761 zaplaceno 140 zl. za sedm velkých rámů k obrazům. Vzhledem k 

tomu, že si účtoval také 1,3 zl. za bednění k mramorové stolní desce, je nasnadě, že na 

některém ze zbývajících oltářů již pracoval kameník, jehož účty se ale bohužel 

nedochovaly. Další Quitainerova stvrzenka je až z 31. května 1763, kdy obdržel 

doplatek honoráře za dva nejzápadněji položené oltáře, zasvěcené sv. Martinu a 

Obrácení sv. Pavla. Sochař za ně dostal 252, a „štafír“ obdržel 340 zlatých. Zálohové 

platby na zbývající dvě dvojice oltářů převzal Quitainer 2. 12. 1763 a 4. 4. 1764. Na 

tomto místě končí sled informací publikovaných J. O. Blažíčkem. Pořadí zbývajících 

oltářů ale vyplývá z dokladů, které v klášterním archivu objevila M. Vilímková. 

Ukazuje se, že čtvrtou dvojicí oltářů byla ta, jež se nachází u druhého pilíře epištolní i 

                                                 
174 Potvrzení o zálohové platbě neobsahuje údaj, jakých oltářů se honorář týká, a  kvitance k doplatku 
pro změnu není datována. Vzhledem k tomu, že posloupnost vzniku zbývajících oltářů je již 
jednoznačná, musela být dvojice oltářů sv. Augustina a sv. Jana Nepomuckého logicky vytvořena jako 
první. Nasvědčuje tomu rovněž ikonografie a styl jejich sochařské výzdoby. K tomu podrobněji viz 
následující kapitolu. 
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 evangelijní strany.175 Jedná se o oltáře Srdce Páně a Svatých patronů. První z 

jmenovaných se nachází hned vedle kazatelny. Je proto pochopitelné, že oba oltáře 

vznikly zároveň s kazatelnou a zároveň s ní byly i zaplaceny. Vyúčtování této zakázky 

provázely – alespoň ve vztahu ke Quitainerovi – určité zmatky, které snad souvisely s 

přebíráním účetní agendy po smrti opata Kaspara, jenž zemřel v srpnu 1764. Sochaři 

bylo za práci na kazatelně a obou oltářích zaplaceno ve dvou splátkách. Nejprve dostal 

400 zl., z nichž ale z neznámých důvodů 50 zl. vrátil. Druhá splátka činila 180 zl., tedy 

celkem 530 zl. Protože však sochař na kazatelně odvedl méně práce než předpokládal, 

neúčtoval si původně plánovaných 300 zl., nýbrž jenom 255 zl. Konečná suma, která 

mu měla být zaplacena, tudíž činila 505 zlatých.176 „Jak si zapsal do kalendáře“ měl 

Quitainer vrátit přeplatek zálohy  25 zl., což ale neodpovídalo záznamům v klášterním 

účetnictví, podle kterých dluhoval jednou tolik. Jak se tuto nesrovnalost podařilo 

vyřešit, prameny neuvádějí. Víme pouze, že Quitainerovi spolupracovníci Schmidt a 

Lauermann obdrželi v roce 1764 za kazatelnu a oba oltáře 750 případně 2090 zl.177 

Částky ve výši 57 a 127 zl. přijal ve stejném roce za ozdobná dvířka a mřížku ke 

kazatelně zámečník Vít Jindřich Vogel.178 Kazatelna byla dokončena pozlacením dvou 

váz, tří lastur a listového ornamentu v roce 1765. Můžeme-li se spolehnout na údaj 

z dodatečně rekonstruovaných análů, pak v témže roce byly dokončeny oltáře Narození 

Páně a Navštívení Panny Marie, jejichž výzdobu tak můžeme považovat za 

Quitainerovo poslední strahovské dílo.  

 

Z uvedeného přehledu je patrné, že klášter využíval Quitainerových služeb nejméně 

od roku 1745 až do roku 1765, kdy sochař zemřel. Pro téměř každý rok z tohoto 

dvacetiletí existuje písemný záznam o nějaké sochařské zakázce. Výjimkou je pouze 

pětiletí 1751-1756, kdy nejspíše vznikaly pískovcové plastiky na průčelí a v okolí 

kostela. Tyto zakázky byly materiálově, rozsahem práce i uměleckou náročností velmi 

rozmanité. Zahrnovaly jak velké kamenné skulptury, tak menší oltářní dřevořezby a 

drobné plastické dekorace. Klášter si objednával i opravy starších kusů sochařské 

výbavy, což nebylo pro Quitainerovu dílnu ničím neobvyklým, neboť podobným 

                                                 
175 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764. 
176 M. Vilímková uvádí, že částka se týká pouze kazatelny. Ve skutečnosti se však vztahovala i na dva 
zmíněné postranní oltáře. Stejně je to mu v případě účtů vystavených malířem Schmidtem a kameníkem 
Lauermannem. 
177 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764. 
178 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764. 
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 způsobem pracovala i na obnově válkou poškozeného Černínského paláce a sousední 

Lorety.179 Rozhodně neplatí, že Quitainer přijímal pouze takové objednávky, na nichž 

se mohl umělecky profilovat. Jak bychom dnes řekli, byl zvyklý poskytovat 

zákazníkům plný servis.  

V  období 1745 až 1764 lze doložit platby za sochařské práce v celkové výši 2551 

zl. 6 kr (viz Přílohy). Vezmeme-li v úvahu také Quitainerovy honoráře za archivně 

nedoložené práce, docházíme k závěru, že klášter sochaři vyplatil přibližně 3000 zl. 

Nejmenší částka činila 14 zl. za dva andílky na hlavní oltář kaple sv. Voršily, největší 

jednorázovou sumu, celkem 280 zl., dostal sochař za výzdobu hlavního oltáře v téže 

části chrámového prostoru. V období 1745-1750, pro které máme nejpodrobnější 

vyúčtování, sochař obdržel celkem 1390 zl., což představovalo necelých 10% všech 

tehdejších výdajů na opravy klášterního kostela. Výše Quitainerových honorářů za 

různé práce obdobného typu ani průměrná roční výše všech honorářů se v průběhu let 

neměnily. Quitainerovy strahovské honoráře jsou rovněž plně srovnatelné s platbami, 

které umělec dostával od jiných objednavatelů. K roku 1732 máme k dispozici 

vyúčtování za výzdobu kazatelny malostranského kostela sv. Tomáše.180 Po hlavním 

oltáři tamtéž se jednalo se o teprve druhou Quitainerovu samostatnou zakázku. Umělec 

za ni obdržel celkem 260 zlatých. Je to téměř stejná částka, jakou mu o třicet let později 

za svoji kazatelnu zaplatili strahovští premonstráti. Z roku 1734 pochází údaj o 

zaplacení 140 zl. za nedochovanou sochařskou výbavu oltáře sv. Tomáše v kostele sv. 

Jiljí při dominikánském klášteře v Praze na Starém Městě.181 I tato odměna je 

srovnatelná s částkami, které si Quitainer účtoval za postranní oltáře v hlavní lodi 

Strahovského kláštera. Totéž můžeme říci o částce 160 zl. za další práci pro 

dominikánský kostel: výzdobu oltáře sv. Floriana z roku 1751.182  Mírné zvýšení 

honoráře ve srovnání se starší prací ve stejném kostele pravděpodobně souviselo s 

náročněji pojatým oltářním nástavcem. Přestože srovnávací materiál není příliš bohatý, 

můžeme na jeho základě konstatovat, že Quitainer dodával svá díla podle určitého 

ceníku, který odpovídal obecným zvyklostem a v průběhu sochařova života nepodléhal 

výrazným výkyvům.    

                                                 
179 POCHE, Válečné škody…(cit. v pozn. 151), 158; KAŠE, Předdvoří a balustráda…(cit. v pozn. 58), 
210. 
180 MATĚJKA, Přestavba a výzdoba…(cit. v pozn. 11), col. 81-152, col. 131. 
181 BLAŽÍČEK,  Z dominikánského archivu…(cit. v pozn. 63),  74-76, 75. 
182 Ibidem76. 
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 Závěrečná komparace se soustředí na otázku, jak byl Quitainer na Strahově 

odměňován ve srovnání se svými spolupracovníky jiných oborů. Jak jsme mohli vidět 

výše, sochařovy odměny za jednotlivé oltáře, za oratoř či kazatelnu nedosahovaly ani 

poloviny částek, jež si za práci na stejných dílech účtoval truhlář či malíř. Největší 

disproporci shledáváme mezi platbami za sochařskou výzdobu a za „štafírování“. Za 

výzdobu prvních šesti postranních oltářů hlavní lodi dostal sochař v průměru 72% 

částky vyplacené „štafírovi“, za výzdobu oratoře, hlavního a bočního oltáře v kapli sv. 

Voršily dokonce jen 34%. Jakkoli to dnes může působit překvapivě, „štafírování“ ve 

své době patřilo k respektovaným uměleckým odvětvím a mistři tohoto oboru náleželi 

stejně jako sochaři do malířského cechu, což je povznášelo nad pouhé řemeslníky. 

Dokumentovaný rozdíl v honorářích však vyplýval především z faktu, že cena díla 

zahrnovala také náklady za použitý materiál. Tím bylo v případě strahovských oltářů 

většinou plátkové zlato, jež dodával sám „štafír“. To také vysvětluje, proč jsou ve 

srovnání s Quitainerovými účty kvitance vystavené J. J. Schmidtem podrobnější a proč 

obsahují detailní soupis všech pozlacených ploch, jakož i informace o stupni lesku a 

záruky za kvalitu použitého zlata. Z tohoto důvodu je těžké určit, jakým způsobem se 

do výsledné ceny promítala umělecká náročnost zakázky či schopnosti a umělecké 

renomé provádějícího umělce.  
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 Kamenosochařské práce 

 

Výzdoba klášterní brány 

 

Hlavní vstup do Strahovského kláštera se nachází na západní straně klášterního 

areálu. Okolnosti vybudování brány v její dnešní podobě nejsou archivně doloženy. 

Předchůdkyně stavby, o které víme, že ji v roce 1674 upravil G. D. Orsi,183 byla 

pravděpodobně poničena během ostřelování v roce 1742, stejně jako kostelík sv. Rocha 

a další okolní zástavba. Již z praktických důvodů premonstráti obnovu tohoto 

významného komunikačního bodu nemohli odkládat. Můžeme proto předpokládat, že 

nová brána byla postavena hned v prvním období rekonstrukce kláštera v letech 1743-

1744. Sochařská výzdoba brány je pravděpodobně mladšího data. Její vznik je 

literaturou v návaznosti na názor Oldřicha J. Blažíčka kladen do doby kolem roku 

1755.184 Blažíček ani pozdější badatelé však výzdobě brány nevěnovali hlubší 

pozornost. Pouze Ivo Kořán okrajově zmiňuje, že socha sv. Norberta se mu jeví 

kvalitnější než sousoší sv. Heřmana Josefa u kaple sv. Voršily.185 

Jednoduchou edikulovou stavbu brány 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. Plastickou výzdobu brány tvoří skupina soch na korunní římse. Ve středu se 

nachází sv. Norbert, po stranách pak dvě dvojice putti se světcovými atributy. Levý pár 

přidržuje patriarší kříž, pravý drží berlu. Sochy spočívají na jehlancovitě se zužujících 

podstavcích. Střední, nejvyšší podstavec se v dolní části rozbíhá do stran zploštělými 

volutovými čely.  

Výzdoba brány je typem trojčlenné, pyramidálně uspořádané sochařské skupiny 

s postavou světce na střední ose a anděly po stranách. Za inspirační východisko této 

kompozice v českém barokním sochařství lze považovat trojici sousoší na Karlově 

mostě. Je to jednak skupina se sv. Václavem, vytvořená v roce 1700 Ottaviem Mostem, 

a dále sousoší se sv. Františkem Serafinským, které v roce 1708 vytesal František 

                                                 
183 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, 350. 
184 BLAŽÍČEK, Sochařství…(cit. v pozn. 16), 187.   
185 POCHE, Praha na úsvitu…(cit. v pozn. 78), 511. 
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 Preiss. Tyto dvě práce se na svém původním místě nedochovaly a v ucelené podobě je 

známe pouze z Neureuterových rytin z roku 1714. Na Karlově mostě nicméně dodnes 

stojí sousoší se sv. Františkem Borgiou, dílo F. M. Brokofa z roku 1710.  

Srovnání plastické výzdoby strahovské brány s touto Brokofovou prací ilustruje 

odlišnou artikulaci dané kompozice v období vrcholného a pozdního baroka. Nápadným 

rozdílem je již to, že Brokofovy sochy stojí na společném podstavci. Je to příznak 

hlubší vazby mezi ústřední a oběma asistenčními postavami. Pomocí decentně 

sladěných postojů, pohybů a pohledů navozuje Brokof dojem jednoty místa a času,  

určitého mentálního prostoru, v němž spolu sochy kohabitují a komunikují. Téměř se 

nám zdá, jako by spolu zapřádaly tichý rozhovor. Quitainerova skupina tento 

psychologický rozměr zcela postrádá. Sochy na strahovské klášterní bráně působí jako 

izolované jednotky, jejichž aditivní seskupení sleduje ryze estetické cíle. 

Zvýšenou oblibu trojčlenné sochařské skupiny lze zaznamenat od konce 30. letech 

18. století. Několikrát se s ní setkáváme v díle K. J. Hiernla, a to v případě výzdoby 

brány Břevnovského kláštera z roku 1739, sousoší sv. Prokopa v Žižicích z roku 1741 a 

posléze dvou prací z roku 1745: skupiny sv. Jana Nepomuckého z Břevnovského 

kláštera a sv. Benedikata z Hrdel. Opakovaně se k tomuto typu kompozice vracel také I. 

F. Platzer, jmenovitě ve výzdobě hlavního oltáře zámecké kaple v Hoříně z roku 1746, 

v sousoší sv. Jana Nepomuckého na dnešní Národní třídě v Praze z téhož roku, na 

svatojánském oltáři ve farním kostele v Úterý z roku 1752, ve skupině sv. Jana 

Nepomuckého v Pyšelích z 60. či počátku 70 let, a konečně v sousoší sv. Norberta, 

které bylo v roce 1764 umístěno na Karlův most. 

Z typologického hlediska zasluhuje pozornost především Hiernlova výzdoba 

břevnovské klášterní brány, která je nadto od hlavního vstupu do Strahovské kanonie 

premonstrátů vzdálena jen pár set metrů. Také zde asistenční postavy andělů s atributy 

obklopují postavu světce, v tomto případě sv. Benedikta, který stojí na vyvýšeném 

soklu. Pod Benediktovýma nohama je umístěna kartuše se štítem, již po stranách 

přidržují dva jiní, tentokrát o něco mladší andělé. Rozmístění andělů a jejich věková 

diferenciace dodává dílu ve srovnání se strahovskou skupinou na větší rozmanitosti. 

Podstatnější rozdíl spočívá tom, že Hiernlova práce více navazuje na architekturu 

brány, která s nimi již předem počítá. Andělé s atributy spočívají na volutově 

vybíhajících římsách, které zakončují úseky kladí nad sdruženými toskánskými sloupy. 

Vzhledem k tomu, že tyto sloupy jsou předsazeny lícní stěně brány, jsou i andělé 
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 vysunuti před sochu sv. Benedikta, což přispívá k hloubkovému rozvinutí kompozice. 

Sklon volutových říms zároveň způsobuje, že těla andělů nesměřují vzhůru, ale šikmo k 

ústřední postavě, jejíž vztyčená pravice umocňuje celkové vertikální vyznění. Tuto 

gradaci na strahovské klášterní bráně postrádáme; její sochařská výzdoba je statická a 

přísně symetrická. Slohově příznačná absence dějové jednoty a psychologické 

provázanosti jednotlivých postav je pak tím, co obě práce spojuje. 

Úzký vztah pojil ke Strahovskému klášteru Platzerovo sousoší sv. Norberta, 

objednané zdejšími premonstráty pro Karlův most, odkud však bylo v závěru 19. století 

odstraněno.186 Sousoší, jež známe jenom díky fotografii modelu, který se rovněž 

nedochoval, vyznívá jako syntéza různých vlivů a předloh. Základní osnova odpovídá 

výzdobě strahovské klášterní brány. Její citací jsou atributy kříže a berly, jež vysoko 

přečnívají  anděly po stranách a relativizují tak výškové rozdíly v rámci sousoší.187 

Andělé jinošského typu poklekávají na sešikmené voluty a stejně jako jejich předchůdci 

na břevnovské klášterní bráně tak akcentují ústřední postavu na střední ose. Svou 

výpravností a vnitřní provázaností postav se sousoší inspiruje scénickým pojetím 

velkého slohu. Jeho celkové ladění je však rokokové. Brokofovskou monumentalitu a 

osudovost vystřídalo dekorativní zdrobnění forem a intimní ladění. 

Nyní se již věnujme jednotlivým složkám plastické výzdoby klášterní brány 

samostatně. Plasticky bohatá rolverková kartuše, dekorovaná boltci s chrupavčitými 

okraji, mušlí a rozvilinami, je umístěna mezi dvěma plochými lichoběžníkovými poli se 

seříznutými rohy. Z šikmého pohledu je patrné, že na místě dnešní kartuše byl původně 

štukem kašírovaný klenák, což podporuje předpoklad dodatečného osazení plastické 

výzdoby brány. Vnitřní plochu kartuše vyplňují dva vypouklé oválné štítky s reliéfy. 

Reliéf na heraldicky pravém z nich znázorňuje znak Strahovského kláštera v podobě, v 

jaké se vyskytuje na větší pečeti opata Gabriela Kaspara.188 Výjev v levém oválu 

představuje Pannu Marii, jež s rozevlátými vlasy a s otevřenou náručí stojí ve věnci 

oblaků. Nejedná se o rodový znak opata, jak bývá uváděno,189 ale o znak konventu, na 

                                                 
186 SKOŘEPOVÁ, O sochařském díle…(cit. v pozn. 98), obr. LV. 
187 Tento motiv použil Platzer později také ve svých návrzích na nový náhrobek sv. Norberta ve 
strahovském klášterním kostele. Srov. Pavel PREISS: Návrhy Ignáce Františka Platzera k náhrobku sv. 
Norberta na Strahově, in: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia minora 
Fakultatis philosophicae Universitatis Brunensis F37-39, 1993-1995, 75-81. 
188 Absencí břeven v prvním a čtvrtém poli a odlišným umístěním lilií a růží se odlišuje od běžně 
používané verze znaku, která se ustálila za opata Víta Seipela.  Srov. Pavel R. POKORNÝ: Znak 
strahovské kanonie, in: Bibliotheca Strahoviensis 1/1995, 17-18. 
189 VLČEK, Památky…Hradčany (cit. v pozn. 183), 352. 
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 jehož pečeti se začal objevovat od 30. let 18. století. Součástí znaku je též koruna – 

nasazená mezi oba alianční štíty – a insignie berly, mitry a palia. Z heraldického 

hlediska můžeme kartuši nahlížet také v kontextu postavy sv. Norberta, která se nachází 

nad ní, neboť poprsí zakladatele řádu se běžně vyskytuje v klenotu strahovského znaku.  

Postava sv. Norberta se tyčí na vyvýšeném podstavci na střední ose brány. 

Patriarcha premonstrátů stojí v mírném kontrapostu a naklání se doprava a vpřed. 

Vychýlení těžiště vyrovnává poloha rukou, jimiž světec drží monstranci nad svým 

levým bokem. Norbert sklání hlavu a pohledem klouže po linii své pokrčené volné nohy 

k polopostavě vyrůstající z plintu pod ním. Jedná se o Tankelina (Tanchelma), s nímž 

Norbert podstoupil disputaci v Antverpách. Krejzlík a kabátec s prostřihovanými 

rukávy přenášejí heretika z 12. století do období renesance a prezentují jej jako 

reformačního kazatele. Tankelin zvedá pohled k hostii, již drží ve zdvižené levici. 

Nejsvětější svátost a monstrance se tím ocitají na téže ose, zdůrazněné pozlacením obou 

atributů. Kompozice se cyklicky uzavírá v harmonický celek.  

Stejnou harmonií a elegancí se vyznačuje také plastické pojetí sv. Norberta. 

Ušlechtila hlava je posazena na krátkém silném krku, plný, ne však otylý obličej 

dokreslují klenutá oční víčka, malá ústa a drobná brada. Sklopené oči posilují dojem 

tiché meditace a duchovní síly, která vítězí nad svárlivostí kacíře, jehož obličej 

charakterizuje emotivní grimasa. Silueta sochy je narýsována dlouhými liniemi 

pluviálu, který se vpředu rozevírá a dává vyniknout spodním vrstvám oděvu. 

Dekorativní účinek díla vychází z kontrastů: hladká plocha naráží na zvlněnou křivku, 

jemné vrapování přechází v hluboké zřasení. Krajkou zdobená obruba rochety obtáčí 

postavu stoupající a klesající linií, zavíjející se na pohledově levé straně ve dva 

protilehlé trubicovité záhyby. Vyvážeností kompozice připomíná sv. Norbert sochy na 

oltáři sv. Floriana v kostele sv. Jiljí z roku 1751. Zároveň je však poněkud robustnější, 

což svědčí ve prospěch pozdější datace. Lze proto souhlasit s názorem, že dílo vzniklo 

kolem roku 1755. 

Postavu sv. Norberta doprovázejí dvě dvojice putti s atributy. Jedná se o stejný  

žánrový typ, jaký ztvárnil Quitainerův otec v letech 1725-1726 na balustrádě před 

pražskou Loretou, kde však andílci nesou kartuše s výjevy ze života Panny Marie. 

Podobné andílčí páry se již na sklonku druhého desetiletí 18. století staly oblíbeným 

dekorativním prvkem v profánním prostředí – v roli světlonošů se s nimi setkáváme na 

schodištích řady městských paláců. V Praze byla jejich dodavatelem především 
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 Braunova dílna, která v rozpětí let 1718 až 1730 vytvořila schodištní výzdobu 

Černínského, Velkopřevorského a Clamm-Gallasova paláce. Současný stav dochování 

putti v předdvoří pražské Lorety bohužel neumožňuje zevrubnou komparaci díla otce a 

syna Quitainerových. Podnětné však může být i srovnání s pracemi M. B. Brauna.  

Vizuální účinek Braunových světlonošů z Velkopřevorského paláce stejně 

Quitainerových putti z brány Strahovského kláštera se opírá o úsměvný nepoměr mezi 

nemotornými tělíčky andělů a velikostí jim svěřených břemen. Drobnější plastika je v 

obou případech vhodným doplňkem odlehčené architektury, vedle níž by hmotnější 

sochařská práce působila nesourodě. Rozdíly v přístupu obou umělců vyplývají 

částečně z umístění díla. Braunovi světlonoši se nacházejí na rohových pilířích 

schodiště, a jsou proto určeni k pohledu z více stran. Quitainerovi putti jsou určeni k 

průčelnímu pohledu, a na rozdíl od Braunových andílků, kteří jsou do sebe zaklesnuti 

jako dva malí zápasníci, stojí vedle sebe a téměř se jeden druhého nedotýkají. Přílišné 

statičnosti se sochař snažil vyhnout tím, že putti na vnější straně obou párů usedají či 

poklekávají a jejich pravá respektive levá noha sklouzává z podstavce. Tak dosáhl 

Quitainer určité výškové diferenciace a pohybového oživení. Další rozdíl v přístupu 

obou umělců souvisí s modelací. Braun pojímá dětské postavičky jako miniaturní akty – 

jakési malé Herkuly, a soustřeďuje se na malebné ztvárnění jejich muskulatury. 

Quitainerova modelace je naproti tomu mnohem jemnější, téměř až hladká. Quitainer 

také více pracuje s drapérií. Jeho putti jsou zahaleni do pruhů látky, která překrývá boky 

a záda, zatímco hruď, břicho a nohy zůstávají holé. Sochař tak může uplatnit jeden ze 

svých oblíbených efektů, jímž je kontrast holé kůže a zvrásněné látky. Přestože poloha 

soch neumožňuje divákovi jejich detailní zkoumání, snaží se naznačit strukturu látek a 

„oděvních doplňků“, jako je pás na břiše pohledově pravého putto ve skupině s 

atributem kříže. Quitainerova putti se konečně liší od Braunových svým celkovým 

výrazem, tlumeností emocí, která reflektuje nejenom odlišnou funkci srovnávaných děl, 

ale vyjadřuje také stylový posun mezi vrcholným a pozdním barokem.  

Nedávný restaurátorský průzkum objevil ve vzorcích odebraných z obou párů putti 

stopy olovnaté běloby.190 Oprávněně se lze domnívat, že celá sochařská skupina včetně 

                                                 
190 Lucie TRUNĚČKOVÁ: Průběžná restaurátorská zpráva. Restaurování sousoší puttů s atributem 
patriaršího kříže, areál premonstrátského kláštera na Strahově (studentská práce na Restaurátorské 
sochařské škole Akademie výtvarných umění v Praze), Praha 2005-2006, 6; Šárka KUMPRECHTOVÁ: 
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, 5. 
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 sv. Norberta byla původně natřena bílou barvou. Tato povrchová úprava by byla ve 

shodě s dobovým vkusem, libujícím si v imitaci ušlechtilého mramoru. Zároveň by 

korespondovala s výsadním postavením bílé barvy v symbolice premonstrátského řádu. 

Sami premonstráti se s oblibou označovali jako „candidi“ a svůj řád nazývali 

„sněhobílým“.191 Průzkum putti dále konstatoval, že použitým materiálem byl petřínský 

pískovec. Vezme-li v úvahu, že v souvislosti s opravou průčelí a náklady na sochu sv. 

Voršily jsou zaznamenány výdaje za dovoz, nikoli však nákup kamene, lze vyslovit 

domněnku, že materiálem Quitainerových kamenosochařských prací v  areálu 

Strahovského kláštera – či alespoň některých z nich – byl pískovec z premonstrátských 

pražských lomů.192  

 

Výzdoba hlavního průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

 

Archivní prameny k sochařské výzdobě hlavního průčelí opatského chrámu jsou 

bohatší než v případě klášterní brány. Ani zde však pramenná základna neumožňuje 

vysvětlit všechny sporné otázky. K výzdobě průčelí se vážou čtyři základní písemné 

prameny. Nejstarším z nich je již zmíněný dopis Mariana Hermanna z 11. srpna 1726, v 

němž strahovský odmítl přispět na mariánskou statui na Hradčanském náměstí s 

odůvodněním, že krátce předtím nechal obnovit a vyzdobit sochami průčelí kostela 

téhož zasvěcení. Dále se jedná o výklad ideové koncepce obnoveného průčelí, obsažený 

ve spise Saeculum Sioneum in Illuminatione Vultus Norbertini z roku 1727. Z roku 

1742 pochází popis škod, které průčelí utrpělo v důsledku předchozích válečných 

událostí. Konečně posledním z uvedených pramenů je vyúčtování takzvané pokladny 

                                                 
191 Význam této symboliky dokumentuje průběh translace ostatků sv. Norberta z doksanského kláštera 
do Prahy dne 1. května 1627. Dle popisu C. 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, Přenešení…(cit. v pozn. 108), 78; Víme rovněž, že bílou barvou byly 
natřeny postavy dvanácti apoštolů a Krista na hlavním oltáři kostela z roku 1718. 
192 K opukovým a pískovcovým lomům v majetku kláštera Václav RYBAŘÍK: Z minulosti pražských 
lomů (1): Petřín, in: Kámen. Exluzivní časopis pro všechny příznivce kamene, 
http://www.revuekamen.cz/lomy%201.htm. Vyhledáno 26. 8. 2007; Průzkum sochy sv. Adriana, jež 
byla rovněž vytvořena dílnou mladšího Quitainera, však konstatoval, že použitý kámen pochází z lomů 
v oblastech severně od Prahy. Jan VODÁČEK: Restaurátorská zpráva barokní sochy sv. Adriana 
(studentská práce na Restaurátorské sochařské škole Akademie výtvarných umění v Praze), Praha 2005-
2007. Přílohy, Materiálový průzkum, 3. 
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 sv. Voršily, jemuž jsem věnoval pozornost v předchozí kapitole; konkrétně průčelí se 

zde týká seznam výdajů za rok 1746.193  

Za autora veškeré sochařské výzdoby průčelí byl od vydání Dlabačova lexikonu 

považován O. F. Quitainer.194 Tuto atribuci převzal Schottky195 a později i další 

literatura. Až Blažíček uvedl na scénu mladšího z obou Quitainerů a připsal mu bez 

výjimky všechny sochy na průčelí. Tento jeho názor později zrelativizovaly archivní 

nálezy Milady Vilímkové. V historické části stavebně-historickém průzkumu 

klášterního kostela citovala Vilímková výše uvedený přehled výdajů za rok 1746, 

v němž se uvádí, že sochař tehdy nově vytesal pouze sochy sv. Augustina, sv. Adriana a 

dvou andělů, zatímco ostatní díla toliko opravil. Knižně poté Vilímková publikovala 

své zjištění v syntetické práci Praha na úsvitu nových dějin.“ 196  

Z architektonického hlediska navazuje dnešní podoba průčelí na přestavbu v letech 

1630-1633, kdy byl kostel na západě o několik sáhů prodloužen. Tehdy vzniklé průčelí 

známe díky tušové kresbě J. J. Dietzlera z roku 1721, anonymní rytině, jež byla roku 

1736 publikována v knize Sacri canonici ordinis Praemonstratensis Annales,197 a vedutě 

vložené do klášterních análů v návaznosti na popis škod způsobených rakouským 

ostřelování v roce 1742 (viz obrazovou část). Stejně jako dnes bylo průčelí trojosé a 

jeho rozvržení respektovalo bazilikální půdorys chrámu. Jednoetážovou střední osu 

lemovaly zdvojené pilastry vysokého řádu, na které dosedala průběžná římsa. Boční 

křídla byla pomocí lisenových rámců rozdělena na dvě etáže s velkým půlkruhově 

zaklenutým oknem v přízemí a dvojicí sdružených oken v prvním patře. Po stranách 

tabulového štítu a nad bočními loděmi vybíhala volutová čela.  

Tuto v zásadě ještě renesanční kompozici nahradilo v letech 1745-1746 dnešní 

pozdně barokní řešení, které posílilo vertikální akcent a zesílilo vazby mezi 

jednotlivými složkami průčelí. Střední, dominantní část tvoří nyní edikulu rámovanou 

dvojicemi pilastrů vysokého řádu, které vynášejí úseky kladí a nově vložený 

trojúhelníkový fronton s vydutou základnou. Boční osy rámuje po obou stranách vždy 

jen jeden pilastr vysokého řádu. Na hlavice těchto pilastrů nedosedá úsek kladí, tak jako 

na střední ose, ale korunní římsa s plnou atikou, která je výškově sjednocena s náběhem 
                                                 

193 Citace archivních pramenů vážících se k níže uvedený sochařským dílům jsou obsaženy v kapitole 
Obnova kláštera a jeho sochařské výzdoby za  opata Gabriela Kaspara. 
194 DLABACŽ, Künsterlexikon…(cit. v pozn. 1), erster Band, col. 518. 
195 SCHOTTKY, Prag…(cit. v pozn. 10), Band II.,  250. 
196 POCHE, Praha na úsvitu…(cit. v pozn. 78), 393; Bez citace pramene již dříve informaci o výměně 
některých soch na průčelí publikoval Vít Hůlka (viz pozn. č. 8). 
197 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18),  74-75. 
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 simatu středového frontonu. Boční křídla prolamují vysoká okna zakončená 

segmentovým frontonem. Nově bylo vloženo okno také nad niku s mariánskou sochou 

ve střední částí průčelí. 

Při úpravách v letech 1745-1746 byla zachována původní koncepce sochařské 

výzdoby z roku 1726. Na střední svislé ose průčelí se nacházejí obsahově nejdůležitější 

díla. V nice nad portálem stojí P. Marie, patronka kostela, ve společnosti dvou 

adorujících andělů. Nad mariánskou sochou a oknem je na ploše tabulového štítu 

umístěn mariánský monogram ve věnci slunečních paprsků. Na segmentovém nástavci 

štítu spočívá v kruhovém nápisu „Vidi supra montem Sion Agnum“ apokalyptický 

Beránek, jenž odkazuje k symbolickému názvu opatství Mons Sion. Dvě příčné osy jsou 

osazeny postavami čtyř světců, kteří zaujímají přední postavení v dějinách 

premonstrátského řádu. Na atikách obou bočních lodí spatřujeme autora řehole sv. 

Augustina a zakladatele řádu sv. Norbert, po stranách tabulového štítu pak stojí 

premonstrátští mučedníci Adrian a Jakub. 

Ideový význam této výzdoby shrnuje výše uvedený spis z roku 1727, za jehož 

autora je považován sám opat Marian Hermann. Dočítáme se zde, že: 

 

Utque haec facies nova proportionatam Nomini Sioneo haberet assymbolizationem, 

supremo Propylaei vertici Agnus, supre Montem Sion stans, est superpositus, Agnus 

Divinus, qui abtulit pecatum Mundi. Porte ipsi Mater Immaculata insistit Primiceria 

omnis Virginalis Creaturae, Agnus immaculatum Virgineum comitantis super Montem 

Sion, assistunt Angeli Immaculatae Virgini Angelicae puritatis Symbolici; Propyleum 

residium Sanstissimorum Patrum Augustini et Norberti, Pontificum et Confessorum, 

tum SS. Adriano et Jacobi Martyrum Gorcomiensium ornant Effigies; hi enim postremi 

laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in Sanguine Agni, Martyrio pro Agno 

Eucharistico affecti; Patres vero nostri  Beatissimi, sunt Primitiae nostrae ex 

hominibus emptae Deo, et Agno, ante thronum Dei sine macula consistentes. Frons 

Propylaei pictorio penicillo continet Assumptam in Coelos Matrem Deiparam, 

Ecclesiae Sionae Patronam, exaltatam quasi Cypressum in Monte Sion. 198 

 

Beránek tedy za pomoci andělů, symbolizujících neposkvrněnou čistotu Panny, 

vyzvedá na Sion Marii, jež se zde, slovy loretánské litanie, tyčí jako cypřiš. Do tohoto 

                                                 
198 HERRMANN, Saeculum Sioneum…(cit. v pozn. 107), F3. 



83

 rámce vstupují postavy sv. Augustina a Norberta, duchovního a historického 

zakladatele řádu, a dvou premonstrátských kněží a mučedníků Adriana a Jabuba, kteří 

„ponořili své štoly do krve Beránkovy a obělili je v ní“. Premonstrátští otcové jsou 

jedni z prvních, kteří se spolu s ostatními vykoupenými shromáždili u nohou 

Beránkových a bez poskvrny hříchu dlí před trůnem Božím. Průčelí mělo podle tohoto 

výkladu zhmotňovat ideu hory Sion jako symbolu Nebeského Jeruzaléma,199  dále 

myšlenku neposkvrněného početí, jehož byli premonstráti v čele se sv. Norbertem 

defensory, a nanebevzetí P. Marie, jemuž je zasvěcen klášterní chrám. V neposlední 

řadě průčelí odkazovalo na význam premonstrátského řádu v dějinách spásy.  

V roce 1779 rozšířily sestavu soch na kostelním průčelí postavy sv. Václava a sv. 

Emericha z dílny I. F. Platzera,200 jež měly patrně posílit aspekt zemského patriotismu, 

zastoupený původně pouze sv. Norbertem. Na podstavcích flankujících portál je viděl 

stát ještě Schottky, třebaže uherského světce Emericha omylem pokládal za sv. Víta.201 

Obě sochy jsou schematicky vyznačeny také na nesignované kolorované kresbě 

z archivu Strahovského kláštera, která zachycuje podobu chrámu v první polovině 19. 

století (viz obrazovou přílohu).202 Později byla tato Platzerova díla opět odstraněna. 

Kdy se tak stalo a jaký byl další osud soch – zda byly například převezeny na některý 

z venkovských statků kláštera, nebo byly pro svůj nevyhovující technický stav zničeny 

tak jako Platzerovo sousoší sv. Norberta z Karlova mostu – není známo. 

Autorství jednotlivých skulptur představuje badatelský problém. Téměř by se chtělo 

říci, že ty z nich, které prokazatelně vytesal J. A. Quitainer, připomínají spíše styl jeho 

otce, zatímco práce, které podle archivních pramenů přetrvaly z roku 1726 ukazují na 

mladšího z obou mistrů.  

Sporné je zejména jméno tvůrce strahovské Immaculaty. Ta byla podle klášterních 

análů jednou ze soch, které zůstaly na svém místě po ostřelování v roce 1742. Mělo by 

se tedy jednat o práci O. F. Quitainera. S tím zásadně koliduje názor O. J. Blažíčka, jenž 

se nejenom stavěl za autorství mladšího Quitainera, ale ve své práci o pražské rokokové 

plastice, publikované krátce po druhé světové válce, dokonce uvedl, že socha „je 

pravým vtělením všech slohově formálních tendencí, které ovládají pražskou plastiku 

                                                 
199 Již u příležitosti přenesením ostatků sv. Norberta v roce 1627 se na Strahově setkáváme se 
symbolickou vizualizací svaté hory Sion. Mělo podobu stupňovitého návrší osázeného keři, jež vyrostlo 
před kostelem a převyšovalo jeho průčelí. Srov. STRAKA, Přenešení…(cit. v pozn. 108), 90. 
200 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 307. 
201 Schottky, Prag…(cit. v pozn. 10), Band II., 250. 
202 Za upozornění na tuto kresbu děkuji Mgr. Liboru Šturcovi. 



84

 od třicátých let.“ Blažíček v této plastice spatřoval některé příznačné rysy 

severoitalského rokoka: „zjemnělý realismus formy všestranně nadlehčené, vybroušené 

a zušlechtěné s extrémním nadsazením výšky pružných postav nepevných postojů a 

plavných gest, postav s měkkým vláním, tenounké, hned široce zvichřené, hned něžně 

obepínající drapérie.“203 Tyto afinity ilustroval srovnáním s kresbou Francesca 

Guardiho z roku 1730, ačkoli ve své další práci připustil, že se stěží jednalo o přímou 

citaci, protože Quitainer nemohl Benátčanovu kresbu znát.204 Názor na dataci a 

autorství strahovské Immaculaty nezměnil Blažíček ani po zpracování stavebně-

historického průzkumu kostela v polovině 80. let a znovu jej zopakoval krátce před 

svou smrtí v akademických dějinách českého výtvarného umění.205 Na nové nálezy v 

klášterním archivu reagoval Ivo Kořán. Podle jeho kompromisního řešení „rozevlátá 

Immaculata nad portálem zůstala zachována z roku 1726 a po pruském bombardování 

roku 1744 dostala asi od Quitainera jen novou hlavu.“206  

Badatelé zatím nevěnovali pozornost dvěma obrazovým pramenům. Na výše 

zmíněných vyobrazeních západního průčelí kostela z let 1736 a 1742 drží P. Maria 

v rozporu s dnešní situací v náručí Ježíška. Také na frontispisu citované knihy z roku 

1727, který ilustruje teologickou koncepci kostelního průčelí, je P. Maria, vznášející se 

nad klášterem mezi sv. Augustinem a Norbertem, zobrazena spolu s Ježíškem (viz 

obrazovou část). Naskýtá se proto domněnka, že původní mariánská socha z roku 1726 

představovala Immaculatu typu „Vítězky nad hadem“, která se od rozšířenější „La 

Purísimy“, liší právě přítomností dítěte v Mariině náruči.207 

Obraťme se nyní k dílu samotnému. V jeho ikonografii se mísí myšlenka 

neposkvrněného početí s nanebevzetím. V souladu s tím vyvolává kompozice iluzi 

vzestupného pohybu, jehož dynamizačním momentem je protipohyb hlavy a paží. 

Hlava se v mírném záklonu nachyluje k pravému rameni, kdežto paže, spojené před 

hrudí, směřují na opačnou stranu. Tento impuls jako by nepatrným „trhnutím“ roztáčel 

sochu kolem její svislé osy. Vířivému pohybu se přizpůsobuje Mariin volný plášť, který 

se v horní části odchlipuje od těla a nechává vyniknout jeho křivkám. V oblasti kolen se  

plášť k tělu naopak přimyká a vytváří šikmo vedené vějířovité záhyby, z nichž 

vystupuje koleno volné nohy. Poněkud méně výrazná dolní polovina plastiky nemůže 

                                                 
203 BLAŽÍČEK, Pražská plastika…(cit. v pozn. 15), 83-84. 
204 Oldřich J. BLAŽÍČEK: L´Italia e la scultura in Bohemia nei secoli XVII e XVIII, Praga 1949, 20. 
205 Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, 716. 
206 POCHE, Praha na úsvitu…(cit. v pozn. 78), 111. 
207 Srov. Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 198. 
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 oslabit celkově vysokou úroveň zpracování, již násobí chvějivá obrysová linka a 

členitý, logicky rozvržený reliéf.  

Popsané znaky bychom v díle O. F. Quitainera hledali jen stěží. I elegantně 

prohnuté postavy světců z postranních oltářů u sv. Tomáše postrádají vzletnost 

strahovské Immaculaty – stojí pevně na zemi, ohraničeny plynulou siluetou, která jako 

by byla narýsována jedním tahem. Naopak příbuznost s díly mladšího Quitainera se zdá 

být zřejmá. Ke srovnání vybízí zejména výše popsaná dřevořezba sv. Jana Evangelisty 

z kostela sv. Jiljí z období kolem roku 1751. Pojítkem obou postav je zejména jejich 

výrazné esovité prohnutí a otáčivý pohyb kolem vlastní osy, jemuž odpovídá vějířovité 

uspořádání záhybů pláště na boku. Bez ohledu na dílčí odlišnosti, zejména klidnější 

obrysovou linií a méně členitou drapérií staroměstské sochy, je základní pohybová 

koncepce obou děl shodná. Za jejich těžkopádnější a méně vytříbenou variantu lze 

považovat Immaculatu z kazatelny děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v 

Mladé Boleslavi, další Quitainerovo doložené dílo z 50. let. Tato se pak v základních 

rysech shoduje s dřevěnou soškou ze sbírek Národní galerie (tehdy v soukromém 

majetku), již Quitainerovi připsal Oldřich J. Blažíček.208  

Otázkou zůstává, kdy byla strahovská Immaculata vytesána. Logicky se tak 

nemohlo stát v polovině 40. let, jak uvádí Blažíček, neboť z té doby existuje přehled 

výdajů na opravu klášterního průčelí, ve kterém by premonstráti náklady na pořízení 

klíčové sochy celého souboru jistě neopomněli zaznamenat. Svým štíhlým tělesným 

kánonem a mnohokrát zmiňovanou „načechraností“ se nadto socha řadí spíše ke 

Quitainerovým dílům z první poloviny 50. let. Proč však nebyla spolu s ostatními 

sochami nahrazena už v roce 1746? Nabízí se vysvětlení, že původní socha byla v této 

době skutečně jenom opravena, ale po dokončení první fáze opravy kostela v roce 1752 

byla nahrazena sochou novou. Hypotéza vychází z výše shrnutých poznatků o průběhu 

obnovy klášterního komplexu. V prvních letech po skončení bavorsko-francouzské 

okupace se premonstráti zaměřili především na odstranění nejhorších škod a na obnovu 

základních funkcí kláštera. Po dosažení tohoto cíle jejich nároky vzrostly a motivací k 

dalším změnám a úpravám se stala především estetická kritéria. Stejně jako byly 

nejprve jenom opraveny a nedlouho poté zcela vyměněny některé oltáře, mohla být 

nahrazena původně jen opravená mariánská socha na průčelí. Jednalo se ostatně o 

                                                 
208 Blažíček, Sochařství…(cit. v pozn. 16), obrazová část XLII, obr. 76. 
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 vizuálně a obsahově nejvíce exponované dílo celého souboru. Bylo by tak 

pochopitelné, kdyby se premonstráti nechtěli dlouhodobě spokojit s pouhou „repasí“. 

Sochy andělů-adorantů po boku P. Marie jsou z hlediska autorství a datace 

neproblematické. Sochař, jímž nepochybně byl J. A. Quitainer, za ně dostal zaplaceno v 

roce 1746. S tímto andělským typem se v díle mladšího Quitainera setkáváme 

opakovaně, poprvé již na hlavním oltáři u sv. Tomáše. Podrobněji bych se u něj chtěl 

zastavit až v souvislosti s interiérem strahovského klášterního kostela. Na tomto místě 

poznamenejme, že na kresbě zobrazující kostelní průčelí před jeho zničením v roce 

1742 andělé nepoklekávají na volutová čela, tak jako dnes, ale stojí na kubických 

podstavcích a jejich vzepjatá křídla více ilustrují ideu nanebevzetí.  

Také socha sv. Augustina byla dodána v roce 1746 dílnou J. A. Quitainera. 

V současné době se na původním místě nachází kopie; kdy došlo k výměně a jaké byly 

další osudy originálu, není známo.209 Církevní otec je zobrazen se svými typickými 

atributy: planoucím srdcem, berlou, kodexem, dítětem a kacířským spisem po nohama. 

Skulptura je sevřena pevnými, táhlými liniemi, které usnadňují její „čtení“ z velké 

vzdálenosti. Tato pádnost a jednoznačnost ji sbližuje se světeckými postavami staršího 

z obou Quitainerů, jak je poznáváme například na hlavním oltáři baziliky sv. Václava a 

Klimenta ve Staré Boleslavi. Není vyloučeno, že se jednalo o záměr, neboť úkolem 

Jana Antonína bylo nahradit zničenou otcovu předlohu. Styl mladšího Quitainera 

prozrazují některé detaily drapérie, zejména esovité obtočení lemu pláště kolem volné 

nohy, které dává vyniknout vysunutému koleni a klenuté stehenní partii.  

Sochy premonstrátských martyrů Adriana Jansena a Jakuba Lacoupa, dvou 

z devatenácti katolických kněží a zástupců řádového kléru, kteří byli 9. června 1572 

                                                 
209 VLČEK, Památky – Hradčany…(cit. v pozn. 183), 115; Dokumentace o restaurování, případně 
výměně sochy za kopii se nenachází ani v NPÚ ani ve Strahovském klášteře. Stavebně historický 
průzkum (Hradčany – kostel Nanebevzetí…/cit. v pozn. 18/, 68) zaznamenává pouze rozsáhlou opravdu 
všech soch na průčelí, jež proběhla v roce 1872. Přesto lze na základě povšechného provedení detailů a 
částečně i odlišné barevnosti považovat informaci o výměně za opodstatněnou. Nejasný zůstává vztah 
strahovské práce k soše, která byla donedávna chována ve sbírkách Národní galerie (P 3815). „Za velmi 
blízkou variantu, repliku“ sv. Augustina z průčelí Strahovského kláštera ji v poznámce na evidenční 
kartě v roce 1975 označil O. J. Blažíček. V roce 2006 bylo bohužel silně poškozené torzo sochy ze 
sbírek vyřazeno. Fotografie není dispozici. Blažíček určil sochu jako dílo O. F. Quitainera z období 
kolem roku 1725. Teoreticky se tedy mohlo jednat o původní skulpturu staršího Quitainera z roku 1726, 
která byla po svém poškození v roce 1742 sejmuta z průčelí. V úvahu též připadá, že šlo o dílo J. A. 
Quitainera z roku 1746, nahrazené pravděpodobně patrně někdy v první polovině 20. století. Za 
konzultaci a poskytnutí informací k této otázce děkuji PhDr. Vratislavu Nejedlému, CSc. a PhDr. 
Tomáši Hladíkovi. 
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 oběšeni kalvinisty v nizozemském Gorcumu,210 představují z ikonografického i 

výtvarného hlediska bezmála siamská dvojčata. Přesto jsou prací různých rukou. První 

z nich, Adrian, je stejně jako sv. Augustin a oba andělé doložen k roku 1746.211 Jeho 

druh Jakub v několikrát již zmíněném přehledu výdajů uveden není. Domnívám se 

proto, že jde o původní práci O. F. Quitainera z roku 1726, která bez vážnější úhony 

přečkala ostřelování v roce 1742 a o čtyři roky později byla nanejvýš opravena. 

Klášterní analista ji sice mezi sochami, které přečkaly ostřelování v roce 1742 

nezmiňuje, ale účetní doklad považuji v této souvislosti za průkaznější. 

V případě nově vytvořené skulptury sv. Adriana tak měl Jan Antonín ještě pádnější 

důvod napodobit původní otcovu práci, protože markantní odlišnosti v pojetí těchto 

komplementárních postav by působily rušivě. Oba světci jsou oblečeni v kněžském 

úboru – albě, rochetě se štolou, kožešinovém pláštíku; na hlavě mají biret, v pravé ruce 

drží mučednickou ratolest, v levé knihu. Adrian i Jakub zaujímají mírný kontrapost s 

volnou levou respektive pravou nohu. Poněkud odlišná je u obou poloha rukou. Jakub si 

proti pohybu otáčející se hlavy klade pravou ruku na levé rameno a postava díky tomu 

působí dojmem větší přísnosti a odhodlanosti. Adrian má na rozdíl od něho paže 

svěšeny. Určitá vláčnost jeho postoje, spolu s jemnějšími rysy obličeje a zdobnější 

drapérií odlišuje toto dílo mladšího Quitainera od jeho staršího vzoru. Stojí za 

povšimnutí, že oba mučedníci mají na rozdíl od sv. Augustina a Norberta, kteří jako by 

svým „prázdným“ pohledem hleděli do věčnosti, vyznačeny oční zorničky. Dává jim to 

vzhled konkrétních, do historického času zasazených osobností.  

Dostáváme se k poslední práci z celého souboru, zpodobňující zakladatele řádu, sv. 

Norberta. V předchozích kapitolách jsem uvedl, že toto dílo zůstalo v roce 1742 

„mirabiliter“ na svém místě. Analista hovoří rovněž o prostřelení podstavce pod 

sochou. V současné době je na průčelí umístěna pouze kopie,212 což limituje možnosti 

                                                 
210 Adrian Jansen, zvaný Becanus, se narodil v roce 1529. V patnácti letech vstoupil do 
premonstrátského kláštera Middelburg. Od roku 1560 byl farářem v Agterkerke, od roku 1572 
v Monster. Byl vždy považován za vzorného kněze, pevného ve víře. Mladší 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, který byl 
farářem, vrátil. Od roku 1571 byl vikářem a od roku 1572 krátce farářem v Monster. Před smrtí vynikl 
statečností, neváhal se pouštět do disputací se svými mučiteli. Gorkumští mučedníci byli roku 1675 
Klementem X. blahořečeni a roku 1867 Piem IX. svatořečeni. Donatian  DE CLERK / Gabriel WOLF 
(ed.): Lebensbilder der Heiligen, Seligen und Große Gestalten des Prämonstratenser-Ordens, Windberg 
1999, 154-156. 
211 Originál sochy sv. Adriana je v současné době umístěn v jižním křídle ambitu. Socha sv. Jakuba je 
původní. 
212 Informaci o nahrazení díla kopií opět přejímám z Uměleckých památek Prahy (viz pozn. 209).  
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 formální analýzy. Norbert z Xanten je vybaven stejnými atributy jako na klášterní 

bráně, s tím rozdílem, že monstranci drží v pravé ruce. Nechybí ani postava kacíře, 

zpracovaná tak povšechně, že by mohla být považována za ďábla, jenž bývá spolu s 

Norbertem také zobrazován.213 Kompoziční vazba mezi Norbertem a touto asistenční 

postavou je méně výrazná než na bráně. Světec se nachyluje před sebe a doleva, držení 

jeho těla určuje prostorově vedená esovka. Kompozice je jasně definována: sklonu 

ramen odpovídá postavení rukou a směřování drapérie nad volnou nohou. Přes vysunuté 

koleno je přehozen cíp pláště, který je na pravém boku členěn vějířovitě uspořádanými 

záhy. Tento motiv spolu s elegantně uvolněným postojem a zvlněnou siluetou svědčí 

spíše pro autorství J. A. Quitainera. Úzký „válečkovitý“ knírek na jinak bezvousé 

Norbertově tváři připomene sv. Jana Evangelistu na mladoboleslavské kazatelně. Pouze 

při zhlédnutí originálu bychom mohli posoudit úroveň zpracování některých detailů, 

jako je krajková obruba pluviálu a zdobení palia, které jsou pro mladšího Quitainera tak 

příznačné.  

V přehledu výdajů na opravy kostela figuruje u roku 1746 platba malíři za barevný 

nátěr soch na průčelí. Při nedávno provedeném restaurátorském průzkumu sochy sv. 

Adriana nebyly objeveny stopy původních barevných vrstev.214 Vzhledem k tomu, že 

plastická výzdoba klášterní brány i socha sv. Voršily na štítě boční kaple byly natřeny 

bílou olovnatou barvou, lze i v případě soch na průčelí uvažovat o této povrchové 

úpravě. Mohl by tomu nasvědčovat i citovaný výrok opata Hermanna, že mučedníci 

Adrian a Jakub „obělili“ (dealbaverunt) své štoly v krvi Beránka. 

Můžeme shrnout, že Jan Antonín Quitainer pro průčelí strahovského klášterního 

kostela prokazatelně vytvořil jednu kamennou vázu, dva anděly nad portálem a sochy 

sv. Augustina a Adriana. Tyto práce – či přinejmenším poslední z nich – 

pravděpodobně navazovaly na předlohy z roku 1726. Ondřeji Filipovi Quitainerovi lze 

na základě písemných pramenů a stylového rozboru připsat sochu sv. Jakuba a Beránka. 

Archivně zatím není možno doložit autorství zbývajících dvou prací: Panny Marie 

Immaculaty a sv. Norberta. První z nich řadím na základě slohových analogií 

jednoznačně k tvorbě Quitainera-syna. Soudím však, že vznikla později, než soudil O. 

J. Blažíček, až v první polovině 50. let. Na základě dvou výše zmíněných obrazových 

pramenů se dále domnívám, že původní socha z roku 1726 mohla mít podobu P. Marie 

                                                 
213 Oba tyto atributy sv. Norberta však mohly splývat, jak ukazuje Weissovo zpodobení světce na oltáři 
sv. Tomáše Villanovy v malostranském kostele sv. Tomáše. 
214 VODÁČEK, Restaurátorská zpráva…(cit. v pozn. 192), 11. 
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 s Ježíškem. Sv. Norbert dle mého názoru také vznikl v dílně Jana Antonína, nebo zde 

byl alespoň výrazně upraven a přetesán.  

Obecně je možno konstatovat, že otázku autorství plastické výzdoby průčelí 

strahovského klášterního kostela není možné vyřešit jednoznačným „buď, anebo“. Je 

možné, ba dokonce velmi pravděpodobné, že sedmnáctiletý Jan Antonín pomáhal otci 

při realizaci strahovské zakázky již v roce 1726 – tři roky předtím, než se sám ujal 

vedení rodinné firmy. V roce 1746, již jako samostatný mistr, pak musel brát ohled na 

kontext otcovy tvorby, do něhož vstupoval. Sochy na průčelí strahovské baziliky jsou 

proto bez nadsázky společným dílem Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových. 

 

Sousoší sv. Heřmana Josefa s P. Marií 

 

Dílo se nachází v rohu mezi severní fasádou chrámu a západním průčelím boční 

kaple sv. Voršily. Je umístěno na vysokém podstavci vedle portálu kaple, a je tedy 

určeno k nazírání z výrazného podhledu a nevelké vzdálenosti. Vznik sousoší není 

archivně doložen. Jelikož však muselo být osazeno po dokončení vnějších fasád kaple, 

nemohlo být vytesáno před rokem 1745. Na základě faktu, že náklady na jeho pořízení 

nefigurují ve vyúčtování z let 1745-1752, můžeme druhý z těchto mezníků považovat 

za termín post quem.  

Ze všech děl, jež Quitainer na Strahově zanechal, vzbudilo právě toto největší zájem 

badatelů. V. V. Štech vyzdvihl diferencované podání povrchu, jenž „je všude 

načechrán“, pohybové odlišení postav a zdůraznění tělesných objemů, které jsou 

uspořádány do „diagonál a křivek, jež vážou děj, aby se neroztěkal“.215 O. J. Blažíček 

připojil poznámku, že sochařská skupina je rozvinuta v jediné pohledové rovině „s 

vyslovenou rokokovou reliéfností“. Zároveň konstatoval, že socha není zvládnuta tak 

dokonale jako Quitainerovy dřevořezby, neboť kámen je „méně poddajným 

tlumočníkem půvabných kontrastů a detailů“.216 M. Horyna se sousoším zabýval v 

souvislosti s dřevěným modelettem stejného námětu a kompozičního vzorce – 

Platzerovou prací z druhé poloviny 60. let, která je součástí sbírek Muzea Hlavního 

města Prahy. Poukázal na rozdílnou časovou strukturu obou sochařských děl a uvedl, že 

„Quitainer ještě vytváří kompozici jako celek časově přechodný, jako ztuhlý okamžik, 

                                                 
215 ŠTECH, Sochaři…(cit. v pozn. 13), 25. 
216 BLAŽÍČEK, Pražská plastika…(cit. v pozn. 15), 187. 
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 tedy stále ještě v tradici strukturálního realismu vrcholného baroka, byť již s 

dekorativní stylizací jednotlivých tvarů.“217  

Úcta k Heřmanu Josefu ze Steinfelsu, básníku a významnému představiteli 

dolnorýnské mystiky konce 12. a první poloviny 13. století,218 byla v premonstrátském 

prostředí velmi rozšířena; jednalo se zde o druhého nejčastěji zobrazovaného světce či 

blahoslavence po sv. Norbertovi.219 Svého zastánce nalezl  kult pravděpodobně také 

v opatu Kasparovi, za jehož vlády vzniklo na Strahově nejenom Quitainerovo sousoší, 

ale také obraz stejného námětu, který namaloval v roce 1756 J. P. Molitor pro kapitulní 

síň. Z roku 1759 pak pochází Quitainerova socha Heřmana Josefa na oltáři sv. 

Augustina v klášterní bazilice. Později, již za opata Dallera, ozdobil I. F. Platzer jinou 

světcovu sochou oltář hlavní. Umístění Quitainerova sousoší před kaplí sv. Voršily 

souzní s hlubokou úctou, již Heřman choval k patronce tohoto chrámového prostoru a 

jejím spolumučednicím. K poctě Voršiliných družek složil světec hymnus „O vernantes 

Christi rosae“.  V úvahu však také připadá, že Quitainerovo dílo, zobrazující 

zasnoubení Heřmana Josefa s P. Marií, mělo připomínat a stvrzovat závazky jeho 

pravděpodobného objednavatele, opata Kaspara, jenž byl v kapli sv. Voršily infulován a 

více než kdo jiný se v letech 1743-1752 zasloužil o její obnovu. Obdobné konotace jsou 

spojovány s Molitorovým obrazem v kapitulní síni, před nímž se koná obláčka noviců a 

skládají se řeholní sliby.220  

Tématem sousoší je jedna z Heřmanových mystických vizí. Světci se zjevuje P. 

Marie s Ježíškem v náručí a na malíček pravé ruky mu navléká snubní prsten. V levici 

drží Heřman atribut lilie, odkazující na sv. Josefa, k němuž byl tento oddaný mariánský 

ctitel přirovnáván.  Podle legendy se události účastnili rovněž dva andělé. Andělé, nebo 

spíše putti byli původně také součástí strahovského sousoší. V roce 1754 se však 

odlomili a při následné opravě již nebyli vráceni na původní místo,221 které dnes 

vyznačuje nerovný lom kamene pod okřídlenou andílčí hlavičkou u pravého boku P. 

Marie.      

                                                 
217 Barokní plastika ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy (kat. výst.), Praha 1973, 30. 
218 Heřman (Hermann) zemřel v roce 1251 či 1261 údajně ve věku 91 let. Narozen v Kolíně nad Rýnem, 
vstoupil ve 12 letech do premonstrátské kanonie ve Steinfelsu, která byla mateřským klášterem 
Strahova. Přízvisko Josef získal díky svým extatickým vizích, ve kterých se mu zjevovala P. Marie. 
Úctu k němu povolil Benedikt XIII. v roce 1729. Kult byl oficiálně uznán až v roce 1958. Srov. DE 
CLERK, Lebensbilder der Heiligen…(cit. v pozn. 210), 116-118. 
219 K jeho kultu v prostředí českých premonstrátských klášterů srov. Pavel PREISS: Kořeny a letorosty 
výtvarné kultury baroka v Čechách, Praha 2008, 79-80. 
220 HŮLKA, Strahov…(cit. v pozn. 7), 25. 
221 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 67. 
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 Nejznámějším ztvárněním daného námětu je obraz Anthonise van Dycka z roku 

1630. Ten se stal inspirací pro Molitorovo plátno v kapitulní síni, které je jeho věrnou 

citací. Quitainerovo pojetí se naopak od van Dyckova liší.  Z ikonografického hlediska  

spočívá jeho odlišnost především v absenci velkého anděla, jenž na starší malbě stojí po 

boku snoubenců a jako svědek obřadu či celebrant přidružuje jejich spojené dlaně. 

Rozdílná je ale zejména celková nálada obou děl: zatímco Van Dyckovo plátno, 

ponořené do teplých zlatohnědých tónů, vyzařuje meditativní atmosféru duchovního 

splynutí,  Quitainerova práce se pokouší zachytit eruptivní okamžik světcovy vize.  

Kompozici sousoší ovládá soustava dramaticky se křížících diagonál. Hlavní osu tvoří 

dotýkající se paže obou hlavních protagonistů. Souběžně s ní probíhá v dolní části linie 

naznačená Heřmanovým levým lýtkem a v části horní imaginární spojnice pohledů. 

Kolmo k těmto osám směřuje na jedné straně řeholníkův zakloněný trup a na straně 

druhé Mariina pravá noha. Těchto pět linií tvoří společně jakýsi základní rastr, 

geometrizující figuru, kterou tvůrce dodatečně oživuje lokálně vázanými pohyby a 

veristickými detaily. Platí to zejména o drapérii, která je dekorována dokonce i na rubu 

odstávajícího cípu Heřmanovy kleriky. Výsledný charakter díla je tak dán kombinací 

abstraktně geometrického východiska a iluzivního účinku. K důslednější abstrakci 

pokročil I. F. Platzer ve výše zmíněné dřevořezbě ze sbírek Muzea hl. města Prahy, 

v níž potlačil popisné prvky na holé minimum a o to více nechal vyniknout ostrým 

úhlům zalomených nohou a paží. Stejně poté postupoval Platzer ve svém Nanebevzetí 

z hlavního oltáře strahovského kostela. Je-li v souvislosti s Quitainerovým pozdním 

dílem připomínán vliv Platzerova klasicismu, pak obě naposledy zmíněné  práce 

ukazují, že výměna podnětů mezi oběma mistry nebyla jednosměrná. 

Jako většina exteriérových plastik z dílny J. A. Quitainera trpí i sousoší sv. Heřmana 

tím, že v důsledku povětrnostních vlivů, znečištění ovzduší, přirozeného stárnutí 

materiálu a pozdějších oprav byly setřeny mnohé pro jejich autora tak typické 

dekorativní detaily a modelační nuance. Nedávno restaurovaná dvojice soch od 

staroměstského kostela sv. Františka, stejně jako níže popsaná sv. Voršila staví 

Quitainerovy kamenosochařské práce do příznivějšího světla, než jak se jeví ve starší 

literatuře.  
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 Sv. Voršila 

 

Socha sv. Vošily byla vytvořena pro štít severního průčelí boční kaple strahovského 

klášterního kostela, jíž je tato světice patronkou. Na původním místě je dnes kopie, 

originál se nachází v klášterním ambitu. Vznik skulptury je archivně doložen k roku 

1745.222 Dobou svého vzniku se tak Voršila řadí k sochám sv. Augustina a Adriana z 

hlavního průčelí. Ve srovnání s nimi se Quitainer v případě sv. Voršily nemusel 

přizpůsobovat starší sochařské výzdobě. Proto můžeme toto dílo považovat za 

autentický doklad úrovně jeho kamenosochařské tvorby v polovině pátého desetiletí 18. 

století. 

Světice zaujímá typický quitainerovský kontrapost. Volná pravá noha se opírá o 

hlavu Voršilina mučitele, hunského krále Atilly, jehož hrubý obličej orientálních rysů 

(šikmé oči) je karikován nadměrně velikými ušními boltci. Boční pohled dokládá, že 

vysunutí kolene volné nohy a esovité prohnutí sv. Voršily je výraznější než u sv. 

Augustina a Adriana. Setkáváme se zde již s náznakem stoupavého pohybu, jenž se stal 

typický pro Quitainerovy práce z první poloviny 50. let, ale dílo zatím postrádá lehkost 

a „odpich“ strahovské Immaculaty. Příznačnými prvky autorova rukopisu jsou sevření 

objemů jasně formulovanou obrysovou linií a protiklad zvrásněných a hladkých ploch. 

Drapérie je probrána do větší hloubky něž na sochách průčelí, ale systém jejího řasení 

je neméně logický a přehledný. S plasticky bohatým šatem rezonují těžké prameny 

vlasů, plné tváře a obě odhalená předloktí. To vše dává práci výraz plnokrevné 

tělesnosti, přirozeně se snoubící s niternou křehkostí a cudnou grácií panenské světice. 

Současný galerijní způsob prezentace díla hypertrofuje  některé kontrasty, jež měly být 

při dálkových pohledech zmírněny. Na druhé straně však ukazuje, že ani za těchto 

okolností neopomenul sochař zaznamenat takové detaily, jako je chrup v pootevřených 

ústech světice. 

Podle archivních pramenů byla skulptura původně obarvena, a to pravděpodobně na 

bílo, neboť je zaznamenán výdaj za nákup bílé olovnaté barvy. Ozdobné prvky jako 

náušnice, stuha na břiše a spona spínající plášť byly původně pozlaceny, stejně jako 

atributy korunky, palmové ratolesti a šípu. 

 

                                                 
222 NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74. Originál sochy nyní v západním křídle ambitu. 
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 Putti a vázy  na mříži za kaplí sv. Voršily 

 

Východní průčelí kaple sv. Voršily a západní fasádu severní věže kostela spojuje 

pozdně renesanční mříž. Mezi pět nestejně širokých polí mříže jsou vloženy čtyři zděné 

pilíře. Pilíře mají probrané hrany a odlišně pojatý dekor lícních a bočních stěn. Všechny 

pilíře jsou zakončeny římsovou hlavicí, na níž spočívá dvoudílný kamenný sokl, 

tvořený plochým kvádrem plintu a spodní jehlancovitou částí, která má opět probrané 

hrany. Na dvou krajních pilířích jsou umístěny dekorativní vázy. Pilíře lemující střední, 

nejširší úsek mříže nesou dvojice putti.  

Obě vázy jsou identické a tvoří je tři do sebe zasunuté, asymetricky tvarované 

nálevkovité útvary. Vázy zdobí svislá či vodorovná šrafura, kombinovaná s 

boltcovitými a mušlovitými vzory. Typově odpovídají vázám, jimiž Quitainer opatřil 

boční oltáře v hlavní lodi klášterního kostela. Je proto pravděpodobné, že v obou 

případech vycházel sochař ze stejných grafických předloh. 

Také pojetí andělských postaviček odpovídá putti, jež můžeme spatřit uvnitř 

kostela.223 Nejblíže k nim mají andílci zdobící čela chórových stal, kteří jsou ovšem 

doloženi už k roku 1746. Vznik pískovcových putti můžeme ze stejného důvodu jako 

vytvoření sousoší sv. Heřmana Josefa klást do období po roce 1752. Mříž mezi jižní 

věží a kaplí sv. Voršily je poprvé zobrazena na kolorované kresbě P. Jan Lohelia 

Schimmela z roku 1753.224 

Andílci nejsou určeni pouze k průčelnímu pohledu, tak jako jejich  souputníci na 

klášterní bráně. Na příkladu levého páru lze demonstrovat Quitainerovu snahu 

pohledově obsadit všechny exponované strany, s níž harmonuje ztvárnění stěn 

podpěrných pilířů jako tří, respektive čtyř samostatných ploch. Levý andílek leží napříč 

podstavcem tak, že jeho trup je vidět z leva, zatímco levá noha přepadá přes pravý okraj 

podstavce. Pravý andílek stojí nad ním a překračuje jej. Jeho nakročená pravá noha a 

trup směřují vpřed, hlava se však sklání doprava, ve směru založené levé nohy. Ruce 

napřahuje doleva a drží girlandu z květů, kterou zespodu podpírá druhý andílek. Květy 

jako by se z výšky pilířů sypaly na hlavy kolemjdoucích.  

Kompozice působí uvolněněji než sousoší sv. Heřmana, také ona je ale ve své 

podstatě založena na geometrické síti protínajících se přímek. Nebezpečí schematičnosti 

                                                 
223 Originály obou andělských párů nyní v jižním křídle ambitu. 
224 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 76. 
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 odvrací sochař jako obvykle svým citem pro podmanivé vystižení vnější krásy věcí. 

Jeho senzualismus se projevuje zejména v pečlivém ztvárnění přírodního elementu. Ten 

zde zastupují jednak tvarově bohaté, do posledního lístku vykreslené květy, a dále pak 

rozvětvené keře na zadní straně sousoší, připomínající dřevinu, která se vyskytuje na 

první ze série tří Quitainerových návrhů slavnostních saní, nalezených na zámku 

Kleinheubach (viz obrazovou část). Mezi květy převládají růže, jež zde zastupují 

především mariánskou symboliku, ale v duchu poezie Heřmana Josefa ze Steinfelsu (O 

vernantes Christi rosae) mohou odkazovat také ke sv. Voršile. 

 

 

Dřevořezby v interiéru klášterního kostela 

 

Výzdoba kaple sv. Voršily 

 

Po dokončení výzdoby hlavního chrámového průčelí a pracích menšího rozsahu 

v chóru, hlavní lodi a na kruchtě byla Quitainerovi v roce 1747 svěřena náročná 

zakázka v nově postavené kapli sv. Voršily. Tato kaple obdélného půdorysu je 

připojena k severní boční lodi klášterní baziliky. Z kostela se do ní vstupuje prostorem 

mezi třetím a čtvrtým pilířem od vítězného oblouku. Kaple má však i svůj samostatný 

vchod na západní straně. Proti němu se v mělkém presbytáři nachází hlavní oltář, jenž 

vyplňuje celou východní stěnu kaple a rámuje její vysoké, segmentově zakončené okno.  

Horní část oltáře tvoří mohutná edikulová konstrukce, flankovaná pilastry a jim 

předsazenými dvojicemi sdružených sloupů vysokého řádu. Oltář je v dobových 

pramenech  označován také jako relikviářový. Toto jméno mu dalo dvanáct rámových 

prosklených relikviářů, z nichž šest je vloženo do táflování stěn podél okna a čtyři se 

nacházejí nad okenním záklenkem. Zbývající dva relikviáře mají podobu štítů nesených 

dvojící putti v popředí oltáře. Před oltářní edikulou stojí menza a tabernákl, spojený 

průběžnou římsou s brankou po levé a pravé straně svatostánku. Materiálem oltáře je 

dřevo, jehož povrchová úprava imituje různé valéry hnědého mramoru. Plastické 

doplňky, jako kompozitní hlavice sloupů a pilastrů či vyřezávané rámy relikviářů, jsou 

pozlaceny. Toto barevné pojetí se stalo předobrazem pro ostatní mobiliář kaple sv. 

Voršily i pro vybavení protějškové kaple P. M. Pasovské. Vzhled oltáře doznal 

výrazných změn v 19. století, kdy sem byly  z hlavního chrámového oltáře přeneseny 
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 ostatky sv. Norberta, které zde byly dočasně uloženy pro zrušení mřížové kaple 

v hlavní lodi. V roce 1811 byl nad svatostánek umístěn měděný pozlacený sarkofág, 

doplněný v roce 1873 o dvě putti a nápisový štít s atributy arcibiskupské berly, mitry a 

zdvojeného patriaršího kříže.  

Původní sochařskou výzdobu oltáře z roku 1747 tvoří dvě putti nad bočními 

brankami, dva menší andílci adorující krucifix nad svatostánkem, čtyři vázy, kartuše na 

nástavcích branek a množství dekorativních prvků, jimiž je ozdoben svatostánek a 

okolní paneláž. V nástavcové části spatřujeme dva anděly jinošského typu, kteří se 

opírají o volutové náběhy roztržené římsy. Oba oslavují patronku kaple. Pravý anděl 

drží palmovou ratolest jejího mučednictví, zatímco levý zaznamenává do knihy Života 

její legendu. Na levém foliantu je patrná číslice XI., vztahující se k faktu, že 11 000 

bylo údajně Voršiliných družek a stejný počet andělů se po jejich smrti u Kolína nad 

Rýnem snesl na zem, aby ztrestal jejich hunské vrahy. O něco výše nad touto andělskou 

dvojicí, na rozhraní čelní stěny a klenby, vyhlíží z oblaků pět andílčích hlaviček. 

Plastická výzdoba jako celek respektuje a zdůrazňuje tektonické vztahy v rámci oltářní 

architektury a plně se architektuře podřizuje. Symetrickým uspořádáním a střídáním 

měřítka vytváří rytmizovaný vzorec, v němž je potlačena individualita jednotlivých 

prvků na úkor vzájemných relací. Jednotný dekorativní ráz násobí zlacení, stírající 

významové rozdíly mezi putto, vázou či hlavicí sloupu.  

Na oltáři se vyskytuje celá škála andělských typů, z nichž se pohledově nejvíce 

uplatňují putti nad bočními brankami. Stejně jako Quitainerovy práce z kamene se 

vyznačují zřetelně formulovaným kontrapostem. U levého putto spatřujeme i onen 

protichůdný pohyb horní a dolní poloviny těla, s nímž jsme se setkali u Immaculaty na 

průčelí kostela. Ve srovnání s mistrovými pískovcovými pracemi však oba andílci 

působí vláčněji, uvolněněji a živěji. Pravý z nich stojí v mírném záklonu se vztyčenou 

levou rukou a rozevřenými křídly, přičemž nelze jednoznačně rozhodnout, zda 

relikviářovou kartuši podpírá, nebo se o ni spíše sám opírá. Tato vratkost a 

nejednoznačnost jeho postoje vyjadřuje prchavost okamžiku a vnáší do kompozice 

prvek oživujícího napětí. Tvárnější materiál nadto sochaři umožnil lépe rozvinout jeho 

schopnost citlivého zpracování povrchů. U levého putto si povšimneme výrazné rýhy na 

podbřišku a souběžného zvrásnění kůže v oblasti bránice. Obě linie harmonují s 

pohybem levé ruky respektive křídla. Je nepochybné, že jsou výsledkem určitého 

stylizačního záměru, přitom však realisticky vyjadřují šroubovité přetočení těla a jsou v 
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 dokonalém souladu s rozložením tělesné hmoty. Modelace se netříští nadsazenou 

malebností, je anatomicky i pohybově přesná, dlouhé plynulé tahy dobře vedou světlo 

po lesknoucím se povrchu.  

Ve dvou větších andělích v horní části oltářní edikuly se Quitainer vrátil k témuž 

motivu, který ztvárnil v roce 1746 na kostelní fasádě. Anděl na levé straně oltáře je v 

základních rysech citací svého pískovcového předchůdce po pravém boku Panny Marie. 

V obou případech se postava levým kolenem opírá o volutový podstavec, trup se stáčí 

doleva, ve směru rukou, které se na průčelí spínají k motlitbě, zatímco na oltáři drží 

knihu. Hlava se otáčí přes pravé rameno, pohled směřuje dolů na diváka. Kompoziční 

protiváhou předpažených rukou je pravá peruť. Také drapérie kolem boků, těsně 

obepínající nosnou a odhalující volnou nohu, je u obou andělů v zásadě shodná. Anděl 

na oltáři má však otevřenější siluetu. Na rozdíl od svého předchůdce se pouze zlehka 

opírá o podložku, kdežto volná noha visí volně v prostoru. Napjaté křídlo naznačuje, že 

nebešťan právě slétává na své stanoviště, nebo se nad ním zlehka vznáší. Jeho 

pohybová situace tak opět není jednoznačně definována. Anděl na pravé straně oltáře se 

od svého protipólu na kostelním průčelí liší, neboť na rozdíl od něho na podpoře 

neklečí, ale sedí, a je zobrazen průčelně. Doširoka rozepjatá křídla zdůrazňují motiv 

neukončeného pohybu ještě více než u jeho protějšku na levé straně oltářního nástavce.  

Dalším oltářem v kapli je oltář sv. Voršily z let 1748-1749.225 Tak jako hlavní oltář 

je komponován na podélnou osu kaple a zdůrazňuje tak její charakter samostatné 

architektonické jednotky, oltář sv. Voršily je umístěn na její příčné ose a váže tak 

prostor kaple k interiéru chrámu.  

Architektura oltáře ve zjednodušené podobě opakuje skladbu oltáře hlavního. Tvoří 

ji vysoká edikula s předsazenými sloupy a pilastry, flankujícími vysoké okno na severní 

stěně kaple. Na menze s prosklenou poprsní stojí nad sebou dvě relikviářové skříně: 

spodní ve formě perspektivního theatronu,  horní ve tvaru proskleného jehlance. V 

relikviářích jsou chovány ostatky družek sv. Voršily, které Strahovskému klášteru 

v roce 1256 věnoval kolínský arcibiskup Konrád. Dva menší rámové relikviáře jsou 

dále umístěny nad oltářním stolem. Sochařskou výzdobu oltáře tvoří dva efébští andělé 

po stranách jehlancovitého relikviáře, dvě putti s atributy koruny, věnce a probodeného 

srdce na jeho vrcholu a dva podobní andílci na oltářním nástavci, kde obklopují kartuši 

                                                 
225 V přehledu výdajů na opravu kaple za období 1748-1749 (viz obrazovou část) se o tomto oltáři 
hovoří jako o „Ara laterali B. V.“. Dále zde figuruje částka za pozlacení stříbrných korunek pro P. Marii 
(B. Matre) a Ježíška. Původní zasvěcení oltáře bylo tedy pravděpodobně mariánské. 
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 s nápisem „SS. Ursulae et sociabus“. Ve srovnání s hlavním oltářem se zde v hojnější 

míře vyskytují andílčí hlavičky, které najdeme v sousedství obou největších andělů, ve 

vlysu nad oběma předsazenými sloupy, ale především v nástavci, který je jimi doslova 

obsypán.  

Dva letící andělé po stranách relikviářových skříní představují z hlediska svého typu 

a umístění v oltářní kompozici obdobu dvou velkých andělů po stranách hlavního oltáře 

u sv. Tomáše, jehož výzdoba je vůbec první Quitainerovou doloženou zakázkou. 

Srovnání obou děl ilustruje vývoj, jímž sochař od roku 1730 prošel. Charakterizuje jej 

celkové ztišení výrazu až k jisté unylosti. Tělesný kánon zeštíhlel a zároveň se protáhl, 

dokonale pravidelný obličej překryla maska neosobního klidu, vlasy se přimkly k hlavě 

v poslušných kučerách. Nejmarkantnější posun se týká drapérie a siluety. Připomeňme 

si, že pojetí andělů od sv. Tomáše se neslo ještě v duchu vrcholně barokní emfatičnosti: 

jejich nohy jsou pokrčeny v ostrém úhlu, drapérie se vzdouvá kolem boků, je probrána 

do hloubky a její záhyby jsou vytaženy do ostrých hřebínků, které na povrchu látky 

kreslí nervní klikatky. Obrysová linie obou andělů z kaple sv. Voršily je naproti tomu 

klidná a uzavřená. Látka kolem boků se odděluje od těla jen minimálně, hrany záhybů 

jsou zaobleny a napřímeny, jejich uspořádání dominuje pravidelná struktura 

souběžných nebo kolmých přímek. 

Před hlavním oltářem, u severní případně jižní stěny kaple jsou umístěny kredenční 

oltářík a jemu protějškové pontifikání křeslo. Obé bylo zaplaceno v roce 1750. Retábl 

kredenčního oltáře i dřevěný panel za křeslem jsou identického tvaru. V obou případech 

se jedná o trojdílnou kompozici se střední částí ukončenou profilovanou, uprostřed 

konkávně vykrojenou římsou, na niž dosedá koncha nástavce. Plastická výzdoba je až 

na prosklený relikviář, který je zasazen ve střední desce oltářního retáblu, také shodná. 

Tvoří ji rokaj na vrcholu konchy spolu s četnými listovými a mušlovitými aplikacemi. 

Na křídlech střední části spočívají putti s stributy. Na kredenčním oltáři nesou andílci 

šíp a palmovou ratolest, tedy atributy sv. Voršily, na panelu za křeslem pak drží 

v ručkách norbertovskou mitru a berlu. Andílci typově odpovídají putti, kteří ve střední 

části hlavního oltáře adorují krucifix. Jsou pouze o něco menší a sumárněji modelovaní. 

Sochař se podílel rovněž na výzdobě dubových lavic, které byly do kaple dodány 

v letech 1748-1749. Tyto se však nedochovaly. Za dochované Quitainerovo dílo 

můžeme naopak považovat dvojici putti na prosklené oratoři, která je zavěšena téměř až 

pod kupolí na jihozápadní stěně kaple. Autoři Uměleckých památek Prahy je považují 
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 za práci I. F. Platzera ze 70. či 80. 18. století.226 Výzdoba oratoře je však doložena 

k roku 1747 a oba andílci zapadají do stylových souvislostí Quitainerovy tvorby. 

 

Výzdoba kaple P. M. Pasovské 

 

Kaple je připojena k jižní lodi baziliky. Má mírně obdélný půdorys a její rozměry se 

zhruba rovnají rozměrům středního travé protějškové kaple sv. Voršily. Původně měla i 

tato kaple samostatný vchod na západní straně, ten je však dnes zazděn. To spolu s 

faktem, že jediný oltář kaple je situován při její jižní stěně, a je tak vázán na příčnou 

osu kostela, vede k tomu, že tento prostor na rozdíl od jeho protějšku vnímáme jako 

integrální součást chrámu.  

Oltář vznikl v letech 1748-1749, stejně jako protějškový oltář sv. Voršily, jehož je 

výtvarným a pohledovým protějškem. Tvoří jej opět edikulová architektura s pilastry na 

vnitřní straně a sdruženými sloupy vysokého řádu, které vynášejí úsek kladí s 

profilovanou vysazenou římsou. Edikula zde ale nerámuje okenní otvor, neboť kaple je 

osvětlena dvěma menšími okny na východní a západní straně. Stěna za oltářem je 

naopak překryta černou deskou. V popředí se nachází trojstupňová kompozice 

skládající se z menzy, relikviářové skříně a kopie obrazu P. Marie Pasovské, nad nímž 

je zavěšen baldachýn. Oltář je tak z konstrukčního hlediska kombinací rámového 

retáblu a portálové architektury.  

Plastická výzdoba oltáře sestává ze dvou efébský andělů po stranách obrazu, dvou 

putti na volutových nástavcích relikviářové skříně, další dvojice putti podél nápisové 

kartuše v oltářním nástavci a množství andělských hlaviček. Zatímco oba větší andělé 

na oltáři sv. Voršily stojí či letí podél relikviáře, jejich protějšky z oltáře P. Marie 

Pasovské přilétávají šikmo zpředu, což souvisí také se světelnou situací prostoru, kam 

dopadá světlo z vyvýšených bočních oken a střešní lucerny. Andělé nepodpírají a 

nevynášejí obraz, jak bývá obvyklé, ale spíše uctívají korunovanou Královnu nebes a 

svými gesty a pohledy zvou k účasti na adoraci i věřící před oltářem. Tělesný korpus 

andělů je poněkud plnější než u jejich protějšků v kapli sv. Voršily. Na rozdíl od nich 

jsou také zachyceni v prudším pohybu, mají členitější siluetu a rozevlátější drapérii. I 

pro ně však platí, že každý pohyb a každá linie má svůj vyvažující protipól. Skupina 

                                                 
226 VLČEK, Památky… Hradčany (cit. v pozn. 183), 117. 
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 andílků a andílčích hlaviček je ještě početnější než na oltáři sv. Voršily, což konvenuje 

alternativnímu označení kaple, nazývané též „P. Marie andělské“ (B. V. Angelorum). 

 

Výzdoba chóru a hlavní lodi: opatské stally, postranní oltáře, kazatelna 

 

Výzdoba obou bočních kaplí vznikla na základě předem stanoveného plánu, který 

dal v krátkém časovém úseku dvou až tří let vzniknout homogennímu výtvarnému 

celku. Také hlavní loď klášterního chrámu působí dnes dojmem barokního 

gesamtkunswerku. Tento však vznikal mnohem pomaleji, v průběhu bezmála tří 

desetiletí, během nichž byly starší kusy chrámového mobiliáře postupně nahrazovány 

novými. K dovršení slohové proměny interiéru došlo vlastně až roku 1811, kdy byla 

z hlavní lodi odstraněna raně barokní mřížová kaple sv. Norberta. 

Před zahájením rekonstrukce kostela ve 40. letech 18. století vyplňovala chór a 

hlavní loď výzdoba pocházející z různých časových období. Hlavní oltář a kazatelnu 

nechal – jak jsme viděli – vytvořit opat Mariann Hermann v roce 1718 respektive 1720. 

Obé bylo ze dřeva, na oltáři stály bíle natřené sochy dvanácti apoštolů a Krista. Před 

kazatelnou se nacházela již zmíněná kaple sv. Norberta z roku 1627. V polovině 40. let 

18. století již postrádala velkou dřevěnou korunu, jež nad ní byla zavěšena v roce 1633 

a v roce 1742 byla poškozena po proražení chrámové klenby dělostřeleckou střelou.  

Kaple s ostatky sv. Norberta vyrůstala na čtvercové základně o délce  8,5 stopy (cca 

2,5 m). Vysoká byla 18 stop (cca 5,5 m).227 Její stěny tvořily kované mříže, vrcholící na 

všech čtyřech světových stranách dvojicí trojúhelníkových štítů. Uvnitř kaple se na 

mramorové menze nacházela rakev s relikviemi. Zvenčí toto sacellum, jak byla 

kaplička ve své době nazývána, původně zdobily čtyři kovové vázy s květinami na 

nárožích a čtyři kytice nad středy jednotlivých stěn. Již v roce 1628 však dal opat 

Questenberk  tyto ozdoby sejmout a nahradit je osmi putti, nesoucími kartuše s 

latinskými nápisy a vyobrazeními oslavujícími sv. Norberta. V interiéru nechal opat 

nahradit dvojici sloupků podpírajících světcovu rakev párem andělů v dlouhých 

rouchách. Nad mřížovým krytem na stříšce kaple přibyl andělíček nesoucí v jedné ruce 

                                                 
227 Dominik T. ČERMÁK: Svatý Norbert, arcibiskup magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu 
premonstrátského, patron český, Praha 1877, 66-67. 
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 palmovou ratolest a v druhé korunu.228 Vchod do kaple, obrácený směrem k západní 

části chrámové lodi, od počátku střežili dva andělé s plamennými meči. 

Stejně jako dnes stálo při pilířích oddělujících hlavní loď od lodí bočních deset 

protějškových oltářů. Jejich zasvěcení se s jednou výjimkou nelišilo od dnešního stavu. 

Nejstarší z nich, dvojice oltářů za triumfálním obloukem, zasvěcených Narození Páně a 

Navštívení P. Marie, vznikly na objednávku opata Hyacinta Hohmana v roce 1683.229 

Další tři páry oltářů byly vytvořeny za opata Víta Seipela v roce 1705. Byly to oltáře: 

Srdce Páně a sv. Patronů, sv. Jana Nepomuckého a sv. Augustina a konečně sv. Marty 

(dnes sv. Maří Magdaleny) a sv. Rodiny (dnes sv. Anny).230 V 1726 pak opat Marian 

Hermann zadal vytvoření poslední, nejzápadněji položené dvojice oltářů, které byly 

tehdy jako dnes zasvěceny sv. Pavlovi a sv. Martinovi.231 Všechny oltáře byly dřevěné a 

podle Cyrila Straky „obrázky a soškami přeplněné“.232 Oltářní plátna pocházela z dílny 

M. L. Willmanna a J. K. Lišky.  

První sochařské práce po skončení bavorsko-francouzské respektive pruské okupace 

Prahy jsou v kostele doloženy k roku 1746. Již vzhledem ke své tehdejší finanční 

situaci nemohli premonstráti zatím pomýšlet na kompletní slohovou proměnu interiéru 

kostela a soustředili se jen na nejnutnější opravy. Sochař tak dostal zaplaceno za 

doplňky výzdoby opatských stall, za opravu horního dílu hlavního oltáře, za drobné 

práce na chórových varhanách a za opravu a doplnění plastické výzdoby velkých 

varhan.233  

Z dnešní výzdoby chóru lze Quitainerovi připsat oba páry putti na vnějších stěnách 

opatských trůnů, jimiž na epištolní i evangelijní straně končí řada chórových lavic. 

Sochy zařadil mezi jeho díla už O. J. Blažíček, a to ještě předtím, než Quitainerovo 

autorství potvrdil archivní výzkum.234 V nedávné době označili autoři příslušné kapitoly 

Uměleckých památek Prahy za jejich tvůrce I. F. Platzera. Atribuce pravděpodobně 

vychází ze srovnání obou andílků s putti na protilehlé dvojici postranních oltářů. Tyto 

                                                 
228 Hradčany – kostel Nanebevzetí…(cit. v pozn. 18), 24. 
229 Ibidem 42. 
230 Ibidem 44. 
231 Ibidem 47. 
232 Cyril STRAKA: Historický vývin a výzdoba náhrobku svatého Norberta v chrámu strahovském, in: 
Památky archeologické XXVI, 1914, 20. 
233 Umělecké památky Prahy přisuzují  J. A. Quitainerovi rovněž výzdobu současných velkých varhan, 
které vznikly v letech 1764-1775. (Srov. VLČEK, Památky… Hradčany /cit. v pozn. 183/, 121) 
Sochařskou výzdobu varhan tvoří dva velcí andělé, tři sedící putti s hudebními nástroji a pětice menších 
poletujících putti. Sochy působí rutinně a nevykazují formální znaky Quitainerovy tvorby. 
234 BLAŽÍČEK, Sochařství…(cit. v pozn. 16), 187. 
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 oltáře však vznikly až v roce 1764 či 1765, a od výzdoby chóru je tak dělí plných 

dvacet let. Nutno také počítat s tím, že oltáře pocházejí ze samotného závěru 

Quitainerova života, tedy z doby, kdy lze předpokládat větší podíl pomocných rukou. 

Srovnání s výzdobou oltářů v bočních kaplí sv. Voršily a P. Marie Pasovské z poloviny 

40. let Quitainerovo autorství potvrzuje. Umístění andělských párů na lícní stěny 

opatských trůnů patrně souviselo se snahou o výtvarné sjednocení chrámového 

prostoru, jemuž v té době dominovala výše popsaná kaple sv. Norberta. 

K radikální změně výzdoby všech tří lodí se strahovští premonstráti rozhodli až o 

více než deset let později. V té době se jejich hospodářské poměry patrně již natolik 

zlepšily, že mohli přikročit k výměně všech deseti postranních oltářů. Inspirací jim 

v tomto směru mohl být sesterský klášter v Teplé, kde stejná výměna probíhala již od 

roku 1750. Strahovský soubor deseti postranních oltářů vznikl v letech 1759 až 1765 a 

je společným dílem mramoráře Josefa Lauermanna, malíře a štafíra Jiřího Schmidta, 

truhláře Jana Bendla a sochaře J. A. Quitainera. Obrazy byly zčásti převzaty ze straších 

oltářů a zčásti byly nově objednány u F. X. Palka. Za tvůrce sochařské výzdoby byl 

jako doložený autor plastik na hlavním oltáři dlouho považován I. F. Platzer.235 Až O. J. 

Blažíček ji nejprve na základě stylové analýzy a posléze i archivních zjištění připsal 

mladšímu Quitainerovi. Za typický projev Quitainerova stylu považoval Blažíček 

zejména „sličné andílky s hlavičkami o vysokých čelech a s příznačným řezem očí“, 

zatímco postavy světců se mu jevily jako zběžný výkon ateliéru, „kde slohový ráz práce 

mistrovy je rozředěn ve výkonu kolektivním, v díle pomocných rukou, které stírají 

vyhraněné znaky osobní.“236 Naposledy se k oltářům vyslovil V. Vančura, když 

poukázal na jejich spojitost s figurální výzdobou čtyř oltářů z kostelů Narození P. Marie 

a Proměnění Páně v Táboře.237  

Oltáře stojí před pěti pilíři oddělujícími na obou stranách hlavní loď od lodí 

bočních. Jsou mramorové, portálového typu. Skládají se z menzy ve tvaru tumby, 

retáblu s obrazem a jehlancovitého nástavce. Po stranách retáblu šikmo vybíhají sokly, 

které jsou na prvních dvou oltářích oporou pilastrů, na zbývajících pak sloupů. Tyto 

pilastry, respektive sloupy podpírají úseky kladí, na něž dosedají volutově stočená čela 

nástavců. S výjimkou prvních dvou párů protějškových oltářů vystupují za sloupy 

podstavce soch. Boky oltářní stěny za těmito sochami mají podobu pilastrů, jejichž 

                                                 
235 Naposledy v práci J. Sokolové. Srov.  SOKOLOVÁ, Strahov…(cit. v pozn. 14), nepag. 
236 BLAŽÍČEK, Sochařství…(cit. v pozn. 16), 188. 
237 VANČURA, Příspěvek…(cit. v pozn. 19), 147. 
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 hlavice podpírají další úseky kladí. Kladí je v obou případech ukončeno předsazenou 

profilovanou římsou, která připomíná řešení oltářů v obou bočních kaplích. Do 

jednotného schématu oltářů je vnášena rozmanitost použitím různobarevného materiálu 

– šedý, červený a černý mramor – a variabilním tvaroslovím. Nejnápadnější je střídání 

různých typů podpor. U prvního oltářního páru jsou jimi pilastry s volutově stočenými 

hlavicemi a patkami, u druhého kanelované sloupy s kompozitními hlavicemi, u třetího 

hranolové pilířky s šroubovitým zatočením v dolní části, u čtvrtého tordované sloupy s 

kompozitními hlavicemi a u pátého hladké sloupy s týmiž kompozitními hlavicemi. 

Dalším variabilním článkem je římsa mezi retáblem a nástavcem. Ta je u první dvojice 

oltářů zcela vynechána. V případě druhého páru jsou retábl a nástavec vzájemně 

odděleny a římsa je součástí retáblu, v případě třetí dvojice náleží římsa spíše k 

nástavci, ve čtvrtém případě je spojena s rámem obrazu a v pátém se bez opory vznáší 

mezi retáblem a nástavcem. 

Z hlediska plastické výzdoby můžeme oltáře rozdělit do dvou skupin. Do první 

náleží šestice těch, které se nacházejí při třetích, čtvrtých a pátých pilířích od vítězného 

oblouku. Po obou stranách těchto oltářů stojí postava světce, v nástavci je reliéf s 

biblickým motivem nebo atribut světce, na volutových čelech nástavců sedí putti a za 

nimi, nad hlavami světců, jsou umístěny dekorativní vázy. Zbývající čtyři oltáře se 

vyznačují redukovanou figurální výzdobou. Ta se v jednom případě omezuje na dvojice 

andílků po stranách oltářního obrazu a ve druhém zcela chybí. V nástavcích těchto čtyř 

oltářů jsou symboly Krista, P. Marie, Boha otce a Ducha svatého. 

Vstoupíme-li do chrámu a kráčíme-li lodí směrem k chóru, provází nás řada 

světeckých postav. Tím, že jsou jejich podstavce vysunuty na bok postranních oltářů, 

vnímáme je spíše jako součást okolních lodí. Stojíme-li ostatně přímo před oltáři, 

zakrývají výhled na tyto sochy sloupy. Tvar oltářů a umístění jejich plastické výzdoby 

tak akcentují podélnou osu chrámu. K dynamizaci celého prostoru dále přispívají 

vstřícná gesta světců, která nás zvou a vybízejí k postupu do hloubi chrámu. Nejsilnější 

je tato „gravitace“ v hlavní lodi, kde se nacházíme v doprovodu šesti svatých mužů a 

žen. Význam střední lodi je zdůrazněn také ikonograficky, neboť tři ze světců, sv. 

Barbora, sv. Jakub a sv. Bohumír, drží v ruce kalich s hostií jako připomínku 

eucharistické oběti na hlavním oltáři a zároveň významnou součást premonstrátské 

duchovní tradice. Opět je nutno vzít v úvahu, že před touto šesticí postav stála mřížová 
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 kaple sv. Norberta. Jak připomínala nápisová kartuše nad jejím jihozápadním nároží, 

proslul zakladatel řádu právě obranou Nejsvětější svátosti. 

Kromě dominantní podélné osy přísluší významná úloha také spojnici mezi bočními 

kaplemi sv. Voršily a P. M. Pasovské. Je to patrné již z toho, že na oltářích sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Augustina, které ji lemují, se nalézají klíčové postavy 

premonstrátského pantheonu: sv. Jakub, Adrian, Bohumír a Heřman Josef. Zbývající 

oltáře zdobí světci obecného kultu. Uvedená čtveřice soch je navíc zdůrazněna tím, že 

jejich sokly jsou o pět centimetrů vyšší než podstavce soch na ostatních oltářích. Díky 

vysunutí soch na bok oltářů a jejich natočení do prostoru lodí nám při pohledu z jedné 

či druhé kaple opět hledí vstříc skupina světců. V důsledku toho vnímáme příčnou osu 

chrámu jako jakýsi nepravý transept. Tento dojem pak posiluje skutečnost, že boční 

oltář kaple sv. Voršily a hlavní oltář kaple P. Pasovské jsou komponovány jako 

pohledové protějšky. 

Jak ukázal rozbor archivních pramenů v předchozí kapitole, byly to právě oltáře sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Augustina, jimiž výměna postranních oltářů v letech 1759-

1760 začala. Oltář sv. Jana Nepomuckého stojí při třetím pilíři od vítězného oblouku, 

při vstupu do kaple sv. Voršily. Zdobí jej sochy gorkumských mučedníků sv. Adriana a 

Jakuba, s nimiž jsme se setkali již na průčelí strahovského chrámu. Z uzavřeného 

obrysu sv. Adriana vystupují pouze dlaně obou rukou, zvláště levá z nich, v níž světec 

mezi prsty zlehka drží palmovou ratolest. Větévka se nahoře opírá o jeho rameno, a tak 

znovu uzavírá siluetu, jež byla natočenou dlaní otevřena. Socha dobře dokumentuje již 

zmíněné posílení podélné osy chrámu. Hlava je nachýlena k levému rameni a oči jako 

by hledaly kontakt s divákem přicházejícím od západu. Vystupující pravé koleno a 

natočená dlaň jej pak jemně směrují k chóru. Této intenci vycházejí vstříc šikmé záhyby 

drapérie, táhnoucí se od levého ramene k pravému koleni. Jako Quitainerův 

charakteristický výrazový prostředek registrujeme odlišení textury kožešinové mozety, 

naškrobené rochety a hladké alby, ale především spirálovité zatočení roucha nad 

volným kolenem. Stejně jako ostatní sochy dvanáctičlenné skupiny se Adrian vyznačuje 

relativně krátkým tělem – světci měří v průměru 130 cm – a obličejem nesoucím masku 

neosobní krásy a tiché odevzdanosti. 

Socha Adrianova spolumučedníka Jakuba vyznívá o málo dramatičtěji. Jakubova 

levá noha je podložena a zároveň vytočena dovnitř, což vede ke zhoupnutí v bocích 

s náznakem rotačního pohybu. Symetričnost obrysové linie narušuje levá ruka, která je 
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 vysunuta ve směru hlavního oltáře a drží kalich s hostií. V tomto bodě socha navazuje 

na pohybovou koncepci sv. Norberta na klášterní bráně. Rozdíl spočívá v tom, že 

zatímco Jakubova pravice je svěšena a světec v ní drží knihu, Norbert i druhou ruku 

natahuje k atributu monstrance, čímž se zvyšuje dynamický moment. Záhyby Jakubova 

šatu jsou uspořádány stejným způsobem jako u světcova protějšku na druhé straně 

oltáře – nechybí ani dekorativní spirála na obrubě rochety. Šikmé linie zdůrazňuje na 

jedné straně lemování kněžské štoly, vyleštěné na vysoký stupeň lesku, na druhé pak 

přehnutí pláštíku nad levým předloktím. Obličej sv. Jakuba je ve srovnání s tváří sv. 

Adriana  podán s větším důrazem na realistický detail, jak dokládá zvlněný profil nosu 

či svislé vrásky podél úst.  

Jakubovým protějškem na epištolní straně lodi je další premonstrátský světec, sv. 

Bohumír.238 Liší se od Jakuba v podstatě jenom gestem levé ruky, jíž si tiskne biret 

k srdci. Okraj biretu spolu s levým předloktím a lemem pláštíku vytvářejí před 

hrudníkem zvlněnou linii, vyznívající v kalichu, jejž Bohumír drží v napřažené pravici. 

Níže vzniká křížením jednoho cípu štoly a diagonálních záhybů drapérie tvar 

ondřejského kříže, v jehož dolním kvadrantu se uplatňuje Quitainerův oblíbený motiv 

vějířovitě uspořádaných záhybů. Přes levý bok se příčně táhne několik linií, které 

zvýrazňují klenuté objemy zatížené nohy. 

Na jižní straně oltáře sv. Augustina je umístěna socha sv. Heřmana Josefa. 

Setkáváme se zde s poněkud jinou ikonografií tohoto světce než v případě sousoší před 

kaplí sv. Voršily. Heřman Josef je zobrazen s Ježíškem na levém rameni a s rozkvetlou 

holí v levé ruce. Ze všech čtyř postav na oltářích sv. Jana Nepomuckého a sv. 

Augustina se právě tato řezba nejvíce blíží Quitainerovým pracím z první poloviny 50. 

let. Kromě výrazného kontrapostu je to dáno především povrchovým reliéfem, jenž je 

ve srovnání s výše popsanou trojicí děl členitější a vyznačuje se dramatičtějšími 

přechody mezi výškami a hloubkami. Také obruba rochety se kolem sochy vine po 

dekorativněji zvlněné linii. Je proto možné, že právě Heřman Josef stál na počátku 

celého sochařského souboru. Spasitele ve světcově náruči lze srovnat například s 

                                                 
238 Bohumír – Gottfried  (1097-1127) se narodil jako nejstarší syn hraběte z Cappenbergu. Oženil se 
s Juttou z Arnsbergu. Roku 1121 se po setkání s Norbertem z Xanten nadchl pro myšlenku apoštolského 
života. 3. května 1122 předal Norbertovým stoupencům svůj rodový hrad, jenž se změnil v první 
premonstrátský klášter na území říše. V roce 1124 vstoupil spolu se svým bratrem Ottou do 
premonstrátského řádu. V roce 1125 povolán do Prémontré, o rok později odešel jako blízký 
spolupracovník sv. Norberta do Magdeburku. Zemřel v roce 1727 v Ilbenstadtu. V roce 1614 povolil 
Pavel V. úctu k Bohumírovi v Cappenbergu, v roce 1728 Benedikt XIII. rozšířil toto povolení na celý 
řád. Srov. DE CLERK, Lebensbilder der Heiligen…(cit. v pozn. 210), 13-15. 
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 Ježíškem v náruči P. Marie na kazatelně děkanského kostela v Mladé Boleslavi. V obou 

případech se jedná o robustní dítě s velkou hlavou a doširoka rozpřaženými pažemi.  

S podobnými dětskými typy se setkáváme také v postavičkách čtyř putti, jež lemují 

nástavce prvních šesti oltářů v západní části lodi. Ve srovnání se svými předchůdci z 

konce 40. let působí poněkud strnuleji; jejich pohyby jsou trhanější, modelace je místy 

vyjádřena pomocí schematického článkování. 

Další dvojicí protějškových oltářů z přelomu 50. a 60. let jsou oltáře sv. Maří 

Magdaleny na evangelijní a sv. Anny na epištolní straně, které stojí západně od výše 

uvedeného páru. Zdobí je sochy římských mučednic a mučedníků Apolonie, Barbory, 

Vavřince a Floriána. V nástavcích jsou tentokrát reliéfy s náměty z Nového a Starého 

zákona: Vzkříšení Lazara a Král David hrající na harfu. 

Na severní straně oltáře sv. Maří Magdaleny nacházíme sochu sv. Apolonie. Po 

čtyřech mužských postavách v kněžských úborech se tentokrát sochař obrátil k tématu 

ženské figury v dvoudílném, pozdně antickém rouchu. Základní postoj s vysunutým a 

dovnitř vytočeným kolenem, hlavou směřující k západní a rukama k východní části 

chrámu zůstal stejný jako u dříve zmíněných prací. Gesto pravé ruky, v níž Apolonie 

drží palmovou ratolest je modifikací pohybu, s nímž jsme se setkali u sv. Adriana v téže 

řadě světců. Levá ruka klade na hruď atribut kleští stejným způsobem jako sv. Bohumír 

svůj biret. Socha se tak od ostatních odlišuje především svým tělesným kánonem a 

vztahem objemů a drapérie. K charakteristickým znakům patří malá hlava s širokým 

čelem, mandlovitýma očima, malými ústy a drobnou kulatou bradou, dále pak silný 

dlouhý krk a vysoko nasazený pas. Oděv sestává ze spodního splývavého roucha a 

pláště. Lem pláště sklouzává z pravého ramene, padá k pravému boku, poté směřuje 

šikmo vzhůru k levému boku, odkud souběžně s pravou nohou padá svisle dolů. Tímto 

způsobem je na povrchu sochy vyznačena nápadná esovka, zdůrazněná zřasením látky a 

odhalením rubu pláště, který je na rozdíl od lícní strany pokryt šrafurou. S tímto a 

dalším pruhem zvlněné drapérie za zády světice kontrastuje odhalené levé rameno a 

zvláště předloktí, jež i svým pohybem připomene sochu sv. Voršily na štítu 

stejnojmenné kaple. Různou mírou přilnutí drapérie k dolním končetinám sochař více či 

méně odhaluje tělesné partie pod nimi. Lýtko a stehenní partie pravé nohy při pohledu z 

většího odstupu působí jako by vůbec nebyly zakryty. 

Až nádech smyslnosti v sobě nese jedno z nejpůvabnějších děl celého souboru: sv. 

Barbora na jižní straně oltáře sv. Maří Magdaleny. Postojem a základním rozvržením 
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 pohybů se neliší od sv. Apolónie. Také drapérie je uspořádána podobným způsobem. 

Její záhyby jsou opět pečlivě prokomponovány a harmonicky sladěny, avšak 

nevytvářejí na ploše tak jednoznačně uchopitelné obrazce, což jim dodává na 

věrohodnosti. I v tomto případě sochař rozehrává hru na odhalování a poodhalování 

tělesného korpusu pomocí sklouzávání a přilínání různě napjaté látky či látek. Tak se 

lýtko levé nohy rýsuje pouze pod spodním rouchem. Neméně výrazná stehenní partie 

nad ním je ale obalena již dvěma vrstvami drapérie, na což nás sochař upozorňuje 

přehnutým lemem pláště nad kolenem. Břicho se zdá být holé – zřetelně vidíme jeho 

měkké zaoblení a důlek pupku, přesto jej halí nejenom spodní část oděvu ale také 

široký pás s vytlačenými ornamenty a reliéfně vystupujícím lemováním.  

Výjev Lazarova vzkříšení v oltářním nástavci se dělí na dvě části. Na pohledově 

levé straně je skupina tří obyvatel Betánie, případně apoštolů v čele se svým Mistrem, 

vpravo se Lazar na Kristovo vyzvání zvedá z tumby. Pozadí je podáno jako neutrální 

stříbrná plocha, jež kontrastuje s výjevem v předním plánu. Některé detaily drapérie, 

zejména esovité zatočení Kristova pláště a „mokré“ přilnutí látky k jeho nohám, 

odkazují k výše popsaným figurálním plastikám. Svým celkovým výrazem se však od 

nich reliéf liší. Dramatická gesta a rozevláté postoje jednajících postav se spolu s 

asymetrickým rozložením hmoty hlásí ke starší slohové vrstvě. Výtvarný charakter 

reliéfu se ve srovnání s uvedenými řezbami zdá být konzervativnější, tkví ještě v 

estetice vrcholně barokního ilusionismu. 

Protějškem oltáře sv. Maří Magdaleny je na epištolní straně oltář sv. Anny se 

sochami sv. Vavřince a Floriána. Předobraz první z nich můžeme hledat v postavách 

dvou prvomučedníků na oltáři sv. Vavřince v kostele sv. Jiljí, které Quitainer dodal v 

roce 1751. Z nich se strahovskému Vavřincovi podobá zejména sv. Štěpán, jenž 

zaujímá týž postoj s nakročenou pravou nohou a hlavou sklopenou na opačnou stranu, 

než směřují ruce. Obě sochy spojuje také stylizace drapérie, ať jsou to nabírané rukávy 

či trojúhelníkovité záhyby v oblasti klína. Bezmála desetiletý odstup od vytvoření sochy 

sv. Štěpána se projevuje úspornější formou: silueta tíhne k větší uzavřenosti, členění její 

drapérie vychází z dominantního geometrického vzorce, jemuž se podřizuje vše ostatní. 

Tato formální redukce, která bývá dávána do souvislosti s růstem klasicistních tendencí 

v Quitainerově tvorbě, ovšem nevede k ochuzení emoční stránky. K tomu, že Vavřinec 

nepůsobí jako abstraktní ideje bez vlastní individuality, přispívají měkce se klenoucí 
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 objemy, detailně vypracované ruce, a zejména jemný obličej, který se obrací k 

návštěvníkům chrámu stejně tak jako do vlastního nitra. 

Svatý Florian na jižní straně oltáře dokládá, že Quitainer nebyl v dané době tvůrcem 

jediné stylové polohy. Postoj sochy je uvolněnější než v předchozím případě, zdá se být 

klouzavý, až vratký a nestabilní. Přechody mezi zakrytou a nezakrytou pokožkou se 

vyznačují podobnými finesami, jaké spatřujeme na ženských postavách protějšího 

oltáře Máří Magdaleny: odhalené lýtko nakročené pravé nohy zdobí opánek s 

dekorativní obrubou, nad realisticky ztvárněným kolenem se leskne lem pláště, nad 

boky zahalenými do řasnaté látky vystupují kyčelní kosti a až žensky měkký podbřišek. 

Typově i některými detaily, jako je vážný obličej s dlouhým úzkým nosem, odpovídá 

Florian archandělu  Michaelovi z novoměstského kostela sv. Kateřiny, dílu F. I. Weisse 

z roku 1742. Liší se však od něho svou celkovou náladou, jistou umdleností, která se 

projevuje mimo jiné právě jeho nepevným postojem.  

Reliéf v oltářním nástavci je pojat jako mělké jeviště. Za rozhrnutou oponou sedí na 

vyvýšeném trůnu král David hrající na harfu a z levé strany se k němu na oblaku snáší 

anděl s otevřenou knihou Žalmů. V popředí vytváří šikmo postavený pulpit iluzi 

prostoru, jejž v pozadí ohraničuje arkáda královského paláce. Pozadí a popředí je opět 

barevně odlišeno. Stejně jako na protějším oltáři čerpá reliéf inspiraci ze slohově 

konzervativnějších zdrojů než Quitainerova plně plastická díla z téže doby. 

Nejzápadnější dvojice postranních oltářů vznikla v roce 1763, v samém závěru 

Quitainerova života. Na evangelijní straně stojí oltář zasvěcený Obrácení sv. Pavla, jejž 

zdobí sochy dvou františkánských patriarchů, Františka z Assisi a Antonína 

Paduánského. V osobě sv. Františka na severní straně oltáře se Quitainer musel 

vypořádat se sochařsky málo vděčným tématem mužské postavy v mnišské kutně. I v 

tomto případě se snažil uplatnit své osobité pojetí drapérie, jak dokládá pokrčená pravá 

noha, již hábit obepíná tak těsně, že se pod ním rýsují anatomické detaily kolena a 

svalů. Přesto zůstaly hlavními nositeli výrazu nezakryté partie rukou a hlavy. 

Františkův obličej vystupuje z řady hladkých, ideálně krásných tváří světců a světic, s 

nimiž se setkáváme na ostatních oltářích. Holé temeno lemují husté kučery na skráních, 

bradu zakrývá mohutný vous, ústa jsou pootevřená, líce propadlé, čelo nad silnými 

nadočnicovými oblouky brázdí vrásky. To vše charakterizuje psychologický profil 

mystika a dodává jeho obličeji na expresivitě. Jak je ovšem pro Quitainera obvyklé, 

podřizuje se výraz dekorativní a místy schematizující stylizaci, projevující se zde 
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 zejména ve zpracování vlasů a vousů. Tak vidíme, že zdánlivě neupravený vous padá 

na hruď ve třech hustých pramenech, které jsou pečlivě „nakrouceny“ tak, aby spolu 

tvořily rytmickou jednotu, již akcentují souběžné vlnovky na jejich povrchu. Lze 

souhlasit s postřehem V. Vančury, že socha je stylově příbuzná s postavami na čtyřech 

postranních oltářích určených pro kostel při bývalém klášteře bosých augustiniánů v 

Táboře. Stylizací obličejů se k ní hlásí zejména dva augustiniánští světci na oltáři, který 

byl později přenesen do děkanského kostela Proměnění Páně na hoře Tábor a v 

současnosti se zde nachází po pravé straně triumfálního oblouku (viz obrazovou část). 

Na jižní straně oltáře Obrácení sv. Pavla stojí sv. Antonín Paduánský. Typově se 

opět jedná o mužskou postavu v řádovém rouchu, jehož členění nepřináší nic, s čím 

bychom se nesetkali již u sochy sv. Františka. Světec přidržuje nad svým pravým 

bokem malého Ježíška, a nabízí se tak srovnání se starší sochou Heřmana Josefa 

z oltáře sv. Augustina. Jak jsem uvedl, tato práce nejvíce z celého souboru připomíná 

sochařův styl z raných 50. let, a to zejména svým členitým reliéfem a neklidnou 

obrysovou křivkou. Svatý Antonín se naopak plně hlásí k sochařovu poslednímu 

tvůrčímu období, jež charakterizuje redukce a schematizace kompozičních linií, 

zaoblení hran a scelení siluety. 

Reliéf v nástavci představuje sv. Jeronýma v okamžiku, kdy se jej během jeho 

pobytu na poušti zmocnila představa, že slyší polnice posledního soudu. Církevní otec 

právě zaslechl jejich zvuk, odvrací se od knih, které má rozloženy před sebou, a zvedá 

hlavu k nebesům. Z oblaku vyčnívající polnice leží společně s jeho tělem na přímce, 

která protíná zleva doprava obrazovou plochu. Jeroným je v souladu s tradicí zobrazen 

jako šlachovitý asketa. Jeho lysá hlava s vlasy na skráních a bujným vousem připomíná 

sv. Františka na boku oltáře. Od reliéfů na výše popsaných oltářích se tento odlišuje 

tím, že pozadí zde není od popředí barevně odlišeno. Výjev tak působí plošším dojmem. 

Obě sochy na protějším oltáři sv. Martina reprezentují typ staršího vážného muže s 

plnovousem. Čelem k hlavní lodi stojí sv. Rochus. Charakteristické gesto sv. Rocha  – 

ruka vykasávající suknici a ukazující na morovou ránu na stehně – umožnilo sochaři 

rozehrát jeho typickou hru s drapérií. Opět bychom mohli vyjmenovávat souběžné, 

kolmé nebo šikmo se křížící přímé a zvlněné linie, které ohraničují plochy, definují 

objemy a společně vytvářejí harmonicky vyvážený, do sebe uzavřený celek. Stejně jako 

v případě sv. Vavřince dlužno dodat, že tato dekorativnost nevyvolává dojem chladu a 

vnitřní prázdnoty. Přispívá k tomu i zlacený povrch, který citlivě reaguje na změny 
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 světelné atmosféry v chrámové lodi, kam proniká světlo velkými bazilikálními okny. 

Nejenom typově připomíná světec sv. Rocha na oltáři Všech svatých  v malostranském 

kostele sv. Tomáše – práci, kterou lze oprávněně připsat Ondřeji Filipu Quitainerovi. 

Oběma postavám jsou společné například šikmé obloučkovité linie, které zdůrazňují 

klenutost boků, nebo kaskády pod rukou, jež drží poutnickou hůl. 

Patron rolnictví sv. Isidor na jižní straně oltáře vyhlíží ve svém dlouhém 

„chodském“ kabátě s řadou knoflíků, ve svých poněkud neforemných štulpnách, s 

měkkým širákem v podpaždí a s cepem v sepjatých rukou jako opravdový venkovan z 

období kolem poloviny 18. století. Socha zaujímá jednoznačný, neafektovaný postoj. 

Povrchy jsou členěny úsporně, několika lapidárními tahy na rukávech a přednicích 

kabátu. Výrazný je opět obličej, nesoucí pseudoportrétní rysy. Přestože je takřka 

identický s tváří sousedního sv. Rocha, postrádá její melancholický nádech a působí na 

diváka jako obličej skromného vesnického poddaného, pokorně smekajícího klobouk 

při setkání s vrchností. Pouze svatozář a pohled obrácený k nebi připomínají světce. 

Námětem reliéfu v nástavci je další z církevních otců, sv. Ambrož, který je zde 

zachycen jako učenec ve studovně. Že se vskutku jedná o legendárního milánského 

biskupa, dokládá včelí úl na poličce za světcovými zády. Pozadí je stejně jako na 

předchozím reliéfu se sv. Jeronýmem zlaté. K výtvarnému stylu nutno poznamenat, že 

dříve zmíněné rozdíly mezi Quitainerovými reliéfy a plně plastickými díly nejsou již v 

tomto případě patrné. Dynamické a iluzivní aspekty odpadly, rukopis ztuhl, ztratil 

malířskou uvolněnost a ovládla jej snaha sevřít objemy výraznými liniemi. Tento nový, 

sochařský přístup předznamenal reliéfy, jež sochař o rok později dodal na kazatelnu 

strahovského chrámu. 

Dostáváme se ke zbývajícím dvěma párům protějškových oltářů. Z roku 1764 

pochází dvojice nacházející se u druhých pilířů směrem od triumfálního oblouku, oltář 

Srdce Páně na evangelijní a Českých patronů na epištolní straně. Oba se vyznačují 

redukcí plastické výzdoby, jež spočívá v tom, že v jejich dolní části chybí sochy světců. 

Tato střídmost, již jenom zčásti vyvažuje bohatší dekor rámů obrazů, měla především 

dva důvody. Jednak zde hrál roli nedostatek místa vedle prvního z uvedených oltářů, 

přiléhajícího ke kazatelně. Podstatnější však bylo to, že poblíž oltářů se uprostřed hlavní 

lodi nacházela sochařsky bohatě dekorovaná kaple sv. Norberta, dominanta této části 

chrámového prostoru, již okolní výzdoba nemohla zastiňovat a jíž se musela podřídit. 
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 Putti na oltářích Narození Páně a Navštívení P. Marie ztělesňují typ adorujících 

andělů, kteří se svým vážným výrazem obličeje odlišují od dovádivých andílků na 

nástavcích většiny postranních oltářů a na vnějších stěnách opatských stall. Výtvarné 

pojetí těchto andělských bytostí není jednotné. Zejména anděl na levé straně prvně 

zmíněného oltáře nezapadá do obrazu Quitainerova pozdního díla, jak jsme jej poznali 

na oltářích v západní části chrámu. Jeho odlišnost spočívá ve větším „načechrání“ 

drapérie, jež postrádá svoji obvyklou logičnost, a v podání vlasů, které netvoří pro 

Quitainera tak typické vlny, ale vyrůstají z hlavy v izolovaných chomáčcích. Také 

ozdoby typu perlového diadému a pásu s vytlačeným vzorem nejsou pro střídmý styl 

Quitainerova stáří charakteristické. Ze všech čtyř putti se k sochařovu pozdnímu dílu 

nejpřesvědčivěji hlásí andílek s poutnickými mušlemi a holí, který se usadil na jižní 

straně oltáře Navštívení P. Marie. Tak jako výše zmíněné sv. Vavřince, sv. Rocha nebo 

sv. Isidora jej charakterizuje sevřenost hladkých forem, plynulá silueta a úsporné 

členění drapérie. Důvod této stylové rozkolísanosti jsem naznačil již v úvodu 

podkapitoly. Zmíněná čtveřice putti byla vytvořena v posledních měsících Quitainerova 

života a na jejich dokončení se pravděpodobně podílel neznámý pomocník, inspirující 

se popisným dekorativismem Quitainerovy ranější tvorby. 

 

Jak vyplynulo z předešlé kapitoly, kazatelna byla vytvořena zároveň s postranními 

oltáři Srdce Páně a Svatých patronů v letech 1764-1765. Okolnosti jejího vzniku, včetně 

jmen provádějících umělců a jejich honorářů jsou archivně doloženy. Je proto známo, 

že dílo je opět především výsledkem spolupráce sochaře Quitainera, kameníka 

Lauermanna a malíře Schmidta 

Z odborné literatury k tématu je nutno zmínit studii Ivana Šperlinga, věnovanou 

vývoji pražských barokních kazatelen.239 Kromě poznámek týkajících se konkrétně 

strahovské kazatelny jsou užitečná také obecná typologická hlediska, která Šperling 

zavádí. Na jejich základě lze strahovskou práci zařadit mezi architektonicky jasně 

artikulované kazatelny, lišící se od kazatelen mušlovitého tvaru, které se objevují v 

období pozdního baroka. Práce náleží k typu kazatelen na oválném půdorysu, jenž v 18. 

století převážil nad dříve oblíbeným typem pravoúhlé kazatelny. Architektonické 

členění, které je přibližně shodné v oblasti řečniště i stříšky, určuje rozmístění jemu 

podřízené plastické výzdoby. Členícími prvky nejsou tak jako v 17. století sloupy, 

                                                 
239 Ivan ŠPERLING: Vývoj barokních kazatelen v Praze, in: Staletá Praha XII, 1982, 179-196. 
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 polosloupy či pilastry, nýbrž lizény zakončené volutami. Strahovská práce z hlediska 

své architektonické koncepce zapadá do skupiny pražských kazatelen první poloviny 

18. století, k níž náleží například kazatelna u sv. Tomáše, sv. Vojtěcha, sv. Karla 

Boromejského nebo sv. Salvátora. Inovativními prvky, které ji sbližují s rokokovou 

kazatelnou od sv. Jiljí, jsou motiv pilonu na stříšce a esovitý tvar nástupního schodiště.  

Rovněž z hlediska své ikonografie nevybočuje strahovská kazatelna z kontextu 

předchozí vývojové etapy. Šperling dělí pražské kazatelny na dvě základní skupiny, z 

nichž první zahrnuje kazatelny s Kristem, Mojžíšem, případně Bohem otcem na vrcholu 

stříšky. Do druhé náleží kazatelny vrcholící postavou světce, jemuž je zasvěcen 

příslušný chrám, nebo který hraje důležitou roli v duchovní a historické tradici řádu, 

jenž tento chrám spravuje. Vzhledem k tomu, že strahovská kazatelna vrcholí 

apokalyptickým beránkem na hoře Sion, náleží spíše ke druhému z obou typů, ačkoli 

beránek je i christologickým symbolem. 

Sochařská výzdoba kazatelny je omezena na úkor rokají a dalších dekorativních 

prvků, které jsou rovnoměrně rozmístěny po ploše řečniště i stříšky. Ve srovnání s 

ostatními kazatelnami, jež Quitainer během svého tvůrčího působení vyzdobil, zahrnuje 

tato nejméně plně plastických děl, čímž ještě více vyniká převaha architektonické 

složky. Sochařská výzdoba se soustřeďuje na stříšce, kde ve věnci paprsků spočívá 

beránek na knize zapečetěné sedmi pečetěmi, adorován dvojicí putti. V pozadí je na 

každé straně andílčí hlavička. Pilon na vrcholu stříšky není pouze výtvarným 

artefaktem, nýbrž má i své ikonografické opodstatnění coby symbolické zpodobení 

posvátné hory. Poprseň ambony zdobí vedle již zmíněných rokají pouze reliéfy se třemi 

evangelisty. Zobrazení čtvrtého z evangelistů, sv. Jana, je situováno na zadní stěně 

řečniště. Tato prominentní poloha opět odkazuje k lokálnímu kontextu: k Janovu vidění 

apokalyptického beránka na hoře Sion.  
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 Závěr 

 

Jan Antonín Quitainer v mnoha ohledech svého života a díla navazoval na odkaz 

svého otce Ondřeje Filipa. Tato kontinuita byla dána již tím, že otec i syn prožili 

většinu života ve stejné části pražské Malé Strany. Tady uzavírali své sňatky, křtili své 

děti a pochovávali své blízké, tady nacházeli většinu svých známých a přátel, kteří byli 

zároveň často jejich kolegy a spolupracovníky. Ve srovnání s Ondřejem Filipem měl ale  

mladý Quitainer výhodu v tom, že jako rodilý Pražan mohl do tohoto prostředí, v němž 

byl jeho otec známou osobností, přirozeně vrůstat. Ondřej Filip nepochybně po všech 

stránkách dbal, aby mu zajistit co nejvýhodnější podmínky pro zahájení samostatné 

tvůrčí činnosti. Není jistě náhoda, že Jan Antonín později převzal celou řadu jeho 

zákazníků. Oba Quitainerové jsou tak autorsky doloženi v kostele sv. Tomáše při 

klášteře augustiniánů poustevníků na pražské Malé Straně, v kostele sv. Václava při 

klášteře bosých augustiniánů v Praze na Zderaze, v Černínském paláci, v hradčanské 

Loretě. Je pravděpodobné, že jak otec tak syn v různých obdobích pracovali na  sousoší 

kalvárie v Dolních Břežanech. 

Ondřej Filip ovšem ovlivnil svého syna především po stránce umělecké. Staršího 

Quitainera lze charakterizovat jako sochaře výrazného plastického cítění, jehož díla se 

vyznačují přehlednou skladbou objemů, vázaných jasně definovanými liniemi. A právě 

tuto plastičnost a skladebnou přehlednost si jeho syn Jan Antonín osvojil jako stylový 

základ svého sochařství. Zároveň jej zaujalo jisté lyrické zjemnění, s nímž se setkáváme 

u pozdních prací Ondřeje Filipa Quitainera a které se projevovalo změkčením postojů, 

gest i rysů tváře. V souladu s obecným směřováním pražské plastiky 30. a 40. let 18. 

století rozvinul mladý Quitainer tuto tendenci ve vypjatou stylizaci, jež vedla 

k potlačení výrazové složky a sblížení sochy s dekorativním artefaktem. Prostředky této 

stylizace procházely postupem času nepříliš radikálním vývojem. V Quitainerových 

prvních zakázkách z počátku 30. se ještě setkáme s řadou prudkých pohybů a ostrých 

záhybů drapérie. V plastické výzdobě oltáře sv. Josefa v kostele P. M. Vítězné, kterou 

vytvořil v roce 1735, jsou však již hrany zaobleny a soustava souběžných a 

protínajících se křivek vytváří dokonale harmonizovaný celek. Výraznou událostí v 

životě Jana Antonína byla jeho cesta do Dolních Frank, kterou podnikl patrně kolem 

roku 1741. V jeho tvorbě se projevila zeštíhlením a protažením postav, jejichž 

kompozici ovládl stoupavý rotační pohyb, jak lze ukázat na příkladu sv. Jana 
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 Evangelisty a Maří Magdaleny na oltáři P. Marie Bolestné ve staroměstském kostele sv. 

Jiljí. Součástí Quitainerova výrazového rejstříku se stalo také brilantní ztvárnění 

různorodých povrchů, oděvních doplňků a ozdob, jako jsou krajkové obruby církevních 

rouch, střapce, spony či perlové diadémy. Kombinace těchto prvků vtiskla jeho dílu 

rafinovaný smyslový půvab, který lahodil oku tehdejšího obecenstva a zakládal 

sochařovu popularitu. 

Vybaven těmito životními a uměleckými zkušenostmi, navázal J. A. Quitainer 

v polovině 40. let spolupráci s pražským klášterem premonstrátů na Strahově. Opět tak 

vstupoval do šlépějí svého otce, jenž v roce 1726 vytvořil osm soch pro průčelí 

klášterní baziliky Nanebevzetí P. Marie. Klášter se však nyní nacházel ve zcela jiné 

historické situaci než před dvaceti lety. Tehdy se připravoval na oslavy stého výročí 

přenesení relikvií sv. Norberta do Prahy a jeho aktivity směřovaly ke zvýšení 

reprezentace před touto prestižní událostí, jejíž význam přesahoval hranice českého 

království. Investice do výzdoby klášterního areálu se navíc mohly opírat o účelnou 

hospodářskou politiku opata Mariana Hermanna. Ve 40. letech naopak strahovská 

kanonie čelila hluboké krizi, ve které se ocitla během bavorsko-francouzské okupace 

Prahy v letech 1741-1742. V důsledku finančních nároků okupačního vojska vyčerpala 

své peněžní rezervy, prohloubila míru svého zadlužení. Vlivem přímých vojenských 

akcí utrpěla rozsáhlé materiální škody jak ve vlastním klášterním areálu, tak v přilehlém 

hospodářském zázemí. Výše těchto škod přesahovala podle dobových odhadů 150 000 

zlatých.  

S následky této katastrofy se premonstráti potýkali po celé následující dvacetiletí, 

kdy v jejich čele stál opat Gabriel Václav Kaspar, jenž na sebe vzal úlohu hlavního 

organizátora a významného donátora obnovy kláštera. Válečná destrukce paradoxně 

uvolnila prostor pro vznik nových uměleckých památek a mobilizovala poškozené k 

projektům, na které by se jim za méně dramatických okolností možná nedostávalo 

prostředků nebo odvahy.  

První etapa poválečné obnovy probíhala od jara 1743 do konce roku 1752. 

Premonstráti se v té době soustředili na odstranění nejhorších škod a obnovení 

základních funkcí opatství: byla zasklena okna, opraveny proražené střechy a klenby, 

zajištěno a nově upraveno průčelí kostela, od základu musela být postavena boční kaple 

sv. Voršily. Stavební a jiné práce již tehdy přesáhly úroveň pouhé rekonstrukce 

původního stavu, neboť kostel byl nově opatřen freskovou a štukovou výzdobou, jeho 
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 hlavní průčelí dostalo pozdně barokní fasádu a vnitřní výzdoba interiérů protějškových 

kaplí sv. Voršily a P. Marie Pasovské byla pojata v duchu barokního gesamtkunstwerku. 

Estetická hlediska  pak zcela převážila v polovině 50. let, kdy se premonstráti rozhodli 

v zájmu sjednocení výtvarného charakteru chrámového interiéru vyměnit všech deset 

postranních oltářů, ačkoli tyto nebyly pravděpodobně válkou zasaženy, nebo bylo jejich 

poškození minimální. 

J. A. Quitainer je jako sochař činný ve službách strahovské kanonie poprvé doložen 

v roce 1757. V roce 1751 se jako svědek účastnil křtu ve strahovském farním kostele 

sv. Rocha. Z uměleckohistorického hlediska je však nepochybné, že pro strahovské 

premonstráty pracoval nejpozději od roku 1745, kdy klášter zaplatil nejmenovanému 

sochaři za sochu sv. Voršily, umístěnou na štítu severní fasády kaple zasvěcené této 

světici. V následujícím roce vytesal Quitainer náhradou za zničené práce svého otce 

sochy sv. Augustina, sv. Adriana a dvou andělů pro hlavní chrámové průčelí. Na 

základě stylového rozboru se domnívám, že Jan Antonín ve druhé fázi, kterou lze 

vymezit přibližně léty 1752 až 1755, dodal na průčelí také sochu P. Marie Immaculaty a 

sv. Norberta. Znamená to, že z původních děl Ondřeje Filipa Quitainera zůstal na fasádě 

pouze slohově neutrální Beránek na vrcholu štítu a méně významná postava sv. Jabuba 

na jižní boční ose. Ikonografické prameny naznačují, že původní P. Maria z roku 1726 

držela v náručí Ježíška a představovala tak jiný typ Immaculaty než dnešní socha. Také 

podoba adorujících andělů po Mariině boku doznala změn. Na druhé straně byl mladý 

Quitainer v zájmu zachování jednotného výtvarného účinku do určité míry vázán 

původním řešením svého otce, což platí zejména pro sochu sv. Adriana a snad také sv. 

Augustina. 

V roce 1746 se Quitainer drobnými opravami a doplňky uplatnil v interiéru 

strahovského chrámu. V této souvislosti nutno připomenout zvláště dvě dvojice putti na 

vnějších stěnách opatských trůnů, neboť souputníci těchto andílků se měli 

v následujícím dvacetiletí doslova rozletět do všech koutů kostela. Důvodem jejich 

zvýšené přítomnosti v chrámovém prostoru byla kromě dobové obliby tohoto 

sochařského žánru také existence raně barokní mřížové kaple sv. Norberta, která v té 

době představovala pohledovou dominantou hlavní lodi. Ve výzdobě norbertovského 

sacella totiž právě andělé hráli významnou roli: osm putti s nápisovými kartušemi 

lemovalo trojúhelníkové štíty na jejím vrcholu, jeden andílek byl zavěšen nad 

mřížovým nástavcem, dva větší andělé s plamennými meči střežili vchod.  
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 V letech 1747 až 1752 Quitainer realizoval rozsáhlé zakázky při výzdobě interiéru 

bočních kaplí sv. Voršily a P. Marie Pasovské. Množstvím andělů, putti, andílčích 

hlaviček, váz, rokajových či listových ornamentů ozdobil tři velké oltáře, opatský trůn, 

kredenční oltářík, oratoř a dřevěné sedillie, které se ovšem nedochovaly. Tato bohatá 

výzdoba je charakteristická svojí podřízeností mohutné portálové architektuře, kterou 

doslova obsypává a seskupuje se na jejím povrchu v symetrických skupinách. 

Z kvalitních jednotlivostí stojí za povšimnutí zejména dvě radostná putti podpírající 

rámové relikviáře nad postranními brankami hlavního oltáře kaple sv. Voršily.  

Když po roce 1752 práce v kostele dočasně ustaly, nevedlo to k utlumení 

Quitainerovy aktivity. Dílna v této době začala dostávat zakázky na kamenosochařské 

plastiky vně chrámové budovy. Jak již jsem zmínil, právě po roce 1752 Quitainer 

nejspíše vytesal sochy P. Marie Immaculaty a sv. Norberta, jež byly nově osazeny na 

kostelní průčelí. Quitainer vytvořil také sousoší premonstrátského mystika sv. Heřmana 

Josefa, které svojí reliéfností a ostrými úhly, v nichž se zalamují nohy, ruce i těla 

hlavních protagonistů, předznamenalo Nanebevzetí z hlavního oltáře strahovského 

chrámu, vytvořené Ignácem Františkem Platzerem v roce 1768. Platzerův zájem o 

Quitainerovo sousoší sv. Heřmana dokládá i jeho drobná soška téhož námětu z Muzea 

Hlavního města Prahy. Kolem roku 1755 pak  Quitainer dodal sousoší sv. Norberta a 

dvou párů putti na klášterní bránu, které kompozičně odpovídá typu trojčlenné 

stupňovitě uspořádané sochařské skupiny, jehož oblibu v českém pozdně barokním 

sochařství dokládají četná díla K. J. Hiernla a I. F. Platzera. Skupinu Quitainerových 

pískovcových děl v okolí strahovského klášterního kostela uzavírají dvě dvojice putti a 

dvě vázy na pilířích ozdobné mříže za kaplí sv. Voršily. Andílci sypou na kolemjdoucí 

květy růží, které zde zastupují mariánskou symboliku a zároveň mohou v duchu lyriky 

Heřmana Josefa ze Steinfelsu odkazovat k básníkem uctívané panenské světici Voršile. 

V posledních sedmi letech svého života dostal Quitainer na Strahově příležitost 

vytvořit největší kolekci řezbářských prací své sochařské kariéry. Podle sedmého 

svazku strahovských análů, který je však pouze dodatečnou rekonstrukcí z roku 1861, 

premonstráti již v roce 1755 zadali výrobu oltářů Narození Páně a Navštívení P. Marie. 

Bylo by logické, kdyby výměna postranních oltářů chrámu začala právě touto 

nejvýchodnější dvojicí. Práce však záhy utichly. Poté co byly v roce 1758 obnoveny, 

nepokračovaly kupodivu zmíněným oltářním párem, ale protějškovými oltáři sv. 

Augustina a sv. Jana při třetích pilířích od triumfálního oblouku. Důvodem, proč 
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 výměna začala prakticky od prostředku hlavní lodi, bylo to, že oba oltáře se nacházejí v 

sousedství bočních kaplí sv. Voršily a P. Marie Pasovské. Oltáře tak zřejmě měly 

vytvořit důstojné prostředí kolem těchto nejluxusněji vybavených prostor celého 

chrámu a zdůraznit význam spojnice obou kaplí. Důležitost této příčné chrámové osy 

podtrhuje také to, že na oltářích sv. Augustina a sv. Jana Nepomuckého se nacházejí 

výhradně sochy premonstrátských světců, které nadto stojí na mírně zvýšených 

podstavcích. V roce 1759 dokončil Quitainer výzdobu oltářů sv. Maří Magdaleny a sv. 

Anny při obou čtvrtých pilířích. Výměna oltářů v západní části chrámu se uzavřela 

vytvořením oltářů sv. Martina a Obrácení sv. Pavla v roce 1763. Výměna zbývajících 

čtyř oltářů v jeho východní části, zasvěcených Božskému srdci Páně, Svatým českým 

patronům, Narození Páně a Navštívení P. Marie, proběhla v letech 1764-1765. Tato 

čtveřice oltářů se od předchozí šestice liší tím, že její součástí nejsou sochy světců. 

Omezení sochařské výzdoby ve prospěch plastického dekoru mělo patrně dva důvody. 

Prvním z nich byl nedostatek místa u oltáře Srdce Páně, který stojí těsně vedle 

kazatelny. Svou roli však zřejmě opět sehrála tehdy ještě existující mřížová kaple sv. 

Norberta, která se nacházela právě v těchto místech a neměla být novými oltáři 

zastíněna. Také ve výzdobě kazatelny, jež vznikla zároveň s oltáři Srdce Páně s Svatých 

českých patronů, převažují plošné plastické prvky v podobě reliéfů a rokají. 

Quitainer dodal na deset postranních oltářů celkem dvanáct mírně podživotních 

postav světců, čtyři větší a dvanáct menších putti, dvacet váz, deset reliéfů a množství 

drobných dekorací. Kazatelnu opatřil Beránkem, dvěma putti, andílčími hlavičkami, 

holubicí Ducha svatého, čtyřmi reliéfy a rokokovým dekorem. Výtvarný charakter 

všech těchto prací není zcela jednotný, což můžeme z části připsat zásahům dílenských 

spolupracovníků a z části vývoji Quitainerova sochařského rukopisu. Nejmarkantněji se 

jeví rozdíl mezi sochami na oltáři sv. Augustina, které byly nejspíše vyřezány jako 

první, a světci na dvojici oltářů sv. Martina a Obrácení sv. Pavla, jež vznikly už krátce 

před Quitainerovou smrtí. Postavy sv. Bohumíra a zvláště pak sv. Heřmana Josefa na 

prvně zmíněném oltáři se ještě vyznačují popisnou dekorativností Quitainerových prací 

z raných 50. let. Naproti tomu o čtyři až pět let mladší sochy z oltářů u dvou 

nejzápadnějších pilířů vykazují už jisté klasicizující rysy. Jejich roucha jsou hladká, bez 

ozdobných prvků; kadeřavé rokokové křivky nahradily přímé či mírně zaoblené linie. 

Protože však obě skupiny prací jsou velmi kvalitní, přikláním se k názoru, že obě 

pocházejí z ruky J. A. Quitainera. Dílenská rutina se podle mého názoru podepsala na 
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 schematicky pojatých drapériích soch sv. Apolonie a sv. Floriana na vnějších stranách 

oltářů sv. Maří Magdaleny a sv. Anny. Kolísání mezi rokokovou zdobností a 

uhlazeným klasicizujícím projevem je patrná na čtveřici větších putti na prvních dvou 

oltářích u triumfálního oblouku. Tyto však byli již vlastním epilogem Quitainerova 

dvacetiletého působení na půdě Strahovského kláštera a nelze ani vyloučit, že byly 

dokončeny již bez jeho účasti.  

Jan Antonín Quitainer zemřel 7. dubna 1765, a stejně jako Gabriel Václav Kaspar, 

jenž skonal již 4. srpna 1764, se tak nedožil završení dvacetileté obnovy klášterního 

kostela vytvořením nového hlavního oltáře. Plastické výzdoby oltáře se ujal Ignác 

František Platzer, jenž už dříve pracoval pro premonstráty v Teplé. A právě vztahy a 

kontakty mezi různými premonstrátskými kláštery a vliv těchto vztahů  na  vývoj 

umělecké výzdoby jednotlivých klášterních celků by se mohly stát předmětem dalšího 

výzkumu. Jak jsem naznačil v historické části této diplomové práce, probíhaly interakce 

mezi členy řádu na obvyklém půdorysu mezilidských vztahů, jenž sahal od projevů 

solidarity až po občasné případy soupeření a rivality. Je dosti pravděpodobné, že 

podobné formy vztahů vstupovaly i do oblasti uměleckého mecenátu. 
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Přílohy 



119

 Katalog díla J. A. Quitainera v areálu Strahovského kláštera 
 
 
Severní průčelí kaple sv. Voršily 
 

1. Sv. Voršila 

1745, pískovec, v. 250 cm 
na původním místě kopie, originál v západním křídle ambitu 
datace doložena, autorství připsáno 
 
Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus ex Universis Ratiociniis 
Cassae S. Ursulae“; kart. 365, Kvitance V. Lebenherze a J. Lauermanna 
 
Literatura: BLAŽÍČEK, Pražská plastika…, 84, 126; Idem, Sochařství…, 186; Hradčany 
– kostel Nanebevzetí…, 53; VLČEK, Památky… Hradčany, 115. 

 
Hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie 
 

2. Sv. Augustin 

1746, pískovec, v. cca 270 cm 
na původním místě kopie, originál nezvěstný 
datace doložena, autorství připsáno 

 
3. Sv. Adrian 

1746, pískovec, v. 240 cm 
na původním místě kopie, originál v jižním křídle ambitu 
datace doložena, autorství připsáno 
 
4. Adorující anděl (severní) 

1746, pískovec, v. cca 200 cm 
datace doložena, autorství připsáno 
 
5.  Adorující anděl (jižní) 

1746, pískovec, v. cca 200 cm 
datace doložena, autorství připsáno 

 
6. Váza 

1746, pískovec, v. cca 50 cm 
kopie práce O. F. Quitainera z r. 1726 
datace doložena, autorství připsáno 

 
7. Sv. Norbert 

1752-1755, pískovec, v. cca 270 cm 
na původním místě kopie, originál nezvěstný 
připsáno 
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8. P. Maria Immaculata 

1752-1755, pískovec, v. cca 220 cm 
připsáno 
 
Prameny: Annalium V., 283r-286r; Annalium VI., 98v; NA ŘA Premonstráti – Strahov, 
kart. 74, „Extractus…“ 
 
Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, col. 517-518; SCHOTTKY: Prag…, Band 
II., 250; THIEME / BECKER, Lexikon…, XXVII, 530; HŮLKA, Strahov…, 8; 
BLAŽÍČEK, Pražská plastika…, 84, 126; Idem, L´Italia e la scultura…, 20 (týká se 
pouze č. 8); TOMAN, Nový slovník…, II. L.-Ž, 336; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 186; 
Hradčany – kostel Nanebevzetí…, 47, 49, 54-55, 59; POCHE, Praha na úsvitu…, 111; 
EKERT, Posvátná místa…, 138; VLČEK, Památky… Hradčany, 114-115; VODÁČEK: 
Restaurátorská zpráva barokní sochy sv. Adriana…(týká se pouze č. 3). 

 
 
Klášterní brána 
 

 
9. Sv. Norbert 

1752-1755, pískovec, v. cca 250 cm 
připsáno 
 
10. Dvojice putti s atributem patriaršího kříže 

1752-1755, pískovec, v. 145 cm 
na původním místě kopie, originál v jižním křídle ambitu 
připsáno 

 
11. Dvojice putti s atributem opatské berly 

1752-1755, pískovec, v. 147 cm 
na původním místě kopie, originál v jižním křídle ambitu 
připsáno 
 
12.Kartuše se znakem opatství 

1752-1755, pískovec, š. cca 80 cm 
připsáno 
 
Literatura: BLAŽÍČEK, Pražská plastika…, 86, 126; TOMAN, Nový slovník…, II. L.-Ž, 
336; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 187; POCHE, Praha na úsvitu…, 511; VLČEK, 
Památky… Hradčany, KUMPRECHTOVÁ, Restaurování sousoší putti s atributem 
berly…(týká se pouze č. 11); TRUNĚČKOVÁ, Restaurování sousoší puttů s atributem 
patriaršího kříže…(týká se pouze č. 10) 

 
Schodiště před portálem kaple sv. Voršily 
 

13. Mystické zasnoubení sv. Heřmana Josefa s P. Marií 
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 1752-1755, pískovec, v. 260 cm 
připsáno 

 
Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, erster Band, col. 517; THIEME / BECKER, 
Lexikon…, XXVII, 530; ŠTECH, Sochaři pražského…, 25; BLAŽÍČEK, Pražská 
plastika…, 86, 126; TOMAN, Nový slovník…, II. L.-Ž, 336; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 
187; Barokní plastika ve sbírkách…, 30; POCHE, Praha na úsvitu…, 511; VLČEK, 
Památky… Hradčany, 115. 

 
Pilíře mříže mezi severní věží a kaplí sv. Voršily 
 

14. Dvojice putti s květinovým košem (východní pilíř) 

1753, pískovec, v. 115 cm 
na původním místě kopie, originál v západním křídle ambitu 
připsáno 
 
15. Dvojice putti s květinovým košem (západní pilíř) 

1753, pískovec, v. 117 cm 
na původním místě kopie, originál v západním křídle ambitu 
připsáno 
 
16. Váza (východní pilíř) 

1753, pískovec, v. 115 cm 
připsáno 
 
17. Váza (západní pilíř) 

1753, pískovec, v. 115 cm 
připsáno 

 
Literatura: BLAŽÍČEK, Pražská plastika…, 87, 126; Idem, Sochařství…, 188; VLČEK, 
Památky… Hradčany, 116. 

 
 
 
Chór – čela opatských trůnů 
 

18. Dvojice putti s atributem knihy 

1746, dřevo, zlaceno, v. 70 cm 
datace doložena, autorství připsáno 
 
19. Dvojice putti s atributem včelího úlu  

1746, dřevo, zlaceno, v. 69 cm 
datace doložena, autorství připsáno 
 
Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus…“ 
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 Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, zweiter Band, col. 471; BLAŽÍČEK, 
Pražská plastika…, 86, 126; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 187; Hradčany – kostel 
Nanebevzetí…, 55; VLČEK, Památky… Hradčany, 121. 

 
Kaple sv. Voršily 
 

20. Výzdoba oratoře 

součástí díla jsou dvě putti 
1747, dřevo, bílý nátěr, zlacené doplňky, v. cca 30 cm 
datace doložena, autorství připsáno 
 
21. Výzdoba hlavního oltáře 

součástí díla jsou: 
dvě putti s rámovými relikviáři, v. 115 cm 
dvě putti na svatostánku, v. 57 cm 
dva andělé v nástavci, v. cca 130 cm 
čtyři andílčí hlavičky 
čtyři vázy 
rokajový dekor 
1747, resp. 1750 (dva andílci), dřevo, zlaceno 
datace doložena, autorství připsáno  

 
22. Výzdoba oltáře sv. Voršily a jejích družek 

součástí díla jsou: 
dva 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, rokajový dekor 
1748-1749, dřevo, zlaceno 
datace doložena, autorství připsáno 

 
23. Výzdoba kredenčního oltáře 

součástí díla jsou: 
putto s atributem ratolesti, v. 40 cm 
putto s atributem šípu, v. 40 cm 
rokajový dekor 
1750, dřevo, zlaceno 
datace doložena, autorství připsáno 
 
24. Výzdoba pontifikálního křesla (protějšek předchozího díla) 

součástí díla jsou: 
putto s atributem mitry, v. 40 cm 
putto s atributem opatské berly, v. 40 cm 
rokajový dekor 
1750, dřevo, zlaceno 
datace doložena, autorství připsáno 
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Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus…“ 
 
Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, zweiter Band, col. 471; BLAŽÍČEK, 
Pražská plastika…, 87, 126; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 188; Hradčany – kostel 
Nanebevzetí…, 55-57, 59; EKERT, Posvátná místa…, 140-142; VLČEK, Památky… 
Hradčany, 119-120. 

 
Kaple P. Marie Pasovské 

 
25. Výzdoba hlavního oltáře  

součástí díla jsou: 
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, rokajový dekor 
1750, dřevo, zlaceno 
datace doložena, autorství připsáno 
 
Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 74, „Extractus…“ 
 
Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, zweiter Band, col. 471; BLAŽÍČEK, 
Pražská plastika…, 87, 126; BLAŽÍČEK, Sochařství…, 188; Hradčany – kostel 
Nanebevzetí…, 56, 59; EKERT, Posvátná místa…, 140; VLČEK, Památky… 
Hradčany, 120. 

 
Hlavní loď – postranní oltáře 
 

26. Výzdoba oltáře sv. Augustina 

součástí díla jsou: 
socha sv. Bohumíra (Gotfrida), v. 130 cm 
socha sv. Heřmana Josefa, v. 130 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
symbol Božího oka (nástavec) 
rokajový dekor 
1758–1759, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 
 
27. Výzdoba oltáře sv. Jana Nepomuckého  (protějšek předchozího díla) 

součástí díla jsou: 
socha sv. Adriana, v. 128 cm 
socha sv. Jakuba, v. 130 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
jazyk sv. Jana Nepomuckého v aureole (nástavec) 
rokajový dekor 
1758–1759, dřevo, zlaceno 
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 autorství i datace doloženy 
 
28. Výzdoba oltáře sv. Anny 

součástí díla jsou: 
socha sv. Vavřince, v. 128 cm 
socha sv. Floriana, v. 127 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
reliéf s králem Davidem hrajícím na harfu  (nástavec) 
rokajový dekor 
1759, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 

 
29. Výzdoba oltáře sv. Maří Magdaleny (protějšek předchozího díla) 

součástí díla jsou: 
socha sv. Apolónie, v. 127 cm 
socha sv. Barbory, v. 130 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
reliéf se vzkříšením Lazara (nástavec) 
rokajový dekor 
1759, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 
 
30. Výzdoba oltáře sv. Martina 

součástí díla jsou: 
socha sv. Rocha, v. 130 cm 
socha sv. Izidora, v. 133 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
reliéf se sv. Ambrožem v nástavci 
rokajový dekor 
1763, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 

 
31. Výzdoba oltáře Obrácení sv. Pavla (protějšek předchozího díla) 

součástí díla jsou: 
socha sv. Františka z Assisi, v. 132 cm 
socha sv. Antonína Paduánského, v. 130 cm 
dvě putti na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
dvě vázy tamtéž, v. cca 40 cm 
reliéf se sv. Jeronýmem 
rokajový dekor 
1763, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 

 
32. Výzdoba oltáře Svatých českých patronů 
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 součástí díla jsou: 
dvě vázy na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
holubice Ducha svatého v aureole (nástavec) 
rokajový dekor 
1764, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 

 
33. Výzdoba oltáře Srdce Páně (protějšek předchozího díla) 

součástí díla jsou: 
dvě vázy na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
symbol Boha otce v aureole (nástavec) 
rokajový dekor 
1764, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 
 
34. Výzdoba oltáře Navštívení P. Marie 

součástí díla jsou: 
dvě putti po stranách retáblu, v. 86 cm 
dvě vázy na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
Mariánský monogram ve věnci růží a aureole (nástavec) 
rokajový dekor 
1764-1765, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 

 
35. Výzdoba oltáře Narození Páně 

součástí díla jsou: 
dvě putti po stranách retáblu, v. 86 cm 
dvě vázy na postranních čelech nástavce, v. cca 40 cm 
Ježíšův monogram v květinovém věnci a aureole (nástavec) 
rokajový dekor 
1764-1765, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 
 
Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764 (týká se pouze č. 32 a 33). 
 
Literatura: SCHALLER, Beschreibung…, 288-289; DLABACŽ, Künstlerlexikon…, 
zweiter Band, col. 471; SCHOTTKY, Prag…, Band II., 250; HŮLKA, Strahov…; 
SOKOLOVÁ, Strahov…, nepag; BLAŽÍČEK, Pražská plastika…, 87, 126; Idem, 
Umění a umělci…, Z archivu premonstrátů na Strahově, 252-253; Idem, Sochařství…, 
188; Hradčany – kostel Nanebevzetí…, 62; EKERT, Posvátná místa…, 139-140; 
VLČEK, Památky… Hradčany, 118-119.  

 
Hlavní loď – kazatelna 
 

36. Výzdoba kazatelny 

součástí díla jsou: 
tři reliéfy s evangelisty Markem, Matoušem a Lukášem na poprsni řečniště 
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 reliéf s motivem sv. Jana na Patmu na spojnici řečniště a stříšky 
dvě putti na stříšce, v. cca 50 cm 
tři andílčí hlavičky tamtéž 
Beránek stojící na zavřené knize a obklopený aureolou (na vrcholu stříšky) 
Holubice Ducha svatého v aureole (spodní plocha stříšky) 
obláčky, květinový a rokajový dekor 
1764, dřevo, zlaceno 
autorství i datace doloženy 
 
Prameny: NA ŘA Premonstráti – Strahov, kart. 367, 1764. 
 

Literatura: DLABACŽ, Künstlerlexikon…, zweiter Band, col. 471; ŠPERLING, Vývoj 
barokních kazatelen…, 192; Hradčany – kostel Nanebevzetí…, 62-63; VLČEK, 
Památky… Hradčany; 120. 
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Přehled doložených výdajů na sochařskou výzdobu kláštera v letech                  

1745 až 1764 

 
 
 

Rok Umíst ění Název díla/druh práce Zaplaceno (zlatých) 
sv. Voršila 50 1745 exteriér kaple sv. 

Voršily dvě kamenné vázy 30 
sv. Augustin, sv. Adrian a jedna 

váza 
130  1746 průčelí chrámu 

dva andělé  64 
andělé a výzdoba opatských stall 100 Chór 

oprava výzdoby hl. oltáře a 
chórových varhan 

35 
1746 

Kruchta částečná výzdoba velkých varhan 18 
výzdoba oratoře 50 

výzdoba hl. oltáře kaple 280 
1747 interiér kaple 

sv.Voršily 

výzdoba tabernáklu a 
jehlancovitého relikviáře  

35 

výzdoba bočního oltáře 250 1748-1749 interiér kaple 
sv.Voršily výzdoba sedilií 88 

1748-1749 interiér  kaple P. M. 
Pasovské 

výzdoba hl. oltáře kaple 200 

výzdoba kredenčního oltáře a 
pontifikálního křesla 

60 1750 interiér kaple 
sv.Voršily 

dva andělé na hl. oltáři kaple 14 
1752 interiér kaple 

sv.Voršily 
výzdoba relikviáře na bočním 

oltáři 
8 

1757 exteriér kaple sv. 
Voršily 

kamenná váza 35 

výzdoba oltářů sv. Augustina a 
Jana Nepomuckého 

246,6 1759 hl. loď 

výzdoba oltářů sv. Maří 
Magdaleny a Anny 

270 

1763 hl. loď výzdoba oltářů Obrácení sv. 
Pavla a Martina 

252 

výzdoba oltářů Srdce Páně a sv. 
Patronů 

250 

kazatelna 255 

1764 Hl. loď 

výzdoba oltářů Narození P. Marie 
a Navštívení P. Marie (záloha 

platby) 

25 

 
Celkem 2551 zl. 6 kr. 
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 Seznam vyobrazení 
 
 
Prameny k působení J. A. Quitainera ve Strahovském klášteře 
 
1. Alegorické zobrazení Strahova jako hory Sion. Rytina J. C. Sartoria. Publikováno 
jako frontispis knihy Saeculum Sioneum in Illuminatione Vultus Norbertini, Pragae 
1727. 
 
2. Západní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie. Výřez z prospektu Strahovského 
kláštera, vloženo mezi fol. 97-98 Análů za rok 1742. 
 
3. Kostel Nanebevzetí P. Marie – pohled od severozápadu. Kolorovaná kresba 
neznámého autora, kol. 1830. 
 
4. Kaple sv. Norberta v hlavní lodi kostela Nanebevzetí P. Marie. Rytina Daniela Wussina. 
Publikováno v knize Amanda Fabia: Vita, mors et translatio S. Norberti, Magdeburgensis 
archiepiscopi, denuo recusa Pragae 1671. 
 
5. Výdaje z pokladny sv. Voršily v letech 1749-1752. 

a) Platba za dovoz kamene na sochu sv. Voršily a dvě vázy,  honorář sochaři za 
vytesání téhož, 1745. 

b) Platba sochaři za vytvoření nové vázy a dvou soch (sv. Augustina a Adriana) 
a za opravu ostatních soch na průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, platba 
za vytesání a přivezení dvou andělů nad portálem, 1746. 

c) Platba sochaři za anděly a výzdobu opatských stall, za částečnou opravu 
velkých varhan, za opravu výzdoby hlavního oltáře a chórových varhan, „a 
za další drobnosti,“ 1746. 

d) Platby truhláři, sochaři, malíři a sklenáři za oratoř a portál kaple sv. 
Voršily, platba za hlavní, tzv. relikviářový oltář tamtéž, 1747. 

e) Platby sochaři, pozlacovači, stříbrníkovi a truhláři za vnitřní výzdobu 
jehlancovitého relikviáře a za tabernákl v kapli sv. Voršily, 1747. 

f) Platby za různé práce v kapli sv. Voršily, mj. truhláři, sochaři, malíři, 
sklenáři, stříbrníkovi a písaři kanonických tabulek za postranní oltář a dále 
truhláři a sochaři za dubové lavice tamtéž, 1748-1749. 

g) Platby truhláři, sochaři, malíři, sklenáři aj. za oltář P. Marie Pasovské, 
1748-1749. 

h) Platby za různé práce v kapli sv. Voršily, mj. truhláři, sochaři a malíři za 
kredenční oltář a pontifikální křeslo, jakož i sochaři a pozlacovači za „dva 
velké anděly“ na hlavním oltáři, 1750. 

ch) Platby sochaři a pozlacovači za sochu v relikviáři bočního oltáře kaple sv. 
Voršily, 1752 

 
6. Vyúčtování práce na nové kamenné váze, vytvořené podle té, která byla sestřelena z 
kaple sv. Voršily. Podepsán J. A. Quitainer. 
 
7. Záznam o platbě J. A. Quitainerovi za vytesání výše uvedené vázy. Výňatek ze 
seznamu výdajů za opravy způsobené válečnými událostmi v roce 1757. 
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 8. Soupis prací, které J. A. Quitainer vykonal při výzdobě dvou postranních oltářů a 
přilehlé kazatelny v hlavní lodi kostela Nanebevzetí P. Marie, 1764. 
 
 
Průřez dílem J. A. Quitainera 

 
1. Kostel sv. Tomáše, Praha – Malá Strana, hlavní oltář (sochy sv. Simpliciána, Tomáše 
Villanovy a andělů), 1730. 
 
2. Kostel sv. Tomáše, Praha – Malá Strana, kazatelna, detail výzdoby stříšky: sv. 
Jeroným a Augustin, 1731. 
 
3. Kostel P. M. Vítězné, Praha – Malá Strana, oltář sv. Josefa, detail výzdoby nástavce: 
sv. biskup a putti, 1735. 
 
4. Kostel sv. Havla, Praha – Staré Město, výzdoba kaple P. M. Karmelské, druhá pol. 
30. let 18. st. 
 
5. Kaple sv. Anny, Panenské Břežany, oltářní nástavec, detail: Bůh otec, konec 30. let 
18. st. 
 
6. Kaple sv. Anny, Panenské Břežany, oltářní nástavec, detail: anděl na pravé straně 
oltáře, konec 30. let 18. st. 
 
7. Wertheim, Staatliches Archiv, 1. návrh slavnostních saní (s motivem Venuše a 
Adonise), 1741. 
 
8. Wertheim, Staatliches Archiv, 2. návrh slavnostních saní (s motivem únosu Deineiry), 
1741. 
 
9. Kostel sv. Jiljí, Praha – Staré Město, oltář sv. Floriana, 1751. 
 
10. Kostel sv. Jiljí, Praha – Staré Město, oltář sv. Vincence Ferrerského, první pol. 50. 
let 18. st. 
 
11. Kostel Nanebevzetí P. Marie, Mladá Boleslav, kazatelna, detail: P. Maria 
Immaculata (nyní přechodně v budově děkanského úřadu), 1755. 
 
12. Kostel sv. Salvátora, Praha – Staré Město, kazatelna, druhá pol. 50. let 18. st. 
 
13. Kostel sv. Salvátora, Praha – Staré Město, kazatelna, detail výzdoby stříšky: Mojžíš, 
druhá pol. 50. let 18. st. 
 
14. Kostel sv. Jana na Skalce, Praha – Nové Město, oltář sv. Jana, detail výzdoby 
nástavce: apoteóza sv. Jana Nepomuckého, kol. 1755. 
 
15. Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Tábor, oltář na epištolní straně hl. lodi, 
světec řádu bosých augustiniánů, kol. 1760. 
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Strahovské práce J. A. Quitainera 

 
1. Sv. Voršila, severní průčelí kaple sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 1745 (kat. 
č. 1). 
 
2. Hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie – celkový pohled. 
 
3. Sv. Augustin, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 2). 
 
4. Sv. Adrian, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, originál v klášterním ambitu, 
1746 (kat. č. 3). 
 
5. Adorující anděl (severní), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 
4). 
 
6. Adorující anděl (jižní), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 5). 
 
7. P. Marie Immaculata, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1752-1755 (kat. č. 
8). 
 
8. Sv. Norbert, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1752-1755 (kat. č. 7). 
 
9. Váza (a), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, Autor: O. F. Quitainer – 1726, 
nebo J. A. Quitainer – 1746, (kat. č. 6). 
 
10. Váza (b), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, Autor: O. F. Quitainer – 1726, 
nebo J. A. Quitainer – 1746, (kat. č. 6). 
 
11. Klášterní brána – celkový pohled. 
 
12. Sv. Norbert, klášterní brána,  1752-1755 (kat. č. 9). 
 
13. Putti s atributem patriaršího kříže, klášterní brána, originál v ambitu, 1752-1755 
(kat. č. 10). 
 
14. Putti s atributem opatské berly, klášterní brána, originál v ambitu, 1752-1755 (kat. č. 
11). 
 
15. Kartuše se znakem opatství, klášterní brána, 1752-1755 (kat. č. 12). 
 
16. Mystické zasnoubení sv. Heřmana Josefa s P. Marií, sousoší před západním 
průčelím kaple sv. Voršily, 1752-1755 (kat. č. 13). 
 
17. Výzdoba pilířů mříže za východním průčelím kaple sv. Voršily – celkový pohled. 
 
18. Dvojice putti, východní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 
1753 (kat. č. 14). 
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 19. Dvojice putti, západní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 
1753 (kat. č. 15). 
 
20. Váza, východní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, 1753 (kat. č. 16). 
 
21. Dvojice putti s atributem knihy, čelo opatského trůnu, severní strana chóru kostela 
Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 18). 
 
22. Dvojice putti s atributem včelího úlu, čelo opatského trůnu, jižní strana chóru kostela 
Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 19). 
 
23. Hlavní oltář kaple sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1747, 1750, (sarkofág 
s ostatky sv. Norberta doplněn v 19. století),  kat. č. 21. 
 
24. Hlavní oltář kaple sv. Voršily, detail: putto nad pravou brankou, kostel Nanebevzetí 
P. Marie, 1747 (kat. č. 21). 
 
25. Oltář sv. Voršily a jejích družek v kapli sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 
1747 (kat. č. 22). 
 
26. Oltář sv. Voršily a jejích družek v kapli sv. Voršily, detail: anděl na pravé straně 
skříňového relikviáře, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1747 (kat. č. 22). 
 
27. Pontifikální křeslo, kaple sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750 (kat. č. 24). 
 
28. Hlavní oltář kaple P. M. Pasovské, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750 (kat. č. 25). 
 
29. Hlavní oltář kaple P. M. Pasovské, detail: anděl po levé straně oltářního obrazu, 
kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750 (kat. č. 25). 
 
30. Hlavní loď kostela Nanebevzetí P. Marie – pohled od jihozápadu. 
 
31. Sv. Bohumír, oltář sv. Augustina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 
26). 
 
32. Sv. Heřman Josef, oltář sv. Augustina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. 
č. 26). 
 
33. Sv. Adrian, oltář sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 
(kat. č. 27). 
 
34. Sv. Jakub, oltář sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 
(kat. č. 27). 
 
35. Sv. Vavřinec, oltář sv. Anny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759 (kat. č. 28). 
 
36. Sv. Floriana, oltář sv. Anny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759 (kat. č. 28). 
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 37. Sv. Apolónie, oltář sv. Maří Magdaleny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759 (kat. č. 
29). 
 
38. Sv. Barbora, oltář sv. Maří Magdaleny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759 (kat. č. 
29). 
 
39. Sv. Rochus, oltář sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 (kat. č. 30). 
 
40. Sv. Isidor, oltář sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 (kat. č. 30). 
 
41. Sv. František z Assisi, oltář Obrácení sv. Pavla, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 
(kat. č. 31). 
 
42. Sv. Antonín Paduánský, oltář Obrácení sv. Pavla, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 
(kat. č. 31). 
 
43. Reliéf s králem Davidem hrajícím na harfu, nástavec oltáře sv. Anny, kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 28). 
 
44. Reliéf se vzkříšením Lazara, nástavec oltáře sv. Maří Magdaleny, kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 29). 
 
45. Reliéf se sv. Ambrožem, nástavec oltáře sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 
1763 (kat. č. 30). 
 
46. Reliéf se sv. Jeronýmem, nástavec oltáře Obrácení sv. Pavla, kostel Nanebevzetí P. 
Marie, 1763 (kat. č. 31). 
 
47. Oltář Svatých českých patronů, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 32). 
 
48. Oltář Srdce Páně, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 33). 
 
49. Oltář Navštívení P. Marie, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764-1765 (kat. č. 34). 
 
50. Oltář Narození Páně, kostel Nanebevzetí Páně, 1764-1765 (kat. č. 35). 
 
51. Kazatelna, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 36). 
 
52. Kazatelna, detail: reliéf se sv. Markem, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 
36). 
 
53. Kazatelna, detail: reliéf se sv. Lukášem, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 
36). 
 
54. Kazatelna, detail: reliéf se sv. Lukášem, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 
36). 
 
55. Kazatelna, detail: reliéf se sv. Janem, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 36). 
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Obrazová část 
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 Prameny k působení J. A. Quitainera ve Strahovském klášteře 

 
 
 
 
 

 
 

1. Alegorické vyobrazení Strahova jako hory Sion. Rytina J. C. Sartoria. Publikováno 
jako frontispis knihy Saeculum Sioneum in Illuminatione Vultus Norbertini, Pragae 
1727. 
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2. Západní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie. Výřez z prospektu Strahovského 
kláštera, vloženo mezi fol. 97-98 Análů z roku 1742. 
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3. Kostel Nanebevzetí P. Marie – pohled od severozápadu. Po stranách portálu 
hlavního průčelí dosud stojí sochy sv. Václava a Emericha (F. I. Platzer, 1779), před 
vchodem do kaple sv. Voršily není zobrazeno sousoší sv. Heřmana Josefa. Kolorovaná 
kresba neznámého autora, kol. 1830. 
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4. Kaple sv. Norberta v hlavní lodi kostela Nanebevzetí P. Marie. Rytina Daniela 
Wussina. Publikováno v knize Amanda Fabia: Vita, mors et translatio S. Norberti, 
Magdeburgensis archiepiscopi, denuo recusa Pragae 1671. 
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5. (a-h)  Výdaje z pokladny sv. Voršily v letech 1749-1752. 

 
 
 

 
 
a) Platba za dovoz kamene na sochu sv. Voršily a dvě vázy,  honorář sochaři za vytesání téhož, 
1745. 

 

 
 
b) Platba sochaři za vytvoření nové vázy a dvou soch (sv. Augustina a Adriana) a za opravu 
ostatních soch na průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, platba za vytesání a přivezení dvou 
andělů nad portálem, 1746. 

 

 
 

c) Platba sochaři za anděly a výzdobu opatských stall, za částečnou opravu velkých varhan, za 
opravu výzdoby hlavního oltáře a chórových varhan, „a za další drobnosti,“ 1746. 

 

 
 

d) Platby truhláři, sochaři, malíři a sklenáři za oratoř a portál kaple sv. Voršily, platba za 
hlavní, tzv. relikviářový oltář tamtéž, 1747. 
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e) Platby sochaři, pozlacovači, stříbrníkovi a truhláři za vnitřní výzdobu jehlancovitého 
relikviáře a za tabernákl v kapli sv. Voršily, 1747. 

 

 
 

f) Platby za různé práce v kapli sv. Voršily, mj. truhláři, sochaři, malíři, sklenáři, stříbrníkovi a 
písaři kanonických tabulek za postranní oltář a dále truhláři a sochaři za dubové lavice tamtéž, 
1748-1749. 
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g) Platby truhláři, sochaři, malíři, sklenáři aj. za oltář P. Marie Pasovské, 1748-1749. 

 

 
 

h) Platby za různé práce v kapli sv. Voršily, mj. truhláři, sochaři a malíři za kredenční oltář a 
pontifikální křeslo, jakož i sochaři a pozlacovači za „dva velké anděly“ na hlavním oltáři, 1750. 
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ch) Platby sochaři a pozlacovači za sochu v relikviáři bočního oltáře kaple sv. Voršily, 1752 
 
 
 

 
 

6. Vyúčtování za vytvoření nové kamenné vázy podle té, která byla sestřelena z kaple sv. 
Voršily. Podepsán J. A. Quitainer. 
 

 

 
 

7. Záznam o platbě J. A. Quitainerovi za vytesání výše uvedené vázy. Výňatek ze seznamu 
výdajů za opravy způsobené válečnými událostmi v roce 1757. 
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8. Soupis prací, které J. A. Quitainer vykonal při výzdobě dvou postranních oltářů a 
přilehlé kazatelny v hlavní lodi kostela Nanebevzetí P. Marie, 1764. 
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 Průřez dílem J. A. Quitainera 

 
 
 
 

 
 

1. Kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana, hlavní oltář (sochy sv. Simpliciána, Tomáše 
Villanovy a andělů), 1730. 
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2. Kostel sv. Tomáše, Praha – Malá Strana, kazatelna, detail výzdoby stříšky: sv. Jeroným 
a Augustin, 1731. 
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3. Kostel P. M. Vítězné, Praha-Malá Strana, oltář sv. Josefa, detail výzdoby nástavce: sv. 
biskup a putti, 1735. 
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4. Kostel sv. Havla, Praha-Staré Město, výzdoba kaple P. M. Karmelské, druhá pol. 30. let 
18. st. 
 



156

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Kaple sv. Anny, Panenské Břežany, oltářní nástavec, detail: Bůh otec,                       
konec 30. let 18. st. 
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6. Kaple sv. Anny, Panenské Břežany, oltářní nástavec, detail: anděl na pravé straně 
oltáře, konec 30. let 18. st. 
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7. Wertheim, Staatliches Archiv, 1. návrh slavnostních saní (s motivem Venuše a Adonise), 
1741. 
 
 

 
 

8. Wertheim, Staatliches Archiv, 2. návrh slavnostních saní (s motivem únosu 
Deineiry), 1741. 
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9. Kostel sv. Jiljí, Praha-Staré Město, oltář sv. Floriana, 1751. 
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10. Kostel sv. Jiljí, Praha-Staré Město, oltář sv. Vincence Ferrerského, první pol. 50. let 
18. st. 
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11. Kostel Nanebevzetí P. Marie, Mladá Boleslav, kazatelna, detail: P. Maria Immaculata 
(nyní přechodně v budově děkanského úřadu), 1755. 
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12. Kostel sv. Salvátora, Praha-Staré Město, kazatelna, druhá pol. 50. let    18. st. 
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13. Kostel sv. Salvátora, Praha-Staré Město, kazatelna, detail výzdoby stříšky: Mojžíš, 
druhá pol. 50. let 18. st. 
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14. Kostel sv. Jana na Skalce, Praha-Nové Město, oltář sv. Jana, detail výzdoby nástavce: 
apoteóza sv. Jana Nepomuckého, kol. 1755. 
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15. Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Tábor, oltář na epištolní straně hl. lodi, světec 
řádu bosých augustiniánů, kol. 1760. 
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 Strahovské práce J. A. Quitainera 

 
 
 

 
 

1. Sv. Voršila, severní průčelí kaple sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 1745 
(kat. č. 1). 
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2. Hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie – celkový pohled. 
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3. Sv. Augustin, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 2). 
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4. Sv. Adrian, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, originál v klášterním 
ambitu, 1746 (kat. č. 3). 
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5. Adorující anděl (severní), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746         

(kat. č. 4). 

 

 
 

6. Adorující anděl (jižní), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1746                   
(kat. č. 5). 
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7. P. Maria Immaculata, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1752-1755 (kat. č. 8). 
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8. Sv. Norbert, hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, 1752-1755 (kat. č. 7). 
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9. Váza (a), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, Autor: O. F. Quitainer – 1726, 
nebo J. A. Quitainer – 1746, (kat. č. 6). 

 

 
 

10. Váza (b), hlavní průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie, Autor: O. F. Quitainer – 

1726, nebo J. A. Quitainer – 1746, (kat. č. 6). 
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11. Klášterní brána – celkový pohled. 
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12. Sv. Norbert, klášterní brána,  1752-1755 (kat. č. 9). 
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13. Putti s atributem patriaršího kříže, klášterní brána, originál v ambitu, 1752-1755    
(kat. č. 10). 

 

 
 

14. Putti s atributem opatské berly, klášterní brána, originál v ambitu, 1752-1755 (kat. 
č. 11). 
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15. Kartuše se znakem opatství, klášterní brána, 1752-1755 (kat. č. 12). 
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16. Mystické zasnoubení sv. Heřmana Josefa s P. Marií, sousoší před západním průčelím 

kaple sv. Voršily, 1752-1755 (kat. č. 13). 
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17. Výzdoba pilířů mříže za východním průčelím kaple sv. Voršily – celkový pohled. 
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18. Dvojice putti, východní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 
1753 (kat. č. 14). 
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19. Dvojice putti, západní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, originál v klášterním ambitu, 
1753 (kat. č. 15). 
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20. Váza, východní pilíř mříže za kaplí sv. Voršily, 1753 (kat. č. 16). 
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21. Dvojice putti s atributem knihy, čelo opatského trůnu, severní strana chóru kostela 
Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 18). 
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22. Dvojice putti s atributem včelího úlu, čelo opatského trůnu, jižní strana chóru kostela 

Nanebevzetí P. Marie, 1746 (kat. č. 19). 
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23. Hlavní oltář kaple sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1747, 1750, (sarkofág 
s ostatky sv. Norberta nad svatostánkem doplněn v 19. století),  kat. č. 21. 
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24. Hlavní oltář kaple sv. Voršily, detail: putto nad pravou brankou, kostel Nanebevzetí P. 

Marie, 1747 (kat. č. 21). 
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25. Oltář sv. Voršily a jejích družek v kapli sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1747 

(kat. č. 22). 
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26. Oltář sv. Voršily a jejích družek v kapli sv. Voršily, detail: anděl po pravé straně 
skříňového relikviáře, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1747 (kat. č. 22). 
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27. Pontifikální křeslo, kaple sv. Voršily, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750                     
(kat. č. 24). 
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28. Hlavní oltář kaple P. Marie Pasovské, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750                  
(kat. č. 25). 
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29. Hlavní oltář kaple P. Marie Pasovské, detail: anděl po levé straně oltářního obrazu, 
kostel Nanebevzetí P. Marie, 1750 (kat. č. 25). 
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30. Hlavní loď kostela Nanebevzetí P. Marie – pohled od jihozápadu. 
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31. Sv. Bohumír, oltář sv. Augustina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 26). 
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32. Sv. Heřman Josef, oltář sv. Augustina, kostel Nanebevzetí P. Marie,   1758-1759 
(kat. č. 26). 
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33. Sv. Adrian, oltář sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 
(kat. č. 27). 
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34. Sv. Jakub, oltář sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 
(kat. č. 27). 
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35. Sv. Vavřinec, oltář sv. Anny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759                            
(kat. č. 28). 
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36. Sv. Floriana, oltář sv. Anny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759                              
(kat. č. 28). 
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37. Sv. Apolónie, oltář sv. Maří Magdaleny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759          
(kat. č. 29). 
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38. Sv. Barbora, oltář sv. Maří Magdaleny, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1759           
(kat. č. 29). 
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39. Sv. Rochus, oltář sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763                          
(kat. č. 30). 
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40. Sv. Isidor, oltář sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763                                  
(kat. č. 30). 
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41. Sv. František z Assisi, oltář Obrácení sv. Pavla, kostel Nanebevzetí 
 P. Marie, 1763 (kat. č. 31). 
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42. Sv. Antonín Paduánský, oltář Obrácení sv. Pavla, kostel Nanebevzetí                       
P. Marie, 1763 (kat. č. 31). 
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43. Reliéf s králem Davidem hrajícím na harfu, nástavec oltáře sv. Anny, kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 28). 

 

 
 

44. Reliéf se vzkříšením Lazara, nástavec oltáře sv. Maří Magdaleny,                      
kostel Nanebevzetí P. Marie, 1758-1759 (kat. č. 29). 



206

 

 
 

45. Reliéf se sv. Ambrožem, nástavec oltáře sv. Martina, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 
(kat. č. 30). 

 

 
 

46. Reliéf se sv. Jeronýmem, nástavec oltáře Obrácení sv. Pavla,                               
kostel Nanebevzetí P. Marie, 1763 (kat. č. 31). 
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47. Oltář Svatých českých patronů, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764                             
(kat. č. 32). 
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48. Oltář Srdce Páně, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 33). 
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49. Oltář Navštívení P. Marie, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764-1765                       
(kat. č. 34). 
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50. Oltář Narození Páně, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764-1765 (kat. č. 35). 
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51. Kazatelna, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764-1765 (kat. č. 36). 
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52. Kazatelna, detail: reliéf sv. Marka, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 36). 
 

 
 

53. Kazatelna, detail: reliéf sv. Matouše, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764 (kat. č. 36). 



213

 

 
 

54. Kazatelna, detail: reliéf sv. Lukáše, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764    (kat. č. 36). 
 

 
 

55. Kazatelna, detail: reliéf sv. Jana, kostel Nanebevzetí P. Marie, 1764                     
(kat. č. 36). 


