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Anotace
Práce se zabývá rodinou Platzerů, zejména Ignácem Františkem Platzerem
z jehož dílny se zachovalo pozoruhodné množství skic a kreseb, kterým dosud nebyla
věnována dostatečná pozornost. Z velkého množství prací uložených v Národní galerii
v Praze, jsem si vybrala část spojenou s klášterem v Teplé, pro jehož kostel Zvěstování
Panny Marie vytvořila dílna kompletní sochařskou výzdobu.
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Abstract
This work deals with Platzers family, especially with Ignac Frantisek Platzer,
from his workshop were preserved an incredible amount of sketches and drawing,
for which has not been given sufficient attention so far.

Out of a large number

of masterpieces conserved in the National Gallery of Prague, will be processed just
the part connected with monastery in Teplá where for the church Annunciation
to the Blessed Virgin Mary was made a complete sculptural decorations by his
workshop.
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Úvod
V práci se budu věnovat nejvýznamnějšímu členu české sochařské rodiny, která
po několik generací působila na našem území během 18. a 19. století. Ignáci Františku
Platzerovi. Tento neobyčejně plodný umělec a jeho rodina nám kromě velkého
množství sochařských děl zachovala i velmi početný soubor kresebných památek, díky
kterému můžeme lépe studovat jejich práci. Na našem území se z období baroka nachází
velmi málo pramenů týkajících se sochařské kresby, výjimkou je právě rodina Platzerů.
K rozhodnutí zaměřit se na tento soubor kreseb, jsem se rozhodla po roční
dobrovolnické činnosti ve Sbírce grafiky a kresby v Národní galerii. Soubor mě zaujal
nejen svým rozsahem, ale i velmi vyspělou úrovní kresby. Překvapena jsem však byla
při zjištění, že tyto kresby a skici nebyly dosud souborně zpracovány. O to větší byla
moje motivace se na danou část tématu zaměřit.
Vzhledem k tomu, jak je tento soubor obsáhlý, jsem byla nucena vymezit se pouze
na část prací Ignáce Františka Platzera. Zvolila jsem si tedy dochované kresby a skici,
které souvisejí s kompletní sochařskou výzdobou kostela Zvěstování Panny Marie.
Mým cílem je snaha o prozkoumání informací ke kresbám týkajících se kláštera
v Teplé a zejména ověření jak moc se umělec odklonil od svých původních kresebných
návrhů. Zároveň se pokusím zjistit zda by ostatní kresby s klášterem nemohly souviset.
K tomuto cíli se chci dostat návštěvou kláštera a probádáním Sbírky grafiky a kresby
v Národní galerii v Praze, kde se většina dochovaného souboru nachází.
Úvodem se seznamuji s kresbou jako samostatným výtvarným odvětvím a přibližuji
situaci sochařské kresby v barokních Čechách. Další kapitola se věnuje genezi celého
souboru a shromáždění veškerých dostupných informací týkajících se kresebné
pozůstalosti. Následně pak shrnuji život a dílo Ignáce Františka Platzera a navazuji
na jeho inspirační vzory. V úvodu hlavní kapitoly je zmínka o kostelu Zvěstování Panny
Marie, kde se sochařská výzdoba nachází. Téma kreseb je v práci ztvárněno pomocí
komparace s jednotlivými sochami.
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1. Přehled literatury
Třebaže je Ignác František Platzer považován za jednoho z předních českých
sochařů a kresebný soubor zachovaný v Národní Galerii v Praze za významnou barokní
památku v české barokní kresbě a sochařství, neexistuje obsáhlé monografické
zpracování, kde bychom našli ucelený souhrn informací jak o životě a kompletním díle
Ignáce Františka Platzera, tak o jeho kresbách.
Mezi nejstarší zdroje věnované dílu tohoto umělce patří disertační práce Vojtěcha
Volavky, Ignác František Platzer v archivu Karlovy Univerzity z roku 1924.1
V návaznosti na svojí disertační práci Volavka otiskl roku 1925 v Památkách
archeologických XXXIV Materialie k životu I. F. Platzera, nově získané podklady
z plzeňského archivu, které představují částečně dochovanou korespondenci Platzera
a objednavatele výzdoby tepelského opata Jeronýma Ambrože. 2 Důležitost tohoto
článku považuji především v rámci uvedených datací, které byly pro budoucnost
zásadní a pomohly nám přesněji časově zařadit jeho tvorbu v Teplé.
Další článek se objevuje v periodiku Umění V. z roku 1932, kde se František Xaver
Jiřík věnuje životu Platzera a zároveň jako první upozorňuje na dochovaný kresebný
soubor, který zde není podrobněji rozveden.3
Za jediný a zcela zásadní příspěvek monografického charakteru a pro mojí práci
nejpřínosnější zdroj informací, můžeme považovat monografii Zdeňky Skořepové
O sochařském díle rodiny Platzerů z roku 1957. Její práce je syntézou starších zdrojů
informací, které jsou doplněny o bližší poznání celého rodu Platzerů s kapitolou
věnovanou Georgu Raphaeli Donnerovi a jeho vlivu na středoevropské sochařství. 4
Práce je informačně z veškerých dostupných zdrojů nejbohatší, ale i zde ovšem
nacházíme pár nesrovnalostí, týkajících se jak systematičnosti samotného díla, tak
několika nedoložených poznatků, které se ani mně bohužel nepodařilo ověřit, i přesto,
že jsem prošla plno jiných materiálů.
Zdrojem informací zaměřující se pouze na kresebnou pozůstalost rodiny Platzerů je
článek Emanuela Pocheho v Umění XV. Sochařské kresby Platzerů z roku 1957.5
V tomto textu Poche sumarizuje celý kresebný soubor a následně vývojově upřesňuje
Platzerovu tvorbu. Zmiňuje se zde i o kresbách týkajících se Teplé, přičemž některé
1

VOLAVKA 1924.
VOLAVKA 1925.
3
JIŘÍK 1932.
4
SKOŘEPOVÁ 1957.
5
POCHE 1957.
2
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jsou v článku i vyobrazeny. Jedinou nesrovnalostí je záměna při označení kresby
sv. Apolonie za sv. Agátu.
Velmi významným autorem, který se zabýval tímto umělcem, je nepochybně Oldřich
J. Blažíček. Čerpala jsem z velké části jeho publikací a článků. Nejzásadnější byly
příspěvky ve sborníku Umění věků (Cibulkův sborník) z roku 1956, kde Blažíček přispěl
článkem Ignác F. Platzer.6 Dalším pak katalog k výstavě Ignác Platzer skici, modely
a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku v Národní galerii v Praze z roku
1980, na kterém spolupracoval s Pavlem Preissem.7 Katalog je přínosný především díky
katalogovým heslům, která se v předešlé literatuře doposud nevyskytovala stejně jako
zobrazení některých kreseb v souvislosti s Teplou. Za nesrovnalost považuji pouze
pojmenování postavy sv. Valentina na kresbě K 37 175, neboť na kresbě je pod
postavou označení sv. Vendelín.
Podrobný popis interiéru kostela, který mi zajistil alespoň přibližnou představu
o samotných sochách, ještě než jsem klášter jela navštívit, sepsal převor Heřman Josef
Tyl v publikaci Klášter Teplá8. Zavádějící je však pojmenování plačky na Hroznatově
náhrobku jako Čechie, neboť u postavy se nevyskytuje žádný z atributů, který by tomu
nasvědčoval.

6

BLAŽÍČEK 1956.
BLAŽÍČEK/PREISS 1980.
8
TYL 1947.
7
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2. Barokní kresba
Kresba, jako samostatný umělecký druh, se začíná vyvíjet zhruba od 15. století,
v době, kdy se drahý pergamen pomalu nahrazuje výrobou lněného papíru. Do této
doby, byla kresba pouze dílenskou pomůckou (vzorníky, skicáře).V 16. století je v Itálii
v době vrcholné renesance a manýrismu kresba chápána jako základ veškerých
uměleckých druhů, malířství, sochařství a architektury. Vznikají kresebné studie aktů
lidského těla a studie krajiny. Začínají se o ni zajímat první sběratelé, například kolekce
italského renesančního historiografa Giorgia Vasariho.9 Přesto, že u malířství byla
kresba očividně nejzřetelnější, díky Leonardovi a Michelangelovi dostává sochařská
kresba bohatou uměleckou hodnotu a diferencuje se ve vztahu k pracím malířským.
Právě Leonardo prohlásil, že základem kresby, a tím vlastně všech umění, je linie,
která je v podstatě však pomyslem, který v přírodě reálně neexistuje a je tedy jen
výplodem rozumu a konstrukční pomůckou. 10 Michelangelovy sochařské kresby,
na rozdíl od dosavadní schématičnosti, pak začínají odkrývat všechnu velkolepou
koncepci fyzického pohybu a jeho plastických myšlenek. Zbavuje se obrysové
vyváženosti a klidné lineární siluety a předvádí v kresbě celý svůj dynamismus, kontrast
mezi klidem a pohybem, mezi rovnováhou a pohnutím. Modelace plastik v kresbě
je vyjádřena výrazným stínováním a hustotou čar. Z této představy Michelangelovi
kresby, která je svou podstatou již barokní, těží další dvě století, které ji přizpůsobují
dobovým výtvarným zájmům. Čím více se přibližujeme baroku, tím častěji se objevují
sochařské skici a kreslené návrhy plastik, které jsou znázorňované v různých variantách
v několika pohledech.11
Co se týče českého barokního umění, tak to bylo silně ovlivněno husitskými válkami,
kvůli kterým nastal v českých zemích po další dvě století silný pokles tvůrčí potence
a díky tomu malířská i sochařská tvorba zůstala na úrovni provinčního umění. Velkou
část na vývoji měly i náboženské poměry, kdy vítězící reformace nepřála obrazům
svatých, které byly takřka charakteristickým předmětem malířské i sochařské tvorby.
Situace se nezlepšila ani během 16. století, kdy se stav zlepšil a do Čech byly
povoláváni umělci z ciziny, kteří měli pomoci nahradit nedostatek českých umělců.
Ani třicetiletá válka poměrům v českých zemích nepřispěla, naopak situace se kvůli
ní ještě zhoršila, obrat přichází až návratem českého emigranta Karla Škréty, kdy se
9

PREISS 2006, 10.
PREISS 1996, 7.
11
POCHE 1943–1944, 231.
10
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Čechy začínají znovu stávat střediskem uměleckého provozu střední Evropy. Díky
tendencím pramenícím z Itálie se postupně dopracovávají osobitého výrazu, kterým se
vyznačuje české baroko.12
Kresby v barokních Čechách byly poměrně vzácné, i když kreslířské soubory týkající se
malířství byly nepochybně bohatší než sochařské. Jeden z důvodů mohl být i ten,
že v Čechách vzniklo soustavnější sběratelství až na konci 18. století, kdy se objevují
i první náznaky památkové dokumentace. Díky Společnosti vlasteneckých přátel umění
založené v Praze roku 1796, byly alespoň kresebně zaznamenávány ohrožené fresky
a objevila se i snaha o grafické přepisy kreseb starých českých mistrů faksimilováním
leptem a akvatintou.13 Sochařské skici z období baroka jsou u nás dochovány
minimálně, až na přelomu 17. a 18. století se objevuje několik návrhů, jako například
Braunův nákres neuskutečněného pomníku císaře Karla VI., návrh sousoší sv. Františka
Xaverského a návrh sousoší sv. Františka Borgiáše od Jana Jiřího Heinsche,

ale

sochařská kresba jako taková v Čechách začíná až právě Ignácem Františkem
Platzerem.

12

LORIŠ 1948, 2.
PREISS 2006, 15.
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2. Kresby rodiny Platzerů
Po smrti posledních majitelů Platzerovské dílny, kterými byli Jan Platzer a jeho
matka, tedy roku 1907, byl jen náhodou pozůstatek rodinného majetku nerozptýlen.
Díky péči ředitele knihovny Františka A.Borovského byl tento rozsáhlý soubor památek
zachován a rozdělen do Uměleckoprůmyslového muzea a do Muzea hlavního města
Prahy.14 Tyto díla, se zabývají rozsáhlou uměleckou činností sochařské rodiny Platzerů,
která byla v Praze aktivní od poloviny 18. století až téměř do konce století 19. Ačkoli
měla každá dílna povětšinou velmi obsáhlé soubory skic, přípravných kreseb a modelů
k řezbářským a sochařským dílům, dochovalo se jich velmi málo. Díky tomu, se stávají
pozůstatky této rodiny významnou památkou v českém barokním sochařství už třeba
pouze tím, že jen kresebný materiál obsahuje přes 300 listů a řadí se mezi největší
a nejucelenější soubor u nás.
Tento souhrn prací není důležitý jen z hlediska toho, že umožňuje potvrdit autorství
u velkého množství děl českého sochařství a dokládá nám postup výtvarného procesu
od prvních sochařských skic až po hotové sochařské dílo, ale zároveň má velmi vysokou
hodnotu kreslířské dovednosti, kterou převyšuje většinu sochařských kreseb minulosti.15
Největší podíl na souboru prací se připisuje Ignáci Františku Platzerovi. Ten sice
navazuje na zakladatele dílny, Jana Benedikta Platzera, ale až právě Ignác František,
prokazuje největší tvůrčí schopnosti. Jeho syn Ignác František Platzer II., který je
od otce rovněž zvyklý hodně kreslit, předvádí spolu s ním vysokou úroveň kreslířské
kultury v širokých vrstvách domácích výtvarníků z konce baroka, kdy je kresba často
o mnoho lepší něž skutečně provedená práce.16 Velká část kreseb se připisuje i Ignáci
Michalu Platzerovi, dědici dílny a jeho dvěma synům Ignáci Karlovi a Františku Ignáci
Janovi. Tito umělci ještě ukazovali výtvarný talent, než se dílna stala pouhým
kamenickým provozem.
Kresby přisuzované Ignáci Františkovi tvoří více jak polovinu dochovaných prací.
V souboru se nachází větší množství kreseb k cíleným zakázkám, než volných
studijních skic. U větších sochařských zakázek v souboru očekávaně nalézáme větší
počet přípravných kreseb. Kromě Teplé, můžeme jako příklad uvést zámek Hořín,
kostel v Českém Brodě nebo zámek Dobříš.

14

BLAŽÍČEK 1981, 8.
POCHE 1943–1944, 231.
16
VOLAVKA 1949, 12.
15
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Většina kreseb byla převedena roku 1951 do sbírky grafiky a kresby v Národní
galerii.

Malá

část,

s

převahou

prací

Ignáce

Michala

Platzera,

zůstala

v Uměleckoprůmyslovém muzeu.17
Nelze ještě nezmínit, že v Archivu hlavního města Prahy se nachází skicář rodiny
Platzerů pocházející z 18. století. Bohužel není známo kdy, nebo jak se do Archivu
dostal, říci lze jen to, že to bylo někdy na počátku druhé poloviny 20. století. Ani
ve vlastním rukopisu ale není žádná indície, která by o jeho původu něco sdělovala.18

17

BLAŽÍČEK 1981, 10.
Za tyto informace by jsem ráda poděkovala Mgr. Josefu Třikačovi z Archivu hlavního města Prahy.

18
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4. Život a dílo Ignáce Fr. Platzera
Ignác František Platzer byl sochař pocházející ze západočeské řezbářské rodiny.
Narodil se roku 1717 v Plzni, kde získal základy sochařského vzdělání v dílně svého
otce Jana Benedikta Platzera. Ten pocházel z chudých poměrů. Do dějin našeho
sochařství vstupuje roku 1708, kdy se oženil s matkou Ignáce Františka Kateřinou,
dcerou měšťana Jiřího Lenka. To mu pravděpodobně dopomohlo k získání vlastní dílny.
V počátečních dobách dílny se teprve Plzeň a její okolí začínají barokně vybavovat a tak
její práce spočívá převážně v menších řezbářských zakázkách. I když se situace
v pozdějších letech zlepší, v první třetině 18. století se v plzeňském okruhu neobjevuje
žádná velká osobnost.19
Po smrti otce, někdy kolem roku 1730, jeho dílna nejspíše zanikla. Ignác František,
který se do této chvíle učil v dílně svého otce, pravděpodobně pokračoval v učení
u některého z plzeňských umělců. Přestože v úvahu přicházelo více možností, není zcela
jasné u koho. Z tohoto období vyplývá pouze to, že co se týká technických znalostí
práce se dřevem a s domácími pískovci byl vybaven dobrými znalostmi, jelikož
po návratu z akademie pracuje na větších kamenosochařských a řezbářských zakázkách
a ve Vídni, kde taktéž působil, nebyla příležitost se tomu naučit.20
Mezi lety 1741-1742 vstupuje Platzer na Vídeňskou akademii, která se stala
střediskem donnerovského klasicismu. Profesorem sochařství byl v té době na akademii
Johann Nikolaa Moll, nejlepší Donnerův žák. Platzer zde nejspíše patřil mezi schopné
studenty, neboť už roku 1742 získal cenu a svým profesorem Mollem, byl přizván
na sochařskou výzdobu císařského hrobu u Kapucínů. Jedná se o schránku na srdce
císařovny Amalie, na náhrobku Josefa I.21
Roku 1743 Moll zemřel a Ignác František se vrací zpět do Čech. Jako první
Platzerovo dílo v Čechách se uvádí plastika Nejsvětější Trojice ve Smečně z roku 1744,
na které se projevuje jako schopný dekoratér, ale v modelačním detailu se ještě zcela
neprojevuje jeho osobní rukopis.22
V Praze se podle matriky oddaných u sv. Martina ve zdi roku 1744 oženil s Annou
Schönherrovou, vdovou po řezbáři Schönherrovi.23 Díky tomu získává Platzer dílnu
stejně jako kdysi jeho otec. V roce 1746 začíná dílna pracovat na větších zakázkách.
19
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Pro rodinu Černínů a jejich palác na Hradčanech vzniká socha Herkula zápasícího
s Hydrou v zahradním průčelí a jsou zhotoveny dřevěné modely vstupního portálu
hlavního průčelí Černínského paláce podle architektonických kreseb Anselma Luragha.
Zároveň s tím pracuje pro rodinu na zařízení jejich nového zámku v Hoříně, kde se
podílí na výzdobě zámecké kaple a sochách sv. Wolfganga a sv. Nortburgy
na hřbitově.24 Ve stejném roce také vytváří modely k čtyřem sochám ctností, které jsou
součástí zábradlí kolem náhrobku sv. Jana Nepomuckého v chrámu sv. Víta
od Lauermanna.25 Jako projev uznání se ukazuje spolupráce s tehdy největším domácím
umělcem K. I. Dietzenhoferem, který přibral Platzera k spolupráci na bývalé kašně
při kostele Voršilek se sousoším sv. Jana Nepomuckého na dnešní Národní třídě. 26
Všechny tyto díla z raného období dokazují klasicistní vyškolení, ale zároveň navázání
na místní umělce, jako byl Braun a Brokoff.
Nejen čtyřicátá, ale i padesátá léta jsou pro dílnu Ignáce Františka Platzera
významná. Pracuje po celých Čechách na zakázkách pro měšťanstvo, šlechtu a hlavně
kláštery. Tím, že začíná pracovat na mnoha zakázkách současně, můžeme tvrdit,
že se jeho dílna stává z malého podniku velkým. V této době, kdy dílna pracuje naplno,
se vyhranil jeho osobitý projev ve zvláštní syntéze klasicistních a rokokových prvků.
Připravují se řezbářské soubory pro několik klášterních kostelů. Jedním z nich je právě
kostel v Teplé, Platzerova dílna ho zdobila v letech 1750-1761, což máme doloženo
díky umělcově korespondenci s opatem. Nebýt toho, byly by sochy datovány
pravděpodobně do let pozdějších.27 Další soubor byl pro kostel na Zbraslavi, ten je
datován od roku 1748 až do roku 1756 a byl vytvořen na žádost opata Adama III..
Pro pražské servity u sv. Michala vznikla skupina oltářů v letech 1750-1760, k nimž
náleží i kamenná socha sv. Floriána na nároží u jejich bývalého kláštera
na Staroměstském náměstí. Současně se začíná i s kamennou výzdobou parku a zámku
na Dobříši v letech 1750-1765 a paláce Piccolomini v Praze kolem roku 1751.V roce
1756 vznikají též sochy pro kostel cisterciaček v Mariensternu v Saské Lužici. 28
Od padesátých let pak začíná práce na jedné z jeho největších a nejvýznamnějších
zakázek, které se mu v Praze dostalo. Tou je výzdoba jezuitského kostela sv. Mikuláše
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na Malé Straně, která probíhá v letech 1755-1769. Zde zpodobnil několik hrdinů
církevních dějin a později zde provedl obří sochy církevních Otců.29
Z roku 1759 pak pocházejí čtyři atlanti pod balkonem mincovny v Celetné ulici.
Ti jsou zde pojati jako čtyři horníci se symbolickým vyjádřením funkce stavby. 30
Kromě velkých zakázek, jsou z této doby známy i menší práce jako oltář v Úterý
1752, kamenní putti pro zámek v Žehušicích 1753, socha sv. Lukáše pro pražský cech
1754 a drobné řezbářské práce pro kostel v Lánech 1755.31
Přesto, že dílna byla v této době ve své nejvyšší výkonnosti, nebyla asi Platzerova
finanční situace úplně příznivá. Možná i to byl jeden z důvodů, proč roku 1762 žádá
vídeňský dvůr o dvorskou svobodu. Neboť titul dvorního sochaře měl význam nejen
prestižní, ale i význam hmotný a osvobozoval od cechovních příspěvků a dávek. Jeho
žádost byla ale roku 1764 zamítnuta a proto prodává Anna Platzerová dům ve Spálené
ulici a Platzer se se svou dílnou stěhuje z Malé Strany. 32 Strahovští premonstráti
se rozhodli, že na Karlově mostě, na původním místě sousoší sv. Norberta, jenž vytvořil
Jan Brokoff a které bylo zničeno povodněmi, nechají vytvořit nové. Tento úkol zadali
právě Platzerovi, ten zde vytvořil nové sousoší, které se bohužel také nezachovalo. 33
Strahovští mniši byli ale natolik spokojení, že Ignáci Františkovi věnovali ještě
pozemek na Pohořelci, kde si Platzer postavil dům a novou dílnu.34
Do tvorby na začátku let šedesátých patří práce na výzdobě paláce Silva- Taroucců,
kde vyzdobil atiku a schodištní prostor roku 1760. Zde půvabnou klasicistní Flóru
doplňují dvojice rokokových dětí.35 Dále výzdoba klášterního kostela v Konojedech z let
1762-65, v nově postaveném arcibiskupském paláci na Hradčanech v letech 1764-1765
průčelí a prostor schodiště a na atice paláce Kinských vytvoří jeho dílna alegorické
sochy živlů a mytologie.
Přesto že Ignác František Platzer sice nezískal titul dvorního sochaře, dostával
i za života posledního dvorního sochaře J. Kleina mnoho menších i větších zakázek
od hradního stavebního úřadu nebo přímo od jejího představeného hraběte Pachty. Celá
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tereziánská přístavba hradu i upravované části starší jsou sochařsky zařízeny
Platzerovou dílnou. 36
Mezi jeho díla patří i skupiny zápasících gigantů z let 1763-1768. Originály těchto
soch se bohužel nedochovaly, jelikož původní materiál pískovec zvětral a na počátku
20. století, musely být gladiátoři nahrazeny kopiemi. Vznik obou těchto gladiátorských
skupin, zachycuje obrázek Norberta Grunda Sochařova dílna, který je dnes uložený
v Národní galerii a zobrazuje pohled do Platzerovy dílny, kde dva tovaryši pracují
na zmiňovaném sousoší. 37
Během let šedesátých také nahrazuje u premonstrátů nemocného sochaře Jana
Antonína Quitainera a pro klášterní kostel na Strahově vytváří hlavní oltář 1765-1768,
oltář Sv. Kříže a drobnou sochařskou výzdobu. Jelikož byli premonstráti s Platzerem
spokojení, vytvořil pro ně ještě roku 1768 hlavní oltář do kostela v Ouhonicích.38
Dá se říct, že toto období, bylo pro Ignáce Františka Platzera a jeho dílnu
nejúspěšnějším. Po roce 1770 začalo v Praze ubývat zakázek a práce této dílny začala
pomalu utichat. Platzer odešel za výdělkem do Vídně, kde spolupracoval při sochařské
výzdobě v Schönbrunnu. Tato práce je však pouze řemeslného charakteru a ve zlepšení
jeho finanční situace mu nepomohla stejně jako prodej malé řezby sv. Jana
Nepomuckého, kterou prodal samotné císařovně Marii Terezii.39 Platzer se proto vrací
zpět do Čech, kde je z této doby známa jeho práce na pomníčku matematika Steplinga
v Klementinu nebo výzdoba domu U kamenného stolu. Práce na oltářních postavách
světců se objevují z této doby také v Českém Brodě, ve Smečně, u sv. Jakuba na Starém
městě pražském nebo u Panny Marie Sněžné. Za úspěch se dá v této době, kdy všichni
domácí sochaři strádají, považovat zakázka jediné sochařské práce, kdy se při přestavbě
jezuitského profesního domu na Malé Straně pro účely gubernia roku 1784 dostane
k práci na portálku na Malostranském náměstí.40
Mezi jeho poslední díla patří také výzdoba průčelí klášterní knihovny na Strahově
z let 1782-1783.
Žádná z těchto prací ale nestačí a roku 1784 je Ignác František Platzer přinucen
prodat svůj dům na Pohořelci. Nedlouho na to 24. září roku 1787 umírá.
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4.1. Vliv ostatních umělců na dílo Ig. Fr. Platzera
Platzerův naprosto vyhraněný osobitý projev je tvořen převážně syntézou tvorby
několika umělců, od nichž se nejen inspiroval, ale některá svá díla i interpretoval.
Mezi tyto umělce patří významní sochaři středoevropského sochařství G. R. Donner,
M. B. Braun a F. M. Brokoff.
Největší vliv na jeho tvorbu mělo bezpochyby období pobytu ve Vídni. Zde se učil
pod dohledem Mollovým, díky čemuž se mu dostalo pečlivého studia díla
G. R. Donnera. Donner bezpochyby patří k nejvýznamnějším umělcům své doby
a přestože zpočátku jeho tvorba měla na Vídeňské akademii negativní ohlas, brzy se
jeho myšlenek chopí a přenáší je do tvorby všech sochařských odchovanců akademie.
Donner se inspiruje v antickém umění a v dílech mistrů vrcholné renesance, jako je
například Michelangelo, kde hledá monumentalitu a klasickou pevnost řádu, což ho
odvádí od vrcholně barokního sochařství. To Platzera inspiruje k budování soch
ne gradací, ale hledáním rovnováhy a harmonie.41 Ignác František má k Donnerovi
blízko i svým přenesením reliéfu do některých postav, kdy například drapérií převádí
pohybovou křivku více do plochy. I to se stává v pozdější Platzerově tvorbě jedním
z charakteristických znaků jeho tvorby. Příkladem nejbližšího přiblížení Donnerovi
se ukazuje oltář Sv. Kříže v Teplé, ačkoli klasicistní vzorce zde oživuje rokokovým
citem.42 Platzerova návaznost na Donnera posouvá jeho dílo dál a tím tak vnáší novou
ideu samotného vnímání sochy z provinciální omezenosti, která zde vládne v době
vídeňské centralizace.43
V jeho tvorbě se prokazují i vlivy tvořené na našem území dílem Brauna a Brokoffa.
Platzer přejímá především Braunovu typickou dynamičnost, která je známá dováděním
barokních principů až k nejzazším mezím radikálního řešení.44 Sílu vycházející
z pohybu a figury samotné ale zklidní svým osobitým přístupem. Poučení z Brauna
se ukazuje například u sochy černínského Herkula, kdy Platzer vytvoří napětí mezi
postavami, ale námět zápasu vyústí do rozvážné akce. Braun v tomto případě sochu
ztvárňuje svým charakteristickým pojetím, kdy ze sochy vyzařuje vysoké vnitřní napětí.
Platzer hledá inspiraci i v jeho antipodovi, kterým je druhý nejvýznamnější sochař této
doby, a to F. M. Brokoff. Ten na rozdíl od Brauna obrací sílu barokního výrazu
do vnitřku soch. Brokoff je typický svou objemovou modelační rozvážností
41

SKOŘEPOVÁ 1957, 54
BLAŽÍČEK 1967, 144.
43
NEUMANN 1969, 48.
44
SKOŘEPOVÁ 1957, 34.
42

18

a monumentální výtvarnou formou.45 Dokáže zklidnit barokní pathos do slavnostní
vážnosti a sílu barokního výrazu pak obrátí do vnitřku svých silných a lidsky krásných
postav.46
Ona syntéza všech těchto mistrů vytváří Platzerovo zcela specifické dílo, které se
v průběhu jeho tvorby vyvíjí a dostává svojí vlastní osobitost.
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5. Kostel Zvěstování Panny Marie v Teplé
Kostel Zvěstování Panny Marie, se nachází v prostorách kláštera v Teplé.
Klášter nechal roku 1193 založit český šlechtic blahoslavený Hroznata, který sem
povolal premonstrátské mnichy z pražského Strahova.47
Nejvýznamnější a dodnes zároveň nejstarší dochovaná část kláštera, je právě kostel
Zvěstování Panny Marie postavený v letech 1193–1232. Kostel byl 20. června roku
1232 vysvěcen pražským biskupem Janem, slavnosti se zúčastnil i český král Václav I.48
Původní podobu románského kostela lze popsat jako halové trojlodí s dvěma
postranními chóry, západním dvouvěžovým průčelím a transeptem. Vzorem pro stavbu
byl pravděpodobně kostel v německém Walderbachu.49 Jako stavba s konceptem
síňového trojlodí, se považuje za první tohoto typu u nás a zahajuje tím v české
architektuře středověku přístup k sjednocování vnitřního prostoru, která bude trvat
až do konce gotiky.50
V 15. století byly některé románské části chrámu nahrazeny částmi gotickými
a upravena klenba svatyně. Jedná se o významnou ukázku přechodu mezi těmito dvěma
slohy a je nejstarší svého druhu na našem území.51
Během 17. a 18. století prošel kostel barokními úpravami. Hlavní práce byly
započaty po ukončení třicetileté války a po požáru v roce 1659, kdy celý klášter včetně
kostela zasáhl snad nejzhoubnější požár v jeho historii. Pro kostel byl roku 1664
vytvořen nový, raně barokní oltář a 1666 přistavení prelatury s knihovnou a sakristií
Dominikem Pinchetim.52
V následujících letech docházelo k významným architektonickým úpravám, jednalo
se například o úpravu vstupního portálu kostela pravděpodobně realizovanou Johannem
Hötterem, který byl v pozdějších letech nahrazen portálem novorománským. Dále pak
výstavba barokní krypty s kaplemi sv. Václava a sv. Michaela u severní stěny

53

Během

let 1714–1717 se provedlo nové vybavení chrámu a jeho obložení umělým mramorem.
Tepelský klášter velmi prosperoval za období jednoho z jeho opatů a tím byl v letech
1741-1767 Jeroným Ambrož. Právě za jeho vedení vyzdobil Platzer a jeho dílna kostel
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sochami, které nahradily předešlou sochařskou výzdobu. Ta byla vytvořena Osvaldem
Josefem Vendou již na počátku 18. století a později přemístěna do kostela v Pístově. 54
Ignác František na této zakázce pracoval přes deset let od roku 1750 do roku 1761.
Časové zařazení soch nám usnadňuje částečně zachovaná korespondence mezi opatem
a Platzerem.55 Co se samotné sochařské výzdoby týče, dílna zde pracovala na výzdobě
hlavního oltáře, oltáře Sv. Kříže, náhrobku blahoslaveného Hroznaty, sochách
v chrámových lodích představující postavy světců a čtyř církevních otců umístěných
v kanovnickém chóru.
Během této doby byl do chrámu Zvěstování Panny Marie přemístěn oltář
Sv. Theodora, původem z Chotěšova, zdoben sochami Matouše Václava Jäckela.56
Mezi lety 1750–1763 se také přistoupilo ke kompletní freskové výmalbě kostela.
Jedná se o dílo malíře západních Čech, Eliáše Dollhopfa.57
V chrámu se nachází také na obou stranách lodi deset menších oltářů s obrazy světců,
jemuž je daný oltář zasvěcen. Obrazy jednotlivých oltářů představují sv. Barboru,
sv. Jana Nepomuckého, sv. Norberta, sv. Josefa a sv. Jana Evangelistu na straně severní
a postavy sv. Kateřiny, Panny Neposkvrněné, sv. Anny, sv. Máří Magdaleny a sv. Karla
Boromejského na straně jižní. Jedná se o díla umělců Josefa Kramolína, Jana Petra
Molitora, Erharta z Chebu, Antonína Schümka a Jana Herzoga.58 Pravděpodobně
se jedná také o dílo tepelského umělce Tomáše Pistla, který spolupracoval s pražským
mramorářem J. Hennevogelem, jenž vytvořil barokní tumby. 59
Za pozornost stojí jistě i stally z roku 1755 vytvořené pro kostel již zmíněným
Tomášem Pistlem a které jsou zdobeny čtyřmi Platzerovými postavami církevních otců,
vázami a puttů.60
Kresby, které s Teplou souvisejí ukazují Ignáce Františka Platzera jako velmi
nadaného kreslíře a umožňují nám sledovat přípravu velké části těchto soch v kresbách,
z nichž některé lze také přesně identifikovat s provedenými díly. 61 Tato část kreseb nám
pomáhá poznat hotové předlohy k plastickým dílům, ale vedle většiny takovýchto
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kreseb nám ukazuje i značnou část přípravných skic jeho studií, kde se jeho kreslířské
umění jeví mnohem svobodněji a upřímněji.62

5.1. Hlavní oltář Zvěstování Panny Marie
Hlavní oltář zasvěcený Zvěstování Páně [1], je dílem nejen Ignáce Františka
Platzera, ale i pražského kamenického mistra Josefa Lauermanna. 63 Tento oltář byl první
zakázkou, kterou Platzer s opatem Jeronýmem Ambrožem uzavřel. Podle smlouvy,
kterou otiskl Volavka, bylo Ignáci Františku vyplaceno 1.000 fl., po rozšíření smlouvy
na vyhotovení čtyř figur v presbytáři mu pak bylo vyplaceno dalších 240 fl..64
Pro tepelské sochy je charakteristická změna proporcí, kdy dříve štíhlé a protáhlé
postavy nyní ztrácejí svou klasicistní délku a nabývají na šíři a podsadité hmotnosti.
Tato změna je nejpatrnější v postavách církevních otců a právě v sochách hlavního
oltáře.65
Hlavní oltář portálového typu s tordovanými sloupy a sloupy s hladkými dříky
po stranách má v horní části umístěnou postavu Boha Otce, který je obklopen anděly
a andílky. Nad touto skupinkou je v paprscích umístěna holubice Ducha svatého. Spodní
část oltáře je kromě bohatě zdobené predely doplněna sochami světců sv. Norberta
vpravo a sv. Augustina vlevo. Celou dynamičnost této barokní architektury doplňují pak
vedle sv. Norberta postava sv. Václava umístěná na pilastru a vlevo u sv. Augustina
je to socha Archanděla Michaela.
Obraz Zvěstování Panny Marie na hlavním oltáři je dílem umělce Petra Jana
Molitora.66
V presbytáři kostela se nachází další sochy, které jsou ve vztahu k oltářnímu obrazu
a představují rodiče Panny Marie sv. Joachima a sv. Annu, dále sv. Josefa a krále
Davida.67
Ani u soch z hlavního oltáře ani u těchto čtyř jsem se nedočetla nebo nemohla nalézt,
souvislost s jakoukoli případnou kresbou Platzerovou. Mezi kresbami náležícími Ignáci
Františku Platzerovi, sice lze najít kresbu znázorňující například krále Davida, nejsou
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zde však patrné známky toho, že by tato kresba mohla mít souvislost právě s výzdobou
v Teplé.

5.2. Oltář sv. Kříže
Dalším mistrovským dílem, na kterém spolupracoval Ignác František Platzer
stejně jako u hlavního oltáře s Josefem Lauermannem, je oltář Sv. Kříže [2]. Oltář
umístěný uprostřed svatyně pochází z roku 1761 a představuje klečící postavu Máří
Magdaleny pod krucifixem a čtyři reliéfy ze života Ježíše Krista.68
K výše uvedenému oltáři se podařilo dochovat kresbu Ukřižovaný s Máří
Magdalénou a truchlícím andílkem [3], představující návrh k horní části oltáře v Teplé.69
Kresba Ukřižovaný stejně jako kresba návrhu jednoho z reliéfů, o které se ještě zmíním,
patří do Platzerova staršího období z let padesátých. Jedná se o kresbu perem slohově
dosti podobnou kresbám vztahujícím se k návrhům pro jeho práce v Hoříně
(před rokem 1750). Stručné tahy budují obrys figur, konstruují jejich šat, naznačují
svalstvo a chvatným cikcakem stínují plastický povrch a části, které ustupují dozadu. 70
Finální podoba oltáře odpovídá této přípravné rokokové kresbě jen částečně.
V realizovaném díle můžeme vidět stejně jako u kresby dlouhé tělo ukřižovaného
přibité ke kříži. Kříž zde ale není zdoben ozdobnými rokokovými prvky jako na návrhu.
Na kresbě je vlevo pod křížem klečící Maří Magdalena a vpravo truchlící andílek,
zatímco u oltáře můžeme vidět pouze postavu Máří Magdaleny. Ta pokleká na jednom
koleni se zalomenýma rukama a její utrápený pohled směřuje vzhůru.
Další kresby, které patří k návrhům pro oltář Sv. Kříže v Teplé souvisí s dolní částí
oltáře, na kterém jsou umístěny čtyři reliéfy z olova s náměty z Kristova utrpení. Zde
můžeme vidět souvislost s vídeňskou akademií a ovlivněním Platzerovy tvorby
G. R. Donnerem. Nejen materiálem, ale i kompozicí se zde odvolává na Donnerovy
reliéfy z predely oltáře bratislavské Almužnické kaple.71
Jedna z těchto kreseb představuje návrh všech čtyř reliéfů Bičování, Korunování
trním, Nesení Kříže a Ukládání do hrobu [4].72 Podle Pocheho, patří tato kresba z roku
1757 k listům, které jsou pokryty skutečnými výkresy, dílem řemeslné, umělecky
necítící ruky.73 Oproti Donnerovy jsou však Platzerovy reliéfy pojaty víc barokně.
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Můžeme to spatřit nejen v dynamičnosti ve formě rozevlátých oděvů, ale například
v reliéfech Bičování Krista [8] a Korunování trním [10] Platzer zhruba celý děj ponechá
v prvním plánu, jen na rozdíl od Donnera [9, 11] zatíží prostor větším počtem figur, což
se obvykle objevuje na reliéfech vrcholného baroka.74 V dalším z reliéfů Ukládání
do hrobu [14] můžeme opět vidět inspiraci v jiných umělcích. Přesto, že tento reliéf má
opět souvislost s Donnerovými reliéfy z Almužnické kaple, oba dva se inspirují
Raffaelovým obrazem z Galerie Borghese v Římě. Donner ukazuje [15], že u něj jde
díky změnám pouze o inspiraci za to u Platzera to můžeme nazvat transformací. Usuzuji
tak na základě vzoru, kterého se přidržel mnohem podrobněji a v podstatě se jednalo
o stejnou Raffaelovu kompozici, jen zrcadlově obrácenou. 75 Nicméně všechny tyto tři
zmíněné části oltáře se totožně shodují s kresbou jim přičtenou. Ačkoli se zde
v kompozici a v proporcích postav projevují momenty Platzerova názoru zdánlivě
cizího, není třeba tyto kresby z Platzerova díla vylučovat a prohlašovat je za dílo
řemeslného pomocníka.76 O kresbě můžeme také říct, že je určená pro zákazníka a je
součástí korespondence mezi Platzerem a opatem, což dokazuje připsaná část na kresbě
„H. Veronika mit dem Schweißtuch – H. Mutter Gottes und zwei Frauen, Dieses obere..
ist sammt des unteren nachzuarbeiten. Die behörige Maß wird gesandt.“77
To dokazuje změnu, kterou se reliéf Nesení Kříže [12] jako jediný ze všech
ve výsledném provedení liší od kresby. Na listu můžeme vidět spolu s Ježíšem Kristem
dva biřice a ve finální podobě na reliéfu přibily vlevo postavy Veroniky s rouškou
a vpravo Panna Marie a dvě ženy. V souboru Platzerovských kreseb, se mně podařilo
nalézt návrh Ježíš a Veronika [5], která dle mého názoru, představuje finální návrh
tohoto reliéfu.78 Nejen že je kresba vytvořená stejnou technikou, ale také zde můžeme
spatřit stejný návrh námětu Nesení Kříže, doplněný pouze o právě zmiňované postavy
Veroniky, Panny Marie a dvou žen.
S oltářem svatého Kříže souvisí ještě dvě kresby nalezené v souboru. 79 Na jedné
z nich [6] můžeme vidět návrhové skici portrétu jeho ženy, které umístil do levého
horního rohu reliéfu Kladení do hrobu.80 U této kresby je zajímavostí, že mužské hlavy
jsou zřejmě studiemi k hlavě sochy sv. Vendelína umístěné též v klášterním kostele
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v Teplé.81 Na druhé [7] je autor zpodobněn s beranicí na hlavě82, tedy stejně jako
se zpodobnil Donner ve své soše svatého Martina pro bratislavskou katedrálu.83

5.3. Náhrobek bl. Hroznaty
Mezi další významná a zdařilá díla Ignáce Františka Platzera patří náhrobek
zakladatele kláštera,šlechtice blahoslaveného Hroznaty [16]. Je umístěný v severním
rameni transeptu u západní zdi. Jedná se opět o spolupráci s Lauermannem kdy
náhrobek má podobu tumby na mohutném soklu, nad níž se tyčí pyramida. Na ní je
nápis

„B. HROZNATA

FUNDATOR

ECLESSIAE

TEPLENS

IS

ET

CHOTTIESCHOVIENSIS“, ke kterému rozpíná ruce letící anděl, který zde zastupuje
Fámu.84 Pyramida je zdobena vázou umístěnou na jejím vrcholu a dvěma putti. Na víku
tumby leží postava představující blahoslaveného Hroznatu, vlevo u něho sedí plačící
žena a vpravo vidíme Chrona sedícího na obláčku. Celý Hroznatův náhrobek je zase
jedním z příkladů Platzerovy transformace, neboť jen obměnil náhrobek Vratislava
z Mitrovic vytvořený F. M. Brokoffem pro kostel sv. Jakuba na Starém Městě
pražském.85 Přestože stejně jako Brokoff postavil Platzer po stranách truchlící ženu
a Chrona, v postavách jednotlivých soch se ním neinspiroval. Postava truchlící ženy
usazená u Hroznatových nohou, patří mezi Platzerovy nejzdařilejší práce ačkoli
je vlastně téměř totožná s Mollovou sochou Austrie z vídeňské krypty u Kapucínů. 86 Její
tělo je prohnuté doprava. Hlavu opírá o pravou pokrčenou ruku a levou natahuje
k Hroznatovi. Pravá noha je pokrčená a jakoby na ní pokleká zatímco levá je spuštěná
volně dolů. Její bílé šaty se lepí na tělo a vzniká efekt mokré drapérie. Přes záda jí spadá
dolů k bokům šál, který jí zakrývá klín.
Z dochovaných skic určených pro tento náhrobek je patrné, že výsledná kompozice
se v návrzích několikrát změnila. Mezi kresbami jsou převážně skici týkající se postavy
Chrona, který se pravou rukou natahuje k ležícímu tělu Hroznaty a v levé drží kosu.
Pravou pokrčenou nohou pokleká na obláčku a levá natažená se vznáší ve vzduchu.
Stejně jako u plačící ženy mu přes záda spadá drapérie, která mu vpředu zakrývá klín.
Kresby k této postavě jsou velmi výrazné, silné tahy perem jsou místy vyplněny
jednoduchou šrafurou naznačující osvětlení sochy.
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U první kresby [17] můžeme vidět i studie kenotafu.87 Na této velmi vyzrálé
a výrazné realizaci, však značně přeměněné studii je kenotaf řešen jehlancovitě
se stojícím Chronem, truchlící ženou, plačkou (podle náznaku kotvy pojaté jako
Naděje), dvěma andílky nesoucími drapérii nad euroborem, do sebe zakousnutým
hadem jako symbolem věčnosti, představující slávu blahoslaveného, k němuž
se vztahuje lebka s věncem a mučednickou ratolestí.88
Další verzi stojícího Chrona a plačící ženy, představuje i výřez z kresby Kristus
se dvěma biřici [18], kde je znázorněn i Saturn s ženou povstávající z hrobu jako návrhy
pro náhrobek v Teplé.89
Postava Chrona (Saturna) je studována i na mnoha dalších kresbách souvisejících
s Teplou. Na dvou z nich vidíme pravděpodobně jedny z výchozích návrhů pro postavu.
Letmý náčrt perem, kdy Chronos sedí a pravou rukou se opírá o podstavec vidíme
na obou kresbách. Na první kresbě [21] má ale na levé noze položené hodiny, o které
si opírá ruku a obě nohy pokrčené.90 Naopak v druhém návrhu [20] má stejně položené
hodiny na levé noze, ale v pravé ruce, o kterou se opírá, má tentokrát kosu. Levá noha
zůstává pokrčená, zatímco pravá je zde natažená.91 Ačkoli se návrhy uvádí patrně
v souvislosti s náhrobkem v Teplé, s výslednou podobou mnoho společného nemají.
Následující kresba [22] perem působí velmi energicky. Zběžně skicovaný návrh,
s výraznými tahy pera a hrubou šrafurou, je další z možností podoby této postavy. 92
Podobnost s výslednou plastikou je vidět v celkovém postavení těla. Pravá noha
je stejně jako u náhrobku pokrčená a Chronos na ní pokleká, zatímco levá je natažená.
Pravá ruka je natažená a postava se o ni opírá naproti tomu levá ruka je pokrčená a drží
v ní kosu.
Poslední kresba [19] představuje vervní a výraznou studii postavy Chrona otočeného
zády spolu se studiemi postav andílků. 93 Stejně jako na předchozí kresbě, se zde poloha
těla přibližuje finální podobě plastiky. Postava sedí a opírá se o pravou ruku, ve které
drží kosu. Levá ruka je pokrčená a drží přesýpací hodiny. Postavení nohou se nemění,
pravá je pokrčená a levá natažená dopředu.
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Ani jedna z těchto kreseb nepůsobí jemně a elegantně. Místo klasicistního projevu
se zde výrazně projevuje kresba dynamická s občasným náznakem rokokových prvků
v krátkých a obloučkových tazích perem.

5.4. Sochy církevních otců
Na čtyřech sochách západních církevních otců sv. Řehořovi [25], sv. Jeronýmovi
[26], sv. Ambrožovi [23] a sv. Augustinovi [24] je nejvíce patrná změna proporcí. Dříve
štíhlé a protáhlé postavy, ztrácejí nyní svou klasicistní délku a nabývají na šíři
a podsadité hmotnosti, což lze vysvětlit přizpůsobení se rokokovému prostředí. 94 Tyto
sochy umístěné v kanovnickém chóru vyjadřují nejen vnitřní dynamiku, ale i velikost
jejich duchovních osobností. K těmto sochám se bohužel zachoval pouze skrovný
kresebný materiál.
U Platzera se objevuje výsledek jeho studia na vídeňské akademii, kde studovali
kresbu lidského těla podle živého modelu. To u něho můžeme spatřit v kresbách, kdy
se snaží studovat různé lidské typy, zkratky mužských a ženských rukou a používat
je pak nemálo pozměněné u některých soch, což může být příklad i ruky sv. Jeronýma
na jedné z kreseb.95 Socha tohoto západního církevního otce je zde zpodobněna jako
postava poustevníka, který je téměř nahý a oděn pouze v bederní roušce. Váha těla
spočívá na pravé noze a levá je zvednutá. Jeroným se naklání k pravé straně a jeho
pohled míří dolů pod sebe. Pokrčená pravá ruka, které se týká zmiňovaná kresba [27]
drží kámen a levá mířící vzhůru drží roh.96 Kmen stromu za jeho zády má na své pravé
straně přidělaný kříž a na levé je umístěna kniha s lebkou. Na zemi pak mezi jeho
nohama leží lev s otevřenou tlamou. Na kresbě se studiemi mužských hlav [28] můžeme
spatřit vlevo nahoře přípravnou kresbu právě k této soše. 97 Hlava s lysinou a vlasy
až na zátylku má stejně jako finální podoba sochy plnovous splývající ve dvou
pramíncích. Jediný rozdíl s kresbou je v tom, že socha má nad hlavou svatozář.
U této postavy sv. Jeronýma můžeme vidět i příklad nejčastější Platzerovy
transformace, a to v obměňování vlastních soch. Zde se jedná o transformaci
černínského Herkula a řezba Jeronýma v Teplé má pak svou repliku v platzerovské
výzdobě v Konojedech.98
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Tyto dvě studie z Platzerových návrhů, jsou jediné kresby související s postavami
církevních otců v Teplé v jeho pozůstalosti.

5.5. Sochy světců
Velkou část sochařské výzdoby tvoří postavy světců umístěné v chrámových
lodích. Těchto 23 bíle polychromovaných a zlatem lemovaných soch představuje světce,
kteří se ve službách evangelia a na životní cestě, usměrněné podle učení Ježíše Krista
ukázali jako nejstatečnější.99 Jedná se o sv. Markétu, sv. Apolonii, sv. Kateřinu,
sv. Ludmilu, sv. Petra, Bolestnou Pannu Marii, sv. Jana Evangelistu, sv. Ondřeje,
sv. Benedikta, sv. Vendelína, sv. Bernarda, sv. Dominika, sv. Antonína Paduánského,
sv. Víta, sv. Františka z Pauly, sv. Františka z Assisi, sv. Jindřicha, sv. Mikuláše
a sv. Ignáce z Loyoly. U všech soch se projevuje platzerovský typ tváře, kdy široký
obličej s malým nosíkem a velkými, těžkými očními víčky doplňují dekorativně pojaté
vlasy a vousy.
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K některým z těchto soch se dochovaly nejen kresby představující

definitivní výsledný návrh sochy, ale i skici, ukazující první představu umělce.
Sv. Apolonie
První z kreseb, které se týkají této části sochařské výzdoby v Teplé, představuje
sv. Apolonii [30].101 Tato kresba, jak uvádí Poche, pochází z Platzerova staršího období,
z let padesátých.102 Postava Apolonie je zde rokokově načrtnuta uvolněnými liniemi,
které zobrazují postavu bez detailněji vykreslených prvků, jak tomu bývá u kreseb, které
sloužily, jako předloha pro hotové dílo a působí velmi živě. Postava na kresbě stojí
v mírně esovitém prohnutí s lehce předkročenou a pokrčenou levou nohou. Je stejně
jako u sochy [29], která je umístěná v hlavní lodi kostela na severní straně u třetího
pilíře od východu, oblečena do šatů, které jí přes boky přiléhají na tělo a zdůrazňují její
plnoštíhlé proporce. Šátek spadající z hlavy přes záda v celé délce postavy je na prsou
svázaný na uzel a v pase je jeho levý cíp vzdutý v hlubokém záhybu v přední části těla,
přes lehce pokrčenou levou nohu. Její hlava směřuje k natažené pravé ruce, v které
na kresbě drží pravděpodobně kleště, jeden z jejích atributů. V druhé ruce, která je volně
spuštěná podél těla, drží mučednickou ratolest. Tyto atributy byly pravděpodobně stejně
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umístěny na tepelské soše, čemuž napovídají záhyby rukou. Ani jeden z nich se bohužel
nezachoval.
Mladý řeholník
Další z kreseb [32] je označována jako Mladý řeholník. 103 Tato velkoryse
načrtnutá kresba připouští souvislost se sochami vytvořenými právě pro Teplou
v širokém rozmezí padesátých, a zároveň i let šedesátých. 104 Silné tahy pera doplňuje
výrazná šrafura. Postava na kresbě představuje muže se vzpřímenou hlavou a mírně
předkročenou levou nohou. V levé ruce drží knihu, která se zároveň opírá o jeho levý
bok. Pravá ruka je zde naznačena v pokrčení před tělem, ale bez detailnějšího
provedení. Postava má přes sebe přehozený plášť sepnutý přes ramena na prsou.
Tato kresba pravděpodobně představuje řeholníka, dle mého názoru by se dalo
uvažovat i nad letmou skicou k postavě sv. Víta. Socha tohoto českého zemského
patrona [31], nacházející se v hlavní lodi na jižní straně u šestého pilíře od východu,
je zpodobněna téměř totožně, jako postava na kresbě, jen v zrcadlovém pohledu. Stejně
jako na kresbě stojí sv. Vít s předkročenou v tomto případě ale pravou nohou
na vysokém špalíku. Stejně jako na kresbě je zde vidět dlouhý plášť sepnutý na prsou
a padající přes záda až k nohám. Pod ním je krátký šat zakončený suknicí a v pase
přepásaný. Vít má na sobě vysokou obuv ukončenou pod koleny. I když na kresbě
nejsou vykresleny detaily, je zde vidět náznak vysoké obuvi stejně jako to, že postava
na sobě nemá znázorněn dlouhý šat, který má řeholník pod pláštěm. Socha zemského
patrona stejně jako na kresbě drží v jedné ruce knihu, která se zároveň opírá o jeho bok,
a v druhé ruce, drží mučednickou palmu. Jediné, co na první pohled odlišuje kresbu
od sochy, je hlava lva ležícího u nohou sv. Víta.
Sv. Benedikt
Postava sv. Benedikta, která je jednou z 23 soch světců v kostele, je znázorněna
na kresbě [34] perem.105 Tento pečlivě prokreslený návrh představuje studie světcovy
postavy a zejména pak gest, v kterých spatřujeme zažehnávání jedu vlitého mu
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do kalicha s vražedným záměrem a symbolizovaný dráčkem. 106 Na třech studiích vidíme
sv. Benedikta oděného do dlouhého pláště s širokými rukávy a mozetou přehozenou
přes ramena.
Na prvním návrhu má pravou ruku zdviženou nad hlavu a spolu s ukazováčkem
a prostředníčkem míří k nebesům. Levá ruka je pokrčená před tělo a drží pohár.
Je vyobrazen stejně jako na ostatních návrzích v podobě staršího muže s lysou hlavou
a plnovousem. Na tomto návrhu má hlavu skloněnou a pohled směřuje na pohár v ruce.
Tělo je v mírném prohnutí na levou stranu v kontrapostu na pravé noze.
Druhý návrh ukazuje Benedikta s oběma rukama pokrčenýma před sebou, kdy pravá
míří se zvednutým ukazováčkem vzhůru, ale nepřevyšuje postavu světce a levá drží opět
pohár v úrovni pasu. Pohled této kresby opět směřuje na pohár v levé ruce.
Poslední návrh na kresbě představuje sv. Benedikta ve stejné poloze jako na druhém,
pouze zrcadlově obrácený v náklonu hlavy a mírném prohnutí těla na pravou stranu.
Výslednému provedení, které můžeme vidět v kostele Zvěstování Panně Marii, které
se nachází v severní lodi u pátého pilíře, odpovídá návrh první. Socha světce [33]
je v kontrapostu na pravé noze se zvednutou pravou rukou, kdy její prsty ukazují vzhůru
k nebesům a v levé ruce před sebou drží pohár. Plášť i mozeta se od kresby neliší stejně
jako provedení hlavy.
Postavy sv. Petra, sv. Ondřeje, sv. Libora a sv. Ignáce
Další dochovaná kresba [35] nám ukazuje pravděpodobně jeden z hotových
návrhů k objednaným sochařským dílům.107 Jsou na ní zobrazeny čtyři postavy světců
a podle popisu na kresbě představují sv. Petra, sv. Ondřeje, sv. Libora a sv. Ignáce.
Jedná se o lavírovanou kresbu perem a tuší, která přesně odpovídá výslednému
provedení soch v kostele. Kresba je velmi vyspělá, ukazuje Platzera jako vyjímečně
zručného kreslíře.
Na návrhu je sv. Petr vyobrazen v postoji s mírným kontrapostem levé nohy
a s pravou nohou mírně předkročenou a podloženou knihou. Hlava je v mírném
předklonu a pohled směřuje na knihu, kterou drží v levé ruce a zároveň ji opírá o levý
bok. V pravé pokrčené ruce, která směřuje k jeho hrudi drží klíč, jeden z jeho atributů.
Přes dlouhý spodní plášť v pase přepásaný provazem, má přes ramena přehozený
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svrchní plášť a ten je zároveň přehozený přes pravé pokrčené koleno a u pravé nohy
spadá až k zemi. Kresba jeho postavy přesně odpovídá výslednému provedení sochy
[36] v kostele.
Další z postav apoštol sv. Ondřej je na kresbě opět téměř totožný s výslednou sochou
[37], která je umístěná v jižní lodi kostela u čtvrtého pilíře od východu. Na návrhu
je přený o mohutný kříž ve tvaru písmene X. Pravá ruka je vztyčená a objímá kříž kam
míří i jeho pohled. Levá ruka směřuje podél těla dolů a přidržuje knihu, která se stejně
jako u některých předchozích postav zároveň opírá o jeho bok. Dlouhý šat sahající
až k zemi kopíruje jeho postavu a ukazuje jak obratně Platzer dokáže sochy oblékat.
Přes ramena má uvázaný plášť, který mu přes záda spadá až k nohám. Na soše v kostele
se na rozdíl od kresby jeho atribut knihy neobjevuje v ruce, nýbrž je opřen o jeho levou
nohu.
Ignác František Platzer si někdy zaznamenával figurální motivy z malby, které
ho zaujaly. Je to příklad i kresby sv. Ignáce na tomto návrhu, kdy jeho postavu
překreslil z velkého obrazu J. J. Heinsche u sv. Salvatora v Klementinu. 108 Je zde
nakreslen v lehkém kontrapostu pravé nohy s hlavou vztyčenou a vzhlížející
ke zdvižené pravé ruce, ve které drží jeden z jeho atributů, znak IHS. Druhá ruka
oddálená od těla směřuje dolů s dlaní obrácenou k zemi. Oděn je v dlouhém rouchu,
přes které má nasazenou kasuli. V soše [38], nacházející se v jižní lodi u sedmého pilíře
od východu, pak jeho pohled směřuje k vztyčené pravé ruce stejně jako na návrhu,
atribut v ní ovšem chybí. Je však možné, že to je jen další z případů, kdy byl během
dlouhých let ztracen.
Poslední postava na této Platzerově kresbě představuje podle nápisu pod postavou
sv. Libora. V kostele Zvěstování Panny Marie se však tato socha nenachází. Pokud se
ale zaměřím na jiné z postav světců, představuje tato kresba přesnou předlohu
pro sv. Mikuláše [39]. Figura sv. Libora stejně jako u sochy sv. Mikuláše stojí
v esovitém prohnutí těla k pravé straně. V levé předpažené ruce drží berlu, která se opírá
o zem a v pravé spuštěné podél boku přidržuje knihu. Obě postavy jsou oblečeny
v biskupském šatu s mitrou na hlavě, která směřuje pohledem dolů. Stejné s kresbou
jsou pak i záhyby na oděvu a třásňové zdobení.
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Sv. Vendelín, Panna Marie Bolestná a sv. Dominik
Taktéž velmi kvalitně nakreslený a propracovaný je i další návrh [40]
s postavami světců, kdy se jedná opět o lavírovanou kresbu perem a tuší. 109 Zřejmě další
z návrhů definitivního rázu k sochám pro kostel v Teplé, u některých světců ve výsledku
značně odlišných.110 Na kresbě jsou postavy sv. Vendelína, Panna Marie Bolestné
a sv. Dominika.
Postava sv. Vendelína je nakreslena v dlouhém šatu, přes který má přehozený plášť
sepnutý u krku. Oděv je v pase přepásán s levým cípem pláště uchyceným u opasku.
Na hlavě má klobouk zdobený pery a jeho pohled směřuje k levé ruce. V té drží knihu,
kterou si opírá o levý bok a na ní leží beránek. Pravá ruka je pokrčena před tělem
a přidržuje vysokou tyč, kterou má před sebou. Socha sv. Vendelína [41], nacházející se
v hlavní lodi kostela na jižní straně u pátého pilíře, se od kresby značně odlišuje. Její
levá noha je předkročená a podložená špalíkem. Další odlišností je oděv, který
u plastiky tvoří košile s krátkými kalhotami a nízkou obuví. Přes oděv má postava
přehozený polodlouhý plášť svázaný na prsou a přes levé rameno přehozený popruh
torby, která visí u pasu na pravé straně.
Ze všech tří postav na této kresbě se s výslednou podobou sochy nejvíce ztotožňuje
kresba sv. Dominika. Tento detailně prokreslený návrh ukazuje tohoto zakladatele
dominikánského řádu oděného do dlouhého řeholního oděvu na němž má přehozený
dlouhý plášť s kapucí, který v úrovni kolen obepíná nohy a vlaje v dynamickém
pohybu. V levé ruce, kterou zvedá vzhůru drží růženec, na který směřuje jeho pohled.
Pravá ruka je pokrčená a míří s nastavenou dlaní směrem k růženci. U nohou tohoto
světce leží na pravé straně pes s pochodní v tlamě.
Socha [43] v Teplé, umístěná v severní lodi a nacházející se u šestého pilíře, se pak
od návrhu liší. Světci zde přibyl škapulíř s kapucí, který u kresby chybí. Jak již bylo
zmíněno, na kresbě je sv. Dominik zobrazen s růžencem v levé ruce, který se u sochy
nenachází, pravděpodobně zde ale původně byl.
Poslední z postav na tomto Platzerově návrhu je Panna Marie Bolestná. Stojí
v kontrapostu na levé noze s pravou rukou směřující dlaní k zemi a pravou míří k meči
zabodnutém v prsou. Přes hlavu, která je mírně skloněná a pohledem směřuje k pravé
ruce má přehozenou roušku. Její dlouhý šat z části zahaluje svrchní plášť a ten je svázán
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uzlem na hrudi. Spadá pak přes levou ruku dolů v délce celého těla. V úrovni boků
je přichycen páskem a překrývá část nohou.
Kresba postavy se ve výsledku s podobou sochy [42] liší několika detaily. Držení těla
zůstává totožné stejně jako drapérie. Ruce jsou ale rozhozené od těla a hlava směřuje
vzhůru s pohledem směřujícím k nebesům. U sochy nenacházíme meč bodnutý do hrudi
a ani náznak, že by tam dříve mohl být. Tato socha Bolestné Matky je v kostele
umístěná u čtvrtého pilíře od východu na severní straně hlavní lodi, který sousedí
s oltářem sv. Kříže tak, že s protější sochou sv. Jana Evangelisty, která je umístěná
v hlavní lodi u čtvrtého pilíře od východu, ale na jižní straně, tvoří ikonograficky
kalvárii.111
Bolestná Panna Marie
V kresebné pozůstalosti Ignáce Františka Platzera se nachází ještě jedna kresba
[44] znázorňující Bolestnou Pannu Marii.112 Tento návrh je nápadný svými štíhlými
proporcemi a plavností.113 Stejně jako předchozí kresba této postavy se od výsledné
podoby plastiky značně liší. Postava je v prohnutí k levé straně a hlava směřuje vzhůru.
Ruce jsou sepnuté před tělem a hruď má opět probodnutou mečem. Rouška, kterou má
přehozenou přes hlavu spadá na pravou ruku, kde se spojuje s levou částí, která je
protažená pod rukou. Spodní část oděvu tvoří dlouhý šat, který u země odkrývá špičky
nohou.
Sv. Petr s kohoutem, sv. František Serafínský, sv. Klára
Na tomto návrhu [45] vidíme vlevo postavu sv. Petra s kohoutem a vpravo
sv. Kláru, na této kresbě je důležitý hlavně sv. František Serafínský, který je součástí
postav světců v kostele.114 Tato kresba, ačkoli je detailně propracována, působí klidně
a nevýrazně oproti některým již zmíněným návrhům. Postava svatého Františka je zde
v mírném kontrapostu pravé nohy s tělem nakloněným vlevo. Na sobě má dlouhé
řeholní roucho, to je v pase přepásané cingulem a okolo ramen má přehozenou
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pláštěnku sepnutou u krku. Jeho pohled směřuje k pokrčené levé ruce, v které drží kříž
a lebku zatímco pravou ruku si pokládá na hruď.
S řezbou [46] vytvořenou pro kostel, umístěnou v severní lodi chrámu a nacházející
se u sedmého pilíře od východu, se lehce odlišuje. Nejen tím, že celá figura je zrcadlově
obrácená, tudíž světec stojí v kontrapostu na levé noze, ale i jeho tělo se naklání vpravo.
Jeho pohled se nemění, hlava stále směřuje k pravé straně a upřeně pozoruje kříž, který
dříve pravděpodobně přidržovala levá ruka, nyní ale chybí. Pravá ruka spuštěná podél
těla drží jeden z atributů, lebku. Oblečen je stejně jako na kresbě v dlouhém řeholním
rouchu přepásaném v pase cingulem a s pláštěnkou sepnutou u krku.
Druhý návrh postavy sv. Františka se objevuje i na jedné z posledních kreseb, které
se Teplé týkají, a spolu s ním ukazují předlohy dalších světců.
Sv. František Serafínský, sv. Antonín, sv. Šebestián, sv. Prokop, sv. Roch, sv. Vojtěch
Tato kresba [48], která je kreslená klidně bez větších výtvarných ambic
a zobrazuje detailně zpracované návrhy postav sv. Františka Serafínského, sv. Antonína,
sv. Šebestiána, sv. Prokopa, sv. Rocha a sv. Vojtěcha označené jmény pod jednotlivými
figurami.115 Jedná se pravděpodobně o jeden z finálních návrhů, jelikož postavy jsou jen
z malými obměnami podobné konečným sochám.
První z postav sv. František Serafínský zakladatel františkánského řádu, o kterém jsem
se zmiňovala v předchozí části práce, je zde téměř totožný se sochou jen s rozdílem
postavení rukou. Oproti řezbě zde drží atribut lebky v levé ruce a pravá přidržuje
u prsou kříž, který u sochy chybí. Pohled hlavy a oděv, který má na sobě se nemění.
Sv. Antonín, kazatel, který byl díky své znalosti Bible řazen roku 1231 v Padově
mezi církevní učitele, je zde zpodobněn v tradičním ikonografickém vzorci s malým
Ježíškem v náručí.116 Postava na kresbě je oblečena v dlouhém řeholním rouchu s kapucí
na němž má pláštěnku. Hlavu má skloněnou a pohledem směřuje dolů k malému
Ježíškovi, kterého drží v náručí pravé ruky. Levá ruka spadá podél těla a drží lilii. Socha
[47] sv. Antonína, na severní straně hlavní lodi umístěná u šestého pilíře od východu,
je v mírném kontrapostu pravé nohy a na rozdíl od návrhu zde světec nedrží lilii, ale
oběma rukama chová v náručí Ježíška. Oděv se opět skládá z dlouhého řeholního roucha
přepásaného cingulem, tentokrát ale s širokými rukávy a pláštěnky.
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Zbylé návrhy se týkají postav, které se v kostele neobjevují. Buď se jedná o návrhy
k sochám, které zde původně měly být, ale nerealizovaly se nebo tato kresba sloužila
zároveň jako předloha k zakázkám jiné sochařské výzdoby. I tuto možnost nelze
vyloučit vzhledem k tomu, že platzerovská dílna často opakovala své náměty
na různých místech s tím, že kolikrát jen obměnila detaily, což jsem uváděla jako
příklad u postavy sv. Jeronýma v Teplé a sochy černínského Herkula.
Sv. Roch a sv. Šebestián
Poslední návrh [49], který je uchovaný ve sbírce kresby v Národní Galerii
v Praze a je uváděn v souvislosti s Teplou představuje postavy sv. Rocha
a sv. Šebestiána.117 Tato kresba perem s rokokovými prvky a vykreslenými detaily
podává návrh totožný s postavami těchto světců na předchozí kresbě. Obrysy figur však
klasicisticky uzavírá jemná, téměř plynulá linie. Můžeme zde tedy vidět syntézu jeho
vlivu rokokově barokní a klasicistickou.118
Ačkoli se Skořepová ve své knize zmiňuje o kresbách v souvislosti s Teplou,
nepodařilo se mně kresebné návrhy spojit s žádnou ze soch, které se v kostele nacházejí.
Stejná domněnka se nalézá i v katalogu Národní knihovny vydaného roku 1980
v souvislosti s výstavou věnovanou Ignáci Platzerovi. Bohužel zde ale vyvstává otázka
zda nebyla tato informace pouze převzata z již zmíněné monografie čemuž odpovídá
citace katalogového hesla. Toto tvrzení se mně tudíž nepodařilo ani potvrdit nýbrž ani
vyvrátit a nabízí se proto k opětovnému bližšímu bádání.
Všechny tyto sochy jak již bylo zmíněno představují významné osobnosti církve.
Z ikonografického hlediska, si můžeme povšimnout souvislosti mezi postavami
nacházejícími se v bočních lodích. Jedná se o zakladatelé řádu sv. Františka
Serafinského (františkáni), sv. Ignáce z Loyoly (jezuité), sv. Dominika (dominikáni),
sv. Františka z Pauly (pauláni), sv. Benedikta (cisterciáci) a sv. Bernarda (druhého
zakladatele cisterciáků).
Sochy sv. Petra a sv. Ondřeje, dvou apoštolů, které se nachází také v bočních lodích,
u čtvrtých pilířů od východu, navazují na postavy umístěné k tentýž pilířům z pohledu
hlavní lodi. Jedná se o Bolestnou Pannu Marii a sv. Jana Evangelistu, kteří společně
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s oltářem sv. Kříže nacházejícím se uprostřed svatyně tvoří kalvárii. Sochy Bolestné
Panny Marie a sv. Jana Evangelisty na sebe zároveň protějškově navazují, stejně jako
to lze spatřit u postav v hlavní lodi, představující sv. Mikuláše, sv. Jindřicha,
sv. Antonína Paduánského a zemské patrony sv. Víta a sv. Ludmilu. Zbývající postavy
umístěné po stranách třetích pilířů, sv. Markéta a sv. Kateřina patřící mezi čtrnáct
pomocníků církve a sv. Apolonie uctívaná jako mučednice pro víru na sebe protějškově
navazují též. Osamocena zůstává v hlavní lodi kostela postava sv. Vendelína, patrona
pastýřů a poustevníků.
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Závěr
V této práci jsem si kladla za cíl přiblížit segment kresebné pozůstalosti
významného sochaře Ignáce Františka Platzera. Umělce, který dokázal navázat
na výrazné osobnosti vrcholného baroku u nás F. M. Brokoffa a M. B. Brauna. Jeho
přípravné kresby patří do souboru celé platzerovské rodiny, která u nás působila
v několika generacích od poloviny 18. století až téměř do konce 19. století. Je až
s podivem, že této pozůstalosti, která se nyní nachází v péči Národní galerie v Praze
ve Sbírce grafiky a kresby, nebyla dosud věnována dostatečná pozornost.
V souvislosti s dochovanými pracemi jsem považovala za nutné se v úvodních
kapitolách kromě základních údajů o životě a tvorbě Platzera, krátce věnovat vývoji
barokní sochařské kresby v Čechách.
Hlavní část práce a její cíl byl pak věnován seznámení se s kresbami připisovanými
právě Ignáci Františku Platzerovi. Vzhledem k tomu, jak je tento soubor obsáhlý, bylo
nezbytné resignovat na celkové zpracování jeho kresebné tvorby. Rozhodla jsem se
proto zaměřit výhradně na část, která souvisí s klášterním kostelem Zvěstování Panny
Marie v Teplé. Zde se během postupné barokizace objektu, za opata Jeronýma
Ambrože, podílela platzerovská dílna na kompletní sochařské výzdobě. Mým cílem
bylo zároveň komparovat kresby s výslednou podobou soch a pokusit se nalézt
ve zbývající části souboru souvislosti s Teplou. Vzhledem k velké obsahovosti této
kapitoly a v rámci zachování systematičnosti jsem byla nucena se odklonit
z chronologické linie a jednotlivé úseky dělit tak, aby byla práce lépe přehledná.
V průběhu mého bádání jsem narazila na kresby, které by s Teplou mohly souviset
ovšem nejedná se o nic jiného než o pouhé domněnky.
Během studia a zpracování dané látky, jsem se setkala s drobnými nesrovnalostmi
jako záměna označení sv. Vendelína za postavu sv. Valentina v katalogu k výstavě
věnované Platzerovým kresbám v roce 1980 a postavy sv. Apolonie, která je v článku
E. Pocheho označena jako sv. Agáta. Zároveň, jak se již zmiňuji v hlavní kapitole,
nepodařila se mně obhájit zmíněná existence soch sv. Rocha a sv. Šebestiána, které
ve své monografii uvádí Skořepová v souvislosti s Teplou.
V kontextu daného tématu jsem během zpracování předkládané bakalářské práce
prostudovala veškerou dostupnou literaturu odkazující na Ignáce Františka Platzera,
jeho sochařské a kresebné pozůstalosti související s klášterem. Za jednu ze základních
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těžkostí během své práce považuji nedostatek nových poznatků z novodobé literatury,
jelikož většina dostupných informací odkazuje na starší publikace. Vzhledem k tomu,
že jsem klášter v Teplé i Národní Galerii navštívila a sochy i kresby pro své badatelské
účely zpracovala musím hodnotit jejich dostupnost obrazové dokumentace jako velmi
omezenou neboť veřejnosti není běžně přístupná.
Na téma své bakalářské práce by jsem ráda navázala i v budoucnu, kde by jsem se
ráda zaměřila na zbylé kresebné práce související s Ignácem Františkem Platzerem
a jeho rodinou.
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Seznam kreseb
1. Ukřižovaný s Máří Magdalénou a truchlícím andílkem
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba a šrafování, papír světle okrový
291×168 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 189
Lit.: POCHE 1943, 234; BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 35, č.82
2. Pašijový cyklus (Bičování, Korunování trním, Nesení kříže, Ukládání do hrobu)
Kresba rákosovým perem, ředěnou tuší, lavírovaná, papír světle okorový
Pod Nesením kříže přípisek: „H. Veronika mit dem Schweisstuch – H. Mutter Gottes
und zwei Frauen, NB Dieses obere Blättl ist statt des unteren nachzuarbeiten. Die
behörige Mass wirdt betreff. (?) accurat beyhandig seyn.“
212×318 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 293
Lit.: POCHE 1943, 242; SKOŘEPOVÁ 1957, 159, obr. 64; BLAŽÍČEK/PREISS 1980 36,
č. 86
3. Ježíš a Veronika
Kresba perem, tuší, lavírovaná
97×150 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 292
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 36, č. 86
4. Studie rukou
Kresba perem, hnědou tintou, nepodkresleno, papír světle okrový
142×316 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 139
Lit.: SKOŘEPOVÁ 1957, 159, obr. 67
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5. Studie portrétních hlav
Kresba perem, tuší, grafitová podkresba, papír světle okrový
570×305 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 138
Lit.: SKOŘEPOVÁ 1957, 70, obr. 68; BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 35, č. 85
6. Vlastní podobizna Ignáce Františka Platzera
Kresba grafitem, částečně perem, ředěnou tuší, papír okrový, výřez z listu: kolem studie
perem (koňské hlavy) a grafitem
Verso: sv. František z Pauly, Merkur a Horsé
157×193 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 280
Lit.: SKOŘEPOVÁ 1957, 38, obr. 21; BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 35, č. 84
7. Náhrobek bl. Hroznaty v Teplé
Kresba grafitem, ve figurálních partiích vyvedená perem tuší, papír světle okrový,
polovina přeloženého listu: na jeho druhé půlce kresba bistrem, letící anděl s troubou
Verso: kresba perem, světec v kazuli s klečícím mužem, letící anděl s blesky: kresba
grafitem, letící anděl
330×210 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 298
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 34, č. 80
8. Kristus se dvěma biřici (Ecce homo) – Saturn a žena povstávající z hrobu
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba, papír světle okrový
Verso: kresba perem, Kristus se dvěma biřici, aletrnativní studie ke kresbě recto,
a andílci
278×174 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 211
Lit.: POCHE 1943, 234 (jen Ecce homo – uvedeno jako Bičování Krista); SKOŘEPOVÁ
1957, 106, obr. 114 (pouze výřez Saturna a vzkříšené ženy); BLAŽÍČEK/PREISS 1980,
34, č. 78
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9. Sedící Saturn s přesýpacími hodinami
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba, papír světle okrový
70×61 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 117
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 36, č. 88
10. Chronos
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba, papír světle okrový
Verso: kresby perem (fragmenty rámu, sarkofágu atd.)
78×110 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 113
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 32, č. 69
11. Sedící Saturn s kosou
Kresba perem, bistrem, grafická podkresba, papír světle okrový
Verso: kresba perem, fragment dvojice putti
55×65 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 118
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 36, č. 89
12. Saturn a tři andílci
Kresba perem, bistrem, grafická podkresba, papír světle okrový
Verso: kresby perem (různé studie, sv. František z Pauly s andílkem, ovce) a grafitem
(anděl)
192×238 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 102
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 34, č. 79
13. Studie mužských hlav
Kresba perem, duběnkovým inkoustem, podkresba tužkou, papír světle okrový
181×214 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, DK 3419
Lit.: SKOŘEPOVÁ 1957, 160, obr. 75
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14. sv. Apolonie
Kresba perem, bistrem, grafická podkresba, papír světle okrový
Verso: kresba perem, fragment dvojice putti
220×127 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 317
Lit.: POCHE 1943, 234, 235 (obr. Omylem uvedeno jako Agáta); BLAŽÍČEK/PREISS 1980
36, č. 90
15. Mladý řeholník
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba, papír světle okrový
128×73 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 154
Lit.: BLAŽÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 117, č. 60; Preiss (1979) 191, obr. 24;
BLAŽÍČEK/PREISS 1980, 36, č. 87
16. sv. Benedikt
Kresba tužkou, perem
156×324 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 163
17. sv. Petr, sv. Ondřej, sv. Libor a sv. Ignác
Kresba perem, tuší, lavírovaná
205×344 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 164
Lit.: POCHE 1943, 233
18. sv. Vendelín, sv. Marie Bolestná a sv. Dominik
Kresba perem, tuší. lavírovaná, papír světle okrový
171×270 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 175
Lit.:BLAŽÍČEK/PREISS 1980, č. 92, 37
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19. Bolestná Panna Marie
Kresba perem, tuší, grafitová podkresba, papír světle okrový
162×87 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 174
Lit.:BLAŽÍČEK/PREISS 1980, č. 91, 36
20. sv. Petr s kohoutem, sv. František Serafínský a sv. Klára
Kresba perem, tuší, lehká podkresba a modelace grafitem, papír světle okrový
198×271 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 177
Lit.:BLAŽÍČEK/PREISS 1980, č. 95, 37
21. sv. František Serafínský, sv. Antonín, sv. Šebestián, sv. Prokop, sv. Roch a
sv. Vojtěcha
Kresba perem, tuší, lehce modelovaný grafitem, papír světle okrový
Verso: kresba perem, studie Křtu Kristova a andělů
216×340 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby, K 37 166
Lit.:BLAŽÍČEK/PREISS 1980, č. 93, 37
22. sv. Roch a sv. Šebestián
Kresba perem, bistrem, grafitová podkresba a šrafování, papír světle okrový
129×128 mm
Národní galerie v Praze – sbírka grafiky a kresby K 37 316
Lit.:BLAŽÍČEK/PREISS 1980, č. 83, 35

43

Seznam literatury
BENEŠOVSKÁ/ DRAGOUN/ DURDÍK 2001 — Klára BENEŠOVSKÁ/ Zdeněk DRAGOUN/
Tomáš DURDÍK: Architektura románská. Praha 2001
BLAŽÍČEK 1948 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Bozzeti Ignáce Platzera ve Vyšším Brodě.
In: Památky – Historiae XLIII. Praha 1948, 87–88
BLAŽÍČEK 1956 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Ignác F. Platzer. In: Umění věků (Cibulkův
sborník). Praha 1956, 25–36
BLAŽÍČEK 1958 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Sochařství baroku v Čechách. Praha 1958
BLAŽÍČEK 1967 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Umění Baroku v Čechách. Praha 1967
BLAŽÍČEK 1980 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Ignác Platzer, skici, modely, kresby NG. Praha
1980
BLAŽÍČEK 1986 — Oldřich J. BLAŽÍČEK:Ferdinand Brokof. Praha 1986
BLAŽÍČEK 1989 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Dějiny českého výtvarného umění, sv.2.
Praha 1989
ČERNÝ 2011 — Zbyněk ČERNÝ: Elias Dollhopf (1703-1773). Barokní malíř západních
Čech. In: Sborník muzea karlovarského kraje 19. Cheb 2011
DĚDIČOVÁ/ HLADÍK/ VERNEROVÁ 1999 — Věra DĚDIČOVÁ/ Tomáš HLADÍK/ Ivana
VERNEROVÁ: Ignác František Platzer, Sv. Jan Nepomucký. Praha 1999
HLINOMAZ 2003 — Milan HLINOMAZ: Klášter Premonstrátů Teplá. Karlovy Vary 2003
HORYNA 1973 — Mojmír HORYNA: Barokní plastika ve sbírkách muzea hlavního města
Prahy. Praha 1973

44

HORYNA 1989 — Mojmír HORYNA: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu.
Praha 1989
JIŘÍK 1932— František Xaver JIŘÍK: Ignác Platzer. In: Umění V. Praha 1932, 257–333
KOTALÍK 2001 — Jiří T. KOTALÍK: Architektura barokní. Praha 2001
LORIŠ 1947 — Jan LORIŠ: Česká barokní kresba. Praha 1947
LUKÁČOVÁ 1997

— Zuzana LUKÁČOVÁ: Barokní plastika pro klášter Teplá.

Diplomová práce, Univerzita Karlova. Praha 1997
NEUMANN 1969— Jaromír NEUMANN: Český barok. Praha 1969
POCHE 1942 — Emanuel POCHE: Kostel a klášter sv. Jakuba v Praze. Praha 1942
POCHE 1943–1944 — Emanuel POCHE: Sochařské kresby Platzerů. In: Umění XV.
Praha 1957, 231–242
POCHE 1986 — Emanuel POCHE: Matyáš Bernard Braun. Praha 1986
POCHE 1988 — Emanuel POCHE: Praha na úsvitu nových dějin, sv.1. Praha 1988
POCHE/PREISS 1978 — Emanuel POCHE/Pavel PREISS: Pražské paláce. Praha 1978
PÖTZL-MALÍKOVÁ 1992 — Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Juraj Rafael Donner a Bratislava:
1693–1741. Bratislava 1992
PRAHL

A KOLEKTIV

2004 —Roman PRAHL

A KOLEKTIV:

Umění náhrobku v českých

zemích let 1780–1830. Praha 2004
PREISS 1965 — Pavel PREISS: Rakouské umění 18. století ve sbírkách NG v Praze.
Praha 1965

45

PREISS 1979 — Pavel PREISS: Barockzeichnung. Meisterwerke des böhmischen
Barocks.

Praha 1979

PREISS 1996— Pavel PREISS: Rakouská kresba 18. století, vybraná díla z českých
a moravských sbírek. Praha 1996
PREISS 2006 — Pavel PREISS: Česká barokní kresba. Praha 2006
TOMAN 2000 — Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců,
sv.2. Praha 2000
SKOŘEPOVÁ 1957 — Zdeňka SKOŘEPOVÁ: O sochařském díle rodiny Platzerů. Praha
1957
STEHLÍK 2006 — Miloš STEHLÍK: Barok v soše. Brno 2006
SUCHOMEL 1966 — Miloš SUCHOMEL: Neznámé sochy I. F. Platzera v Radimi.
In: Památková péče 26. Praha 1966, 270–272
TYL 1947 — Heřman Josef TYL: Klášter Teplá. Plzeň 1947
VLČEK/ SOMMER/ FOLTÝN 1997 — Pavel VLČEK/ Petr SOMMER/ Dušan FOLTÝN:
Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
VOLAVKA 1924— Vojtěch VOLAVKA: Ignác František Platzer, Disertační práce, Archiv
Karlovy university v Praze, Praha 1924
VOLAVKA 1925— Vojtěch VOLAVKA: Materiale k životopisu I. F. Platzera. In: Památky
archeologické XXXIV. Praha 1924, 505–508
VOLAVKA 1949 — Vojtěch VOLAVKA: Česká kresba XIX. století. Praha 1949
VŠETEČKA 1988 — Jiří VŠETEČKA: Královská cesta. Praha 1988

46

Internetové zdroje
http://www.klastertepla.cz/cz/historie.html – vyhledáno 28. 03. 2015.

47

Seznam vyobrazení
1. I. F. Platzer, J. Lauermann, Hlavní oltář Panny Marie v kostele Zvěstování Panny
Marie v Teplé. Zdroj: autor
2. I. F. Platzer, J. Lauermann, Oltář sv. Kříže v kostele Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. XXXI.
3. I. F. Platzer, kresba č. 1, Ukřižovaný s Máří Magdalenou a truchlícím andílkem.
Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
4. I. F. Platzer, kresba č. 2, Pašijový cyklus (Bičování, Korunování trním, Nesení kříže,
Ukládání do hrobu). Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 64
5. I. F. Platzer, kresba č. 3, Ježíš a Veronika. Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka
grafiky a kresby
6. I. F. Platzer, kresba č. 5, Studie portrétních hlav. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957,
obr. 68
7. I. F. Platzer, kresba č. 6, Vlastní podobizna Ignáce Františka Platzera. Reprodukce z:
SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 21
8. I. F. Platzer, reliéf Bičování na oltáři sv. Kříže v klášterním kostele v Teplé.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 54
9. G. R. Donner, reliéf Bičování z oltáře v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 55
10. I. F. Platzer, reliéf Korunování trním z oltáře sv. Kříže v klášterním kostele
v Teplé. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 56
11. G. R. Donner, reliéf Korunování trním v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 57
48

12. I. F. Platzer, reliéf Nesení kříže z oltáře sv. Kříže v klášterním kostele v Teplé.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 58
13. G. R. Donner, reliéf Nesení kříže v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 59
14. I. F. Platzer, reliéf Ukládání do hrobu z oltáře sv. Kříže v klášterním kostele
v Teplé. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 60
15. G. R. Donner, reliéf Ukládání do hrobu v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě.
Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 61
16. I. F. Platzer, J. Lauermann, Náhrobek blahoslaveného Hroznaty v klášterním
kostele v Teplé. Zdroj: autor
17. I. F. Platzer, kresba č. 7, Náhrobek bl. Hroznaty v Teplé. Zdroj: Národní galerie
v Praze, sbírka grafiky a kresby
18. I. F. Platzer, kresba č.8, Kristus se dvěma biřici (Ecce homo) – Saturn a žena
povstávající z hrobu, výřez z kresby k náhrobku bl. Hroznaty. Reprodukce z:
SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 114
19. I. F. Platzer, kresba č. 12, Saturn a tři andílci, kresba k náhrobku bl. Hroznaty.
Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
20. I. F. Platzer, kresba č. 10, Chronos, kresba k náhrobku bl. Hroznaty. Zdroj: Národní
galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
21. I. F. Platzer, kresba č. 9, Sedící Saturn s přesýpacími hodinami, kresba k náhrobku
bl. Hroznaty. Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
22. I. F. Platzer, kresba č. 11, Sedící Saturn s kosou, kresba k náhrobku bl. Hroznaty.
Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
49

23. I. F. Platzer, socha sv. Ambrože v kanovnickém chóru v klášterním kostele v Teplé.
Zdroj: autor
24. I. F. Platzer, socha sv. Augustina v kanovnickém chóru v klášterním kostele
v Teplé. Zdroj: autor
25. I. F. Platzer, socha sv. Řehoře v kanovnickém chóru v klášterním kostele v Teplé.
Zdroj: autor
26. I. F. Platzer, socha sv. Jeronýma v kanovnickém chóru v klášterním kostele
v Teplé. Zdroj: autor
27. I. F. Platzer, kresba č. 4, Studie rukou. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957, obr. 67
28. I. F. Platzer, kresba č. 13, Studie mužských hlav. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ 1957,
obr. 75
29. I. F. Platzer, socha sv. Apolonie v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
30. I. F. Platzer, kresba č. 14, sv. Apolonie. Reprodukce z: POCHE 1943–1944, 235
31. I. F. Platzer, socha sv. Víta v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie v Teplé.
Zdroj: autor
32. I. F. Platzer, kresba č. 15, Mladý řeholník. Reprodukce z: PREISS 1979, obr. 24
33. I. F. Platzer, socha sv. Benedikta v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
34. I. F. Platzer, kresba č. 16, sv. Benedikt. Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka
grafiky a kresby

50

35. I. F. Platzer, kresba č. 17, sv. Petr, sv. Ondřej, sv. Libor a sv. Ignác. Reprodukce z:
POCHE 1943–1944, 233
36. I. F. Platzer, socha sv. Petra v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie v Teplé.
Zdroj: autor
37. I. F. Platzer, socha sv. Ondřeje v jižní lodi kostela Zvěstování Panny Marie v Teplé.
Zdroj: autor
38. I. F. Platzer, socha sv. Ignáce v jižní lodi kostela Zvěstování Panny Marie v Teplé.
Zdroj: autor
39. I. F. Platzer, socha sv Mikuláše v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
40. I. F. Platzer, kresba č. 18, sv. Vendelín, sv. Marie Bolestná a sv. Dominik.
Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby
41. I. F. Platzer, socha sv. Vendelína v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie.
Zdroj: autor
42. I. F. Platzer, socha Marie Bolestné v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
43. I. F. Platzer, socha sv. Dominika v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
44. I. F. Platzer, kresba č. 19, Bolestná Panna Marie. Zdroj: Národní galerie v Praze,
sbírka grafiky a kresby
45. I. F. Platzer, kresba č. 20, sv. Petr, sv. František Serafínský a sv. Klára.
Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby

51

46. I. F. Platzer, socha sv. Františka Serafínského v severní lodi kostela Zvěstování
Panny Marie v Teplé. Zdroj: autor
47. I. F. Platzer, socha sv. Antonína v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
v Teplé. Zdroj: autor
48. I. F. Platzer, kresba č. 21, sv. František Serafínský, sv. Antonín, sv. Šebestián,
sv. Prokop, sv. Roch a sv. Vojtěch. Zdroj: Národní galerie v Praze, sbírka grafiky
a kresby
49. I. F. Platzer, kresba č. 22, sv. Roch a sv. Šebestián. Reprodukce z: SKOŘEPOVÁ
1957, obr. 80

52

Obrazová příloha

1. I. F. Platzer, J. Lauermann: Hlavní oltář Zvěstování Panny Marie v klášterním
kostele v Teplé

53

2. I. F. Platzer, J. Lauermann: Oltář sv. Kříže v klášterním kostele v Teplé

3. I. F. Platzer: Kresba Ukřižovaný s Máří Magdalenou a truchlícím andílkem
54

4. I. F. Platzer: Kresba Pašijový cyklus (Bičování, Korunování trním, Nesení kříže,
Ukládání do hrobu)

5. I. F. Platzer: Kresba Ježíš a Veronika

55

6. I. F. Platzer: Kresba Studie portrétních hlav

7. I. F. Platzer: Kresba Vlastní podobizna Ignáce Františka Platzera

56

8. I. F. Platzer: Reliéf Bičování na oltáři sv. Kříže

9. G. R. Donner: reliéf Bičování z oltáře v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě

57

10. I F. Platzer: Korunování trním na oltáři sv. Kříže

11. G. R. Donner: reliéf Korunování trním v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě
58

12. I. F. Platzer: reliéf Nesení kříže na oltáři sv. Kříže

13. G. R. Donner: reliéf Nesení kříže v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě

59

14. I. F. Platzer: reliéf Ukládání do hrobu na oltáři sv. Kříže

15. G. R. Donner: reliéf Ukládání do hrobu v kapli Almužníků v dómě v Bratislavě

60

16. I. F. Platzer, J. Lauermann: Náhrobek bl. Hroznaty v Teplé

61

17. I. F. Platzer: kresba Náhrobek bl. Hroznaty

62

18. I. F. Platzer: kresba Saturn a žena povstávající z hrobu, výřez z kresby k náhrobku
bl. Hroznaty v Teplé

19. I. F. Platzer: kresba Saturn a tři andílci

63

20. I. F. Platzer: kresba Chronos

21. I. F. Platzer: kresba Sedící Saturn s přesýpacími hodinami

64

22. I. F. Platzer: kresba Sedící Saturn s kosou

65

23. I. F. Platzer: socha sv. Ambrože v kanovnickém chóru v Teplé
24. I. F. Platzer: socha sv. Augustina v kanovnickém chóru v Teplé
25. I. F. Platzer: socha sv. Řehoře v kanovnickém chóru v Teplé
26. I. F. Platzer: socha sv. Jeronýma v kanovnickém chóru v Teplé
66

27. I. F. Platzer: kresba Studie rukou

28. I. F. Platzer: kresba Studie mužských hlav

67

29. I. F. Platzer: socha sv. Apolonie v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
30. I. F. Platzer: kresba sv. Apolonie

68

31. I. F. Platzer: socha sv. Víta v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
32. I. F. Platzer: kresba Mladý řeholník

69

33. I. F. Platzer: socha sv. Benedikta v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie

34. I. F. Platzer: kresba Sv. Benedikt

70

35. I. F. Platzer: kresba Sv. Petr, sv. Ondřej, sv. Libor a sv. Ignác

71

36. I. F. Platzer: socha sv. Petra v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
37. I. F. Platzer: socha sv. Ondřeje v jižní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
38. I. F. Platzer: socha sv. Ignáce v jižní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
39. I. F. Platzer: socha sv. Mikuláše v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
72

40. I. F. Platzer: kresba Sv. Vendelín, sv. Marie Bolestná a sv. Dominik

73

41. I. F. Platzer: socha sv. Vendelína v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie
42. I. F. Platzer: socha sv. Marie Bolestné v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny
Marie
43. I. F. Platzer: socha sv. Dominika v severní lodi kostela Zvěstování Panny Marie

74

44. I. F. Platzer: kresba Bolestná Panna Marie

75

45. I. F. Platzer: kresba Sv. Petr, sv. František Serafínský a sv. Klára

76

46. I. F. Platzer: socha sv. Františka Serafínského v severní lodi kostela Zvěstování
Panny Marie
47. I. F. Platzer: socha sv. Antonína v hlavní lodi kostela Zvěstování Panny Marie

77

48. I. F. Platzer: kresba Sv. Františka Serafínského, sv. Antonína, sv. Šebestiána, sv
Prokopa, sv. Rocha a sv. Vojtěcha

78

49. I. F. Platzer: kresba Sv. Rocha a sv. Šebestiána

79

