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I. Úvod  

 

Následující text vznikal s vědomím potřeby alespoň částečně splatit dluh 

českých dějin umění vůči sochařství 19. století v Čechách. Vedle snahy poznat a nově 

zhodnotit dílo ve své době velmi populárního sochaře, byl psán především s cílem 

rehabilitovat umění tzv. českých Němců. V českých dějinách umění zabývajících se 

19. stoletím je nevědomost o tomto fenoménu zásadním problémem, přičemž je 

nepochybné, že tito umělci (např. sochaři Josef a Emanuel Maxové, malíři Josef 

Führich, Wilhelm Kandler) přímo a výrazně zasáhli do vývoje českého umění. Malá 

znalost díla zmíněných autorů je následkem toho, že historici umění na počátku 20. 

století (Karel B. Mádl, František X. Harlas) a jejich pokračovatelé (Antonín Matějček, 

Vojtěch Volavka) nahlíželi jejich tvorbu jako cosi cizorodého a do českého kontextu 

nepatřícího. Odmítnutí jejich díla vychází z nepochopení plurality stylů spojeným s 

odsouzením historismu jako neprogresivního akademicky klasicizujícího eklektismu. 

Upřednostnění evoluční progresivity v chápání vývoje v umění posléze logicky 

umožnilo konstrukci kontinuální linie napříč staletími, interpretované z 

národnostních pozic. „České“ bylo vyzdvihováno před čímkoliv, co by mohlo být 

spojováno s „germánstvím“ a „němectvím“. Právě lineární a selektivní chápání 

vývoje ochudilo uměnovědná bádání v Čechách o fenomény nezbytně nutné k 

pochopení umění 19. století v jeho celistvém a světovém kontextu. Dlouhodobější 

odmítání zároveň znesnadnilo cestu k znovupochopení jevů, v nichž se odvíjelo i to 

ryze „české“. Tato práce se věnuje tvorbě Josefa Maxe, jednoho z těchto 

„anonymních“ sochařů, kteří významně ovlivnili další vývoj sochařství v Čechách. 

Snaží se Maxovi vrátit jeho ztracenou identitu a prokázat, že jeho dílo není v českém 

kontextu marginálií, či chybou v paradigmatu, jak na něj bylo a je většinou doposud 

nahlíženo. Realizace monumentálního charakteru uskutečněné například v Praze 

vystupují v novém světle při zjištění okolností jejich vzniku a při srovnání s díly 

umělců Josefu Maxovi generačně blízkých a světově známějších, jakým byl například 

Ludwig Schwanthaler. Severočeský rodák Josef Max jako autor vycházející z tradice 

pražské Akademie, dokázal její umělecký názor přiblížit okruhu umělců kolem 
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Bertela Thorvaldsena, který byl pro jeho dílo určujícím vzorem. V souladu s těmito 

zjištěními zapadá Josef Max zcela do kontextu evropského nazarenismu. 
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II. Přehled literatury a terminologie 

 

1. Josef Max a reflexe sochařství 19. století v českých dějinách umění  

 

Přestože Josef Max náleží bezesporu mezi nejvýznamnější české sochaře 19. 

století, je dodnes přijímán se značnými rozpaky. Ve starší literatuře byl nejdříve 

hodnocen kladně, později bylo jeho dílo zesměšňováno. Ačkoliv novější výzkumy 

znovu přiznávají Josefu Maxovi určité kvality, bývá stále autorství nejvýznamnějších 

umělcových prací zaměňováno s tvorbou jeho bratra Emanuela, což dostatečně jasně 

hovoří o zmatku, jaký v recepci obou umělců dodnes panuje.1 

Nejpříznivěji byl Josef Max hodnocen během svého života, kdy byl oslavován 

jako vynikající umělec. Podobný stav dohasínal během tří desetiletí následujících po 

jeho smrti. Zásadní se pro odmítnutí Josefa Maxe stala druhá polovina 19. století, kdy 

postupně převládl negativní názor, který vznikl v kontextu české národní 

emancipace. Ten přetrval až do osmdesátých let 20. století. Při hledání určující linie 

potvrzující svébytnost „českého“ bylo v 19. století postupně cokoliv, co mohlo být 

označeno za „německé“, bagatelizováno a postupně odmítáno jako cizorodé. S tím 

jak se měnily preference a ideály, bylo rovněž diskutováno a odlišně chápáno 

kritérium monumentality, docházelo i k posunu ve vnímání umění této doby. 

Negativní postoj přetrval až do osmdesátých let 20. století. Je tedy pochopitelné, že 

Josef Max, původem tzv. český Němec, byl pro svůj původ a následně pro slohová 

východiska izolován českou stranou do anonymity. Negativní roli zřejmě sehrálo i 

vydání vzpomínek Josefova bratra Emanuela, který se identifikoval s německou 

stranou a po revolučních událostech roku 1848 zastával vůči Čechům velmi kritické 

stanovisko.2 Prozatím poslední fází v hodnocení Josefa Maxe je období počínající 

                                                 
1 Naposledy např. v příspěvku Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, O habsburských pomnících v Čechách, 
in: Jiří Rak – Vít Vlnas (ed.), Habsburské století 1791–1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a 
monarchii, Praha 2004, s. 36. V popisce u obrázku pomníku Františka I. je chybně uvedeno, že je toto 
dílo společnou práci obou bratří. 
2 Emanuel Max ve svých pamětech vzpomíná na revoluční rok s nechutí a vidí ho jako příčinu 
definitivního rozkolu mezi Čechy a Němci. Na německou stranu se přiklonil poté, co byl revolucionáři 
inzultován. Po ukončení bouří byl předvolán k soudu, aby svědčil proti svému sousedovi, 
prominentnímu pražskému právníkovi Josefu Fričovi, který byl pravděpodobně v davu, jenž 
Emanuela napadl. Těmito odhaleními nepochybně jméno Max všeobecně ztratilo na popularitě. 
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osmdesátými a devadesátými lety 20. století. Umělec je částečně rehabilitován a jsou 

mu přiznány určité kvality. 

Vedle drobných anotací v dobovém tisku, kde byl Josef Max chválen, počíná 

hodnocení umělcova díla nekrologem J. Grüna-Müllera. Nekrolog je také umělcovým 

prvním životopisem a katalogem.3 Do fáze, ve které je Max oceňován, patří také 

článek Karla Vladislava Zapa pro Riegrův slovník naučný, dnes považovaný za 

první český moderní přehled dějin umění.4 Zap ve své syntéze poprvé výrazněji 

formuluje názor odmítající akademickou doktrínu a neoklasicismus. Kromě několika 

málo poznámek v dobovém tisku se stal následně Josef Max a jeho tvorba 

předmětem zájmu až v monografické studii umělcova zetě, malíře Rudolfa Müllera 

[obr. 1], která je doposud jediným významným pramenem poznání o tomto sochaři.5 

Nejstarším pokusem o vědecké zhodnocení se snahou shrnout a souvisle 

popsat umění 19. století je stať je stať estetika Otakara Hostinského Umění výtvarné. 

Zde lze poprvé sledovat výrazně negativní hodnocení díla Josefa Maxe v rámci 

širšího uměleckého kontextu.6 Tato kritika je závažná, neboť pochází z pera 

univerzitního profesora a jako takovou ji lze považovat za reprezentativní. Podobné 

                                                                                                                                                         
Emanuel Max byl rovněž kritický vůči Františku Palackému, kterého ve svých pamětech ironizuje atd. 
Emanuel Max, Zweiundachtzig Lebensjahre, Prag 1893, s. 267–270. 
3 J. Grün (Müller), Josef Max. Eine kleine Schilderung seines Lebens; verfasst und den Angehörigen, den 
Freunden und Kunstverwandten des verewigten Meisters, Prag 1855. Nekrolog vyšel jako zvláštní otisk 
Leipziger Illustrierte Zeitung. 
4 Karel Vladislav Zap, Dějiny výtvarných umění, in: Riegrův slovník naučný, II. díl, Praha 1862, s. 455. 
„Od času, co se ku konci minulého století naši umělci na cizích akademiích, jmenovitě také na první domácí 
umělecké škole vzdělávati začali, vyzulo se sice umění řezbářské z přívěsků copařských, vpadlo ale zas v pouta 
schematických forem akademického cviku. Sochaři z akademických škol vyšlí naplnili posud vlast naší 
množstvím útvorů svých, ale jejich sochám schází výraz osobnosti života a ruchu, v čemž je útvory copařských 
řezbářů na mnoze předčí. Jen pravý genius může se vylámati z pout akademických pravidel a k samostatným 
útvorům povznésti. Jako mnozí ze starších umělců našich, tak i nyní hledí naši sochaři nadání své na klasické 
půdě italské zdokonaliti, a Václav Levý i Emanuel Max získali si svými útvory již i za hranicí slavné pověsti. 
Zvláštním nadáním též Josef Max znamenitým umělcem se stal. Také Tomáš Seidan, František Linn, Ferdinand 
Pischelt, Wild, Kamil Böhm a. j. více méně znamenité památky svého umění u nás postavili.“. 
5 Rudolf Müller, Künstler der Neuzeit Böhmens. Die Max Familie, in: Mittheilungen des Vereins für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen XV, Prag 1877, s. 89–131. Rudolf Müller byl též autorem 
slovníkového hesla Josefa Maxe pro Riegrův slovník naučný, II. díl, Praha 1862, s. 189. Kromě již 
skeptického hesla v Ottově slovníku naučném, s. 1017 se dostalo Josefu Maxovi ocenění dále 
v anonymním článku „K jeho stým narozeninám“ v Bohemii 1904, 1. srpna a v článku ve Zlaté Praze 21, 
1904, č. 14, s. 167, „Sté výročí narození českého sochaře Josefa Maxe“ podepsaném zkratkou Ka. 
6 Otakar Hostinský, Umění výtvarné, in: Sto let práce, zpráva o Všeobecné zemské výstavě v Praze roku 
1891, III. díl, Praha 1895, s. 595. „Plastice léta čtyřicátá a padesátá nejméně přála. Monumentálních podniků, 
jimiž by se vzpružila v odvětví svém nejvyšším, bylo vůbec pořídku a ty, na které přece došlo, jen málo jí 
prospěly: pomník Karla IV. (1848) svěřen umělci cizímu (Hähnel), na pomníku císaře Františka (1850) sochy 
Josefa Maxa mají úkol více jenom dekorativní, pomník maršálka Radeckého (1858) navrhl dokonce cizí malíř 
(Ruben) a oba Maxové jej pouze vymodelovali.“. 
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jsou též názory Karla B. Mádla, který je však obezřetnější.7 První, kdo zcela 

jednoznačně produkci Josefa Maxe odmítl, byl František X. Harlas. Ten se o čemkoliv 

z Maxovy ruky vyslovuje až pohrdavě.8 Právě Harlasova práce Sochařství, stavitelství 

přinesla určující pohled na sochařství 19. století, přejatý později Vojtěchem Volavkou 

a přetrvávající mnohdy dodnes. Vysvětlení těchto názorů je nutné hledat ve 

spojitosti osobní nacionální předpojatosti a úspěchů tehdejšího národního umění, ve 

kterých česká umělecká kritika, ale i umělecká obec, spatřovala svá vítězství na 

kulturním poli. Dynamika a progresivnost politicky angažované společnosti 

neochvějně mířící k samostatnému státu na tyto náhledy posléze navázala v 

Československé republice. Ta zcela logicky hledala historická potvrzení i na poli 

kulturním. Potřeba vytvořit kontinuální českou historickou legendu táhnoucí se 

napříč staletími vyvolala též nový druh obrazoborectví, které upozadilo či zcela 

vymazalo z kulturní mapy vše německé a rakouské coby nepatřičné. Ve výtvarném 

umění se, oproti např. literatuře, stalo určujícím faktorem kvality rehabilitované 

baroko. To, společně s uměním 20. století, nastavovalo a paradoxně dodnes ve 

společnosti nastavuje měřítko umění 19. století. Barokní umění se také stalo jedním z 

výchozích bodů pro syntetické práce a vytváření národních koncepcí o umění tohoto 

období.9 Reprezentativní vzorek názorů dokumentující tyto tendence lze ukázat na 

                                                 
7 Karel B. Mádl, Umění výtvarná. Památník České akademie na oslavu padesátiletého panovnického jubilea 
Františka Josefa I. (Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848–1898) Praha 1898, s. 1–84. 
8 František X. Harlas, Sochařství, stavitelství, Praha 1911, s. 32–40. Harlas touto prací ukázal směr 
Vojtěchu Volavkovi, když staví proti Josefu Maxovi Václava Levého. Oba autory vymezuje na základě 
technického zpracování. „Levý je méně kamenický, tvrdý, modeluje měkčeji, plněji, malebněji, není lineární“. 
Podobně v budoucnu Volavka nazývá Levého „prvním českým sochařem“ a v podstatě nasazuje 
Levému jako umělci nepochopenému svou dobou mučednickou korunu. Zde se skrývá také paradox 
pozitivismu Františka X. Harlase, u kterého by se dala očekávat precizní znalost Maxova díla; které se 
však Harlasovi nedostává. 
9 Jedním z nejradikálnějších průkopníků těchto snah byl opět František X. Harlas, který napsal „A 
přece pohlížíme-li dnes na jeho práce [Emanuela Maxe], spatřujeme-li jeho sochy a sochy jeho bratra Josefa na 
staroslavném „Kamenném mostě“ vedle geniálních výtvorů obou Brokofů, neubráníme se myšlence: Jaké to byly 
oči, jimiž se dívali Maxové na ona silná díla sochařská, jaký to byl vkus neboli smysl pro uměleckou krásu, který 
diktoval současnému obecenstvu obdiv a uznání za práce tak žalostně prostřední, za bezduché, beztvaré plastiky, 
z nichž k nám nemluví nic víc než banální hladkost forem a takřka úřednická modelace těl. Ještě pádněji než 
v současném malířství, dokumentuje se v těchto pracech nemohoucnost, úplná neschopnost k tvůrčí práci u 
těchto lidí, ano i sterilita celého tohoto hnutí romanticko-historického. Klassicism u nás nezdomácněl, romantism 
úplně selhal, neboť to byl romantism německý, importovaný, pacítěný. A proto do dneška jeho díla křiklavě se 
odrážejí od všeho, co vyrostlo z půdy domácí, ať již to byly pompesní sochy mistrů baroka nebo z druhé polovice 
19. století, básnické vzletné vidiny českého sochaře, jemuž Josef Mánes cestu k národnímu ideálu ukázal.“ 
František X. Harlas (pozn. 8), s. 35. 
Podobně vyzněl proslov Jana Štursy na Myslbekově pohřbu. „Sám bez opory tradice, bez příkladu, dosáhl 
jste cíle, jenž jindy bývá dosažitelný jen úsilím celých generací… Vás neučil nikdo, Vaší školou byl Karlův most. 
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pracích o sochařství ze dvacátých let 20. století, například na názorech umělce a 

výtvarného kritika Josefa Drahoňovského, sochaře Ladislava Šalouna, či historika 

umění Karla B. Mádla. Od každého z nich by se dal očekávat odlišný názor, ale není 

tomu tak. Společná jim je poptávka po monumentalitě díla dávaná do protikladu 

vůči dekorativnosti umění 19. století.10 Vrcholem pro všechny jmenované se posléze 

stal Josef Václav Myslbek, jehož význam pro umění 20. století je nezpochybnitelný. 

Tento sochař ale bohužel také zastiňuje celou produkci sochařství 19. století. Pro 

umělce a společnost se Josef Václav Myslbek postupně stává alfou a omegou, 

absolutním a univerzálním kritériem. Za jeho dědice jsou považováni výtvarníci ve 

20. století.11 U Karla B. Mádla se poprvé objevují výchozí argumenty, jež záhy 

použije Vojtěch Volavka, který se pokusí zaplnit místo v českém dějepisu umění 

syntézou pojednávající o sochařství 19. století. Je nesporné, že se Volavkovi tento cíl 

podařilo s úspěchem splnit a s jeho závěry se vypořádávaly další generace historiků 

umění. Volavka hledá odpověď v barokní tradici, která podle něj z českého umění 

nikdy nemizí a v podobě spodních proudů existuje v českém umění 19. století 

nepřetržitě až do nástupu moderny. Také on musel řešit zásadní problém, jakým 

byla absence rozsáhlejšího soupisu či katalogu sochařských děl 19. století. Jednoduše 

tedy provedl výčet známých prací, které syntetizoval na základě precizní znalosti 

prací Josefa Václava Myslbeka v díle tohoto sochaře.12 Tato snaha vytvořit 

kontinuální linii českého umění v podobě evolučně chápaného vývoje českého 

                                                                                                                                                         
Vašimi učiteli Braun a Brokof, jak jste sám říkával. Mezi nimi a Vámi nebylo nic a s úzkostí tušíme, že Vámi 
klesá monumentální české sochařství ze své heroické výše.“, Jaroslav Benda, Léta s umělci. Praha 1969, s. 106–
107. 
10 Ladislav Šaloun, Od Brokoffa k Myslbekovi, Dílo, 19, 1926, s. 67–70; Josef Drahoňovský, Profesor 
Celda Klouček, Dílo, 19, 1926, s. 5–6. 
11 Karel B. Mádl, O díle J. V. Myslbeka, Praha 1929, s. 187. „… bylo nad hrobem řečeno: odchází otec a 
zakladatel našeho nového umění sochařského. Myslbekem počíná se teprve česká plastika vyššího umění. Narodil 
se v revolučním roku 48, možno viděti v tom prst osudu. Pochází z lidu. Pro povahu a ráz autodidakt se rodí 
v genia, málo u něj platí učitelé. Za jeho umění, zde umění sochařské, neodlišené ještě od kamenictví, živořilo 
v sochách bez života a vzletu, akademicky odvozené, prázdných postojů a forem, utvářené lineárně, ne plasticky 
objemově. Vývojová niť, kterou ještě přede umění mistrů našeho baroku, byla už dlouho přetržená a slabí 
pracovníci v sochařství, děti slabé doby, ztratili všechen cit a smysl pro velké dědictví 18. století. Právě v něm 
nalezl Myslbek mocné vzněty, popudy, ponaučení. Myslbek dal duši svoji české plastice a obohativ její formu dal 
jí také duchovní náplň. Formální impuls Thorvaldsenova klasicismu, přijatý z jeho Alexandrova triumfu 
překonal snadno, načerpav poučení ze zřídla Mánesova.“ 
12 Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968, s. 242. „V Myslbekově velkém 
výtvarném díle, které je syntézou všech národních tužeb a snah.“ Jako reprezentativní byla vybrána právě 
tato Volavkova nejpozdější práce. V ní autor shrnuje své poznatky z knih Sochařství 19. století, Praha 
1942; Jak vzniká socha, Praha 1956 a O soše, Praha 1959. Především Sochařství 19. století z roku 1942 
ukazuje, že měl Volavka v této době svoji koncepci již utříbenu. 
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sochařství nalézá jasné vrcholy v umělecké linii Václav Prachner – Václav Levý – 

Josef Václav Myslbek. Tendence je již dříve zřetelná u Karla B. Mádla a Otakara 

Hostinského. Volavka chápe takto vymezenou osnovu na „základě nového specificky 

českého uměleckého výrazu, na ideové základně nového nacionalismu“.13 Zároveň se snaží 

obsáhnout v dílech těchto autorů stylový vývoj a tak každý z nich pro něj 

reprezentuje vrchol jednoho z „ismů“.14 V syntéze logicky upozadil jak Václava 

Prachnera, tak Václava Levého, neboť ti jsou podle něj ideově obsaženi v díle 

Myslbekově.15 Josef Max nenalézá ve Volavkových očích milosti a je snížen na 

úroveň kameníka. Tato koncepce českého sochařství potvrzuje názory předchozích 

generací historiků umění. Zároveň tím, že provedl definitivní závěr, znesnadnil 

případné další kladnější zhodnocení, a historici umění se od této doby musí 

vyrovnávat s jasně formulovaným schématem. V Čechách se po Volavkovi zaměřily 

na sochařství 19. století především Anna Masaryková, Marie Černá, Zdeňka 

Skořepová.16 Sebeidentifikaci s „evoluční“ koncepcí lze nalézt u celé generace. Jak již 

bylo naznačeno, pozornost se obracela především k baroku, v jehož mantinelech se 

spatřovalo východisko a měřítko pro sochařskou produkci 19. století. Na tento fakt je 

zde upozorněno záměrně s ohledem na stejný základ u Josefa Maxe, pocházejícího 

z rodiny sochaře tvořícího v barokním duchu v severních Čechách. I tato polehčující 

okolnost je ignorována a Josef Max je degradován na kameníka bez osobní invence 

(Vojtěch Volavka, Marie Černá), který za své zakázky vděčí „řemeslné zdatnosti… a 

především vládní loajalitě.“ (Anna Masaryková). U Anny Masarykové a Marie Černé se 

však poprvé objevují objektivní náhledy, které mají svoji platnost dodnes. V případě 

                                                 
13 Ibidem, s. 242. 
14 Václav Prachner – neoklasicismus; Václav Levý – romantismus; Josef Václav Myslbek – realismus. 
15 František X. Harlas (pozn. 8), s. 42. „Poněkud narcisovitá křehkost Prachnerových „okřídlených geniů“ má 
svoje kouzlo dobové, ale ustupuje do pozadí před Myslbekovou Hygeou nebo Oddaností, jíž vrcholí klasicistická 
epocha Myslbekovy tvorby. Myslbek je však také naším největším romantikem. Rané umění Václava Levého, 
jímž se otevírá romantická doba českého sochařství, má sice vysokou úroveň uměleckou, nepřekračuje však meze 
geniální improvizace. Monumentální uskutečnění romantických historických vidin z našeho dávnověku, které 
Levý a Mánes nadhodili, je vlastně vyhrazeno až Myslbekovi. Mostní velkolepé skupiny Lumíra, Záboje a 
Slavoje, Šárky a Libuše jsou posledním slovem našeho romantismu a konečně třeba říci, že Myslbek je i naším 
největším a ve skutečnosti jediným realistou v sochařství.“ 
16 Výzkumy na poli sochařství 19. století jsou opravdu tristní. Po roce 1945 bylo na Katedře dějin 
umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypracováno pouze pět závěrečných prací, jejichž 
tématem je sochařství v 19. století: Jiří Kostka, Václav Prachner a klasicismus v Čechách, Praha 1950; Olga 
Macková, Sochařský portrét 19. století v Čechách, Praha 1952; Zdeňka Skořepová, Ignác František Platzer 
ve světle dílenské pozůstalosti, Praha 1953; Marie Černá, Václav Levý, Praha 1956; Jarmila Ličková, 
Bohuslav Schnirch – život a dílo, Praha 1992. 
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Černé je to zjištění podobných stylových východisek romantismu a neoklasicismu a 

formulování teze o dvou liniích v sochařství 19. století.17 Anna Masaryková zase 

poprvé postihla realismus v díle Josefa Maxe.18  

Nové pohledy se objevují především od 80. let 20. století v souvislosti se jmény 

Petra Wittlicha, Taťány Bulionové-Kubátové,19 Romana Prahla a Taťány Petrasové. 

Význam práce Petra Wittlicha spočívá především v kodifikaci jednotlivých témat 

s upozorněním na různá východiska v sochařství, čímž umožnil uměnovědným 

bádáním poodstoupit od rigidního dodržování Volavkovy kontinuální linie (ze které 

však sám vychází) a technicistních náhledů a otevřel cestu k novým možnostem 

interpretace.20 Rezignace na vytvoření velkých přehledových děl tak uvolnila síly pro 

analytické práce s neotřelými interpretacemi daných témat. Nový pohled na 

sochařství 19. století a konkrétně dílo bratří Josefa a Emanuela Maxů tak představuje 

například společná ikonologická studie Romana Prahla a Lubomíra Konečného 

z roku 1990.21 Zajímavé poznatky a znovuzařazení Josefa Maxe do kontextu českého 

uměleckého prostoru přináší práce Taťány Petrasové a Heleny Lorenzové.22 Další 

společné studie např. Tomáše Sekyrky a Víta Vlnase23, Romana Prahla a Lubomíra 

                                                 
17 Myšlenku stylové jednoty v Čechách poprvé nastínil František X. Harlas, ale bohužel ji dále 
nerozvedl. Černá vidí vedle hlavní intimní linie oficiální akademickou linii, kterou nazývá 
maxovskou. 
18 Anna Masaryková, Národní galerie. České sochařství XIX. a XX. století, Praha 1963, s. 16. 
19 Průkopníkem na poli sochařství první třetiny 19. století je především dnes opomíjená Taťána 
Bulionová-Kubátová, která svými dílčími studiemi razila cestu dalším bádáním tohoto období 
v následujích letech. Svými pracemi o Václavu Prachnerovi a např. řediteli pražské akademie Josefu 
Berglerovi usnadnila mnohým práci. 
20 Viz Petr Wittlich, Plastik, in: Ferdinand Seibt (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur 
Moderne, Frankfurt am Main 1995, s. 273–294. I přes tento fakt zůstává Wittlichovo hodnocení Josefa 
Maxe veskrze negativní. Viz Petr Wittlich, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha národního 
probuzení. Čtvero knih o Praze, Praha 1980, s. 229. „Josef Max, jehož talent nebyl velký, se osvědčil hlavně jako 
schopný kameník. Šel ruku v ruce s požadavky svých objednavatelů a odváděl jim solidně řemeslně provedenou 
práci, respektující všechny poučky, které mu mohlo poskytnout akademické školení.“. 
21 Lubomír Konečný – Prahl Roman, Radeckého pomník a české „rakušanství“, in: Petr Čornej – 
Roman Prahl (ed.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století, Sborník sympozia pořádaného Národní galerií 
v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanovských dnů v Plzni ve 
dnech 22. – 24. března 1990, Praha 1993, s. 92–95. 
22 Taťána Petrasová – Helena Lorenzová, Sochařství romantického historismu, in: Taťána Petrasová – 
Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1780–1890. III/1, Praha 2001, s. 282–305. Od 
Taťány Petrasové též Nazarenismus nebo purismus, in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (ed.), Bůh a bohové. 
Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia 
k problematice 19. století, Plzeň, 7. – 9. března 2002, Praha 2002, s. 287–301. 
23 Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas, Bildhauerei auf den Ausstellungen der Gesellschaft patriotischer 
Kunstfreunde in den Jahren 1821–1875, in: Bulletin of the National Gallery in Prague XII – XIII, 2002–
2003, Praha 2003, s. 51–75, 137–145. 
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Konečného24, Zdeňka Hojdy a Jiřího Pokorného25, či dílčí studie Petra Wittlicha26 

ukazují nové možnosti přístupu.  

 

                                                 
24 Lubomír Konečný – Roman Prahl, Pomník maršála Radeckého a ikonografie hrdiny na štítě. Umění 
LV, 2007, s. 45–68. 
25 Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha – Litomyšl 1996. 
26 Petr Wittlich, Sochařství historismu: kult pomníků, in: Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.), 
Dějiny českého výtvarného umění 1780–1890. III/2, Praha 2001, s. 114–132.  
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2. Stylová vymezení. Označení historismus – romantismus – romantický 

historismus – pozdní neoklasicismus v sochařství první poloviny 19. století 

 

Poslední výzkumy zabývající se sochařstvím druhé a třetí čtvrtiny 19. století 

pracují s pojmem romantický historismus.27 Tohoto termínu bylo častěji použito již 

dříve a zůstává nezodpovězenou otázkou, zda je aplikace v souvislosti s daným 

tématem vhodná a přesná již vhledem k faktu, že neprobíhá odborná diskuze na 

dané téma. Je nutné rovněž podotknout, že jiné vědní disciplíny, které označení 

používají, nepostupují analogickým způsobem jako dějiny umění.28 V umění se jeví 

toto označení nejvhodnější při analýze struktury architektury a sochařství pouze 

tehdy, pokud je vazba sochařství na architekturu prokazatelná. Termín začal být 

používán v době, kdy se zjistilo, že označení romantismus je až na několik málo 

výjimek nevyhovující pro svoji mnohovýznamovost a kolísavost. Dnešní 

aktualizované využití má oproti minulosti oporu v teoretickém ukotvení především 

ze strany Renaty Wagner-Rieger, která názvu použila v souvislosti s dějinami 

architektury.29 Zůstává však k zamyšlení vhodnost vytčeného označení ve vztahu 

k sochařství. Řešení je možné hledat v zodpovězení několika základních otázek, 

z nichž nejpodstatnější je shrnutelná větou: Jaké formy tradice utvářely sochařství 

v 19. století v Čechách? Již sama tato otázka sugeruje otázku historismu, který autor 

této studie nepopírá. Naopak se domnívá, že ve své podstatě je umění 19. století 

totálním historismem a označení považuje za zastřešující pro všechny ostatní mody, 

které se v 19. století nabízejí. Vzhledem k povaze, z jaké sochařství vychází, se nabízí 

vhodnější a v určitém směru charakterističtější použití termínu neoklasicismus, který 

ve své pozdní fázi přesahuje i do druhé a třetí čtvrtiny 19. století. Neoklasicismus lze 

především kvůli absenci univerzálně platného kritéria a idey považovat za 

historismus obdobný tomu, jenž vyplňuje kulturní prostor 19. století. Svou podstatou 
                                                 
27 Taťána Petrasová – Helena Lorenzová, Sochařství romantického historismu, in: Taťána Petrasová – 
Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1780–1890. III/1, Praha 2001, s. 282–305. 
28 Za jedno z nejstarších použití v Čechách lze považovat označení jedné z kapitol Antonína Matějčka 
„Akademie ve znamení romantického historismu a realismu 1841–1879“ viz Antonín Matějček, 
Almanach Akademie výtvarných umění, Praha 1926. Ještě dříve ho v nejednoznačném smyslu používá 
František X. Harlas. Viz Harlas (pozn. 8). V moderních dějinách umění tento termín vztáhla na 
sochařství Anna Masaryková, později Petr Wittlich. V poslední době Taťána Petrasová a Helena 
Lorenzová. 
29 Např. Renate Wagner-Rieger, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert, Wien 1970. 
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se také neodlišuje od následujících období a povahou nevylučuje zastoupení 

romantického námětu. Pravidla formy a povaha námětu v sochařství (a nejen u něho) 

tak, jak se děje ve vytčeném období, má blíže k neoklasicismu než k romantismu. 

Podobně však to, co lze klasifikovat jako pozdní neoklasicismus (či 

postneoklasicismus), lze označit coby romantický historismus, protože obě označení 

se ve své podstatě nevylučují ani nepopírají. 

Ve výtvarném umění zpočátku převládla definice na základě rozlišení 

formálních znaků bez přesného rozlišení struktur a romantismus byl spojen 

s gotikou: „… jedno pramení v pohanství a druhé v náboženském duchu.“ Jde o 

charakteristický výrok Germaine de Staël, která tak řešila dobové dilema označení 

stylových nejasností. Tento způsob nazírání byl zjevně velmi živý, neboť došel i 

výtvarného zpracování, jak dosvědčuje anonymní grafický list francouzské 

provenience z roku 1827 znázorňující boj neoklasicismu s romantismem před 

branami muzea.30 Zdrojem uměleckého posunu se stává tradice románsko-goticko-

renesanční, v níž lze spatřovat i politicko-národní aspekt. Rozdíly jsou mnohdy 

velmi subtilní a jejich základním pojítkem je opět historismus, neboť ten je 

představen akademickou tradicí [obr. 2]. Příkladem těchto dvou zdánlivě odlišných 

přístupů může být práce Leopolda Frieseho, která i přesto, že má pravděpodobně 

povahu provokace, ukazuje na stylové prolínání a zdánlivě neslučitelnou námětovou 

koexistenci31 [obr. 3]. Bylo by mylné domnívat se, že využití této tradice bylo pouze 

výsadou generace označované za romantiky. Tato pluralita je čitelná po celé 19. 

století a není charakteristická jen pro období označené dnes značkou romantický 

historismus. Gotizujícím proudem jako slohotvorným prvkem byli zasaženi sochaři 

                                                 
30 Neoklasicismus představuje nahá postava ozbrojená oštěpem a atributem dórského sloupu dotírající 
na muže oděného do šatu ze 16. století, ozbrojeného rapírem a atributem gotické věže. List je 
majetkem Bibliothèque nationale Paris. Je paradoxní, že hlavním předmětem diskurzu týkajícího se 
romantismu jsou v případě malířství především salonní obrazy Théodora Géricaulta nebo Eugèna 
Delacroixa, tedy díla nezastupující širší „anonymní“ umělecký střední proud. 
31 Leopold August Friese (1793–1846) patřil mezi přátele Martina Tejčka a Josefa Führicha. Spolu 
s těmito autory představuje progresivní staroněmecký styl. Ve 20. letech 19. století vypracoval několik 
listů pro Dějiny české v obrazích. Jedním z listů je Václav IV. a Zuzanka, který lze považovat za klasickou 
ukázku prolnutí neoklasicismu a romantismu. Friese využil pro Václava IV. jako vzorového modelu 
všech Akademií, Laokoona, kterého však záměrně využil z pohledu, který nebyl považován za 
správný a vymezil ho proti romantizující postavě Zuzanky. K tématu více Adam Hnojil, Vizualizace 
českých dějin – Dějiny české v obrazích, in: Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně (kat. výst.), Muzeum 
umění Olomouc 2004, s. 268–270. K tématu Laokoona viz Dennis Diderot, Vybrané spisy, Praha 1953, s. 
252. 
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Antonio Canova nebo Bertel Thorvaldsen považovaní za stěžejní autory 

neoklasicismu. Je tedy zjevné, že v různých zemích byla předpokladem posunu jiná 

východiska. Ta lze nalézt například v souvislosti s mezigenerační výměnou, krizí 

institucí a v sociálních aspektech spojených s reprezentací různých vrstev 

společnosti. Zároveň vystupuje na povrch pluralita a vzájemné prolínání, což brání 

přesnějšímu označení. V sochařství Českého království může za příklad posloužit 

sousoší sv. Cyrila a Metoděje [obr. 4] v pražském kostele P. Marie před Týnem od 

Maxova mladšího bratra Emanuela a jeho recepce dobovou kritikou. Karel Vladislav 

Zap ve svém popisu Týnského chrámu z roku 1854 poznamenává o sousoší: „… 

obraz ten měl být představen na způsob starobyzantský, Max ale udělal jej ve způsobu 

románském,“ čímž dává dobově chápané diskuzi navíc národnostní rozměr a tedy 

jednu z dalších možností výkladu.32 Nicméně i tak je zjevné, že kritik neodstoupil 

z mezí chápání díla v logice historismu. V souvislosti s tímto sousoším vystupuje v 

českém prostředí výrazně na povrch myšlenka, že umění mělo svým způsobem 

specifický politický akcent, když v stylové rovině docházelo k sebeidentifikaci určité 

vrstvy obyvatelstva. Radikálnější stylový obrat byl možný pouze v některých 

oborech, v jiných se zastavil na problémech podmíněných okolnostmi podstatnými 

pro vznik uměleckého díla. Také tyto rozpory zabraňují celoplošnému použití 

termínů. Je třeba vzít rovněž v úvahu, že romantický historismus či pozdní 

neoklasicismus nepředpokládá ani si nečiní nárok na historické pochopení formy, ale 

pouze uchopení a převedení námětu s požadavkem po jeho věrohodnosti jako 

zásadním kritériu. Je zjevné, že umělci dokázali pochopit povahu svých historických 

vzorů, ale byli omezeni technickými podmínkami zamezujícími vzhledem 

k nákladnosti přílišným experimentům a především společenskou objednávkou, na 

                                                 
32 Karel Vladislav Zap, Týnský chrám, in: Památky archaelogické a místopisné, 1, 1854, s. 64. Emanuel 
Max vytvořil během svého římského pobytu na přímou zakázku rakouského ministra Františka 
Antonína Kolowrata-Libštejnského, sousoší slovanských světců sv. Cyrila a Metoděje. Poté co model 
sousoší zhlédl císař Ferdinand V., zalíbilo se mu dílo natolik, že definitivu z kararského mramoru poté 
co byla s křížem, pro který papež Řehoř XVI. věnoval kousek ostatku svatého kříže, zakoupil a 
věnoval městu Praze. Sousoší bylo roku 1847 umístěno na podstavec z červeného mramoru v kostele 
P. Marie před Týnem a slavnostně odhaleno. Vizuálně tak sousoší barevností připomíná národní 
standartu českého království. Zároveň fakt, že třetí nejdůležitější osoba rakouské říše ministr 
Kolowrat objedná sousoší doplněné nápisem v azbuce БОЖЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА, napovídá, že 
preference ve vkusu a významech nebyly tak jednoznačné. Zároveň toto dílo umožňuje odlišné 
způsoby interpretace a uchopení v rámci různých metod, jimiž dějiny umění vládnou. 
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které byli zejména sochaři více než jiní umělci životně závislí. Právě pro tento fakt je 

možné sochařství a především to monumentální, někdy nezbytně spojené 

s architektonickým konceptem, z metodologických pozic v tomto období 

interpretovat jako umění závislé. Georg Wilhelm Hegel míní: „… že skulptura nestačí 

k tomu, aby tento obsah uskutečnila, takže by musela vystoupit ještě jiná umění, aby učinila 

skutkem to, k čemu skulptura zůstává neschopna.“33 Na druhou stranu lze v drobnějších 

sochařských pracích odhalit umělcovu volbu umožňující stát se nositelem změn. I tak 

však umělec vychází z daných propozic objednavatele coby zásadní determinanty. 

Nalézt přesné označení použitelné jako univerzální tak nebude nikdy možné. 

Sami umělci nepotřebovali tyto umělé uměnovědné konstrukty řešit, a pokud 

se rozlišovali, tak v obecnějších a dialekticky srozumitelnějších rovinách (idealisté a 

naturalisté, příznivci staroněmeckého stylu a příznivci akademického stylu, puristé a 

nepuristé, či jednoduše příznivci klasického a příznivci moderního). Umělci této 

epochy nám nezanechali, až na několik málo výjimek, svědectví ve formě společného 

písemného manifestu osvětlujícího jejich počínání.34 To ostatně bylo vzhledem k 

názorové diferenciaci krajně obtížné. Pokud s nutností vymezit svoje vlastní dílo byli 

konfrontováni, upadali asi podobně jako slavný sochař Bertel Thorvaldsen do 

pochybností a rozpaků. Thorvaldsen jednou prohlásil: „Vím, že až zemřu, budou říkat, 

že mé křesťanské postavy jsou řecké – a opravdu bez řecké školy je nemožné pracovat 

správným způsobem. A o mých řeckých postavách budou říkat, že jsou křesťanské – a znovu 

správně, neboť bych nebyl schopen pracovat bez myšlenek na to nebo druhé a tak realizovat 

své náměty“.35 

Přestože Thorvaldsenův příklad [obr. 5] nemusí být považován za určující, 

nepochybně je reprezentativní a je také určitým návodem k řešení problému. Z 

tvrzení je naprosto zřejmé, že sochař neřešil otázku původu svého díla, ale naopak 

k němu přistupoval naprosto organicky. Zásadním výrokem je zde připomenutí 

                                                 
33 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Estetika, sv. II, Praha 1966, s. 114. 
34 Výjimkou je několik textů italských puristů, umělců vycházejích z umění nazarénů, následujících 
jejich příkladu očisty umění skrze návrat ke „kořenům“ spatřovaným v gotickém a raně renesančním 
umění. Důležitý text malíře Antonia Bianchiniho Del purismo nelle arti z roku 1843 byl publikován jako 
On Purism in the Arts v antologii Charles Harrison – Paul Wood – Jason Gaiger (ed.), Art in Theory 
1815–1900. An Anthology of Changing Ideas, London – Malden 1998, s. 211–213. Podobně jako 
romantismus byl termín purismus prvoplánově spojen s reformním úsilím na poli literatury své doby. 
35 Hugh Honour, Romanticism, New York 1979, s. 295. 
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řeckosti i křesťanskosti, což vyhovuje kontextu historismu jako základní a nosné 

myšlenky. Pokud je umění v 19. století něčím původní, tak především přiznáním 

svých vzorů a jako takové je nejdříve historizující a teprve pak v sobě nese normy 

neoklasicismu, romantismu, realismu nebo biedermeieru, které případně s nějakým 

přiléhavým přídavným jménem fungují jako jeho bližší charakteristiky. 
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III. Kapitoly 

 

1. Počátky tvorby. Studia na Akademii a první realizace (1804–1837) 

 

Mírně nahrbená postava oděná v korunovační plášť českých králů, s 

hlavou typicky vysokého čela ozdobenou svatováclavskou korunou, na koni 

v mírném klusu, osazena ve středu neogotické fiály, jejíž formy byly obyvatelům 

Čech již o půlstoletí později stejně cizí jako postava jezdce – Františka I. Toto 

neprávem podceňované umělecké dílo patří mezi nemnoho českých pomníků s 

jezdeckou sochou. Projekt, který doslova zlomil vaz politické kariéře svého velkého 

propagátora nejvyššího purkrabí Karla Chotka. Dílo, o jehož spoluautorovi Josefu 

Maxovi není mnoho známo. Pomník Františka I., který v podstatě nikdo nechtěl, 

nazývaný též Hold českých stavů, je prvním moderním českým pomníkem 

monumentálního charakteru [obr. 6]. Čtyřicátá léta 19. století se svou konjunkturou 

byla vůči umění mnohem vstřícnější než druhá a třetí dekáda. Snaha nejvyššího 

purkrabího Františka Kolowrata a jeho nástupce v úřadu Karla Chotka pojmout 

projektovanou pražskou Koňskou bránu [obr. 7] jako reprezentativní vstup 

pomníkového charakteru (s myšlenkou ne nepodobnou berlínské Braniborské bráně 

a vídeňské Burgtor) byla ve dvacátých letech ojedinělým a neúspěšným pokusem.36 

Zde byla poprvé navržena monumentální jezdecká socha Františka I., která měla 

spolu s bájnými postavami Přemysla a Libuše a císařem Karlem IV. (autorem všech 

soch měl být patrně Václav Prachner) tvořit kontinuální soubor, aktualizovanou 

minulost, historismus promítnutý do současnosti, potvrzující kontinuitu 

vládnoucího rodu a odkazovat na, nejen pouze formální, sounáležitost s Čechami. 

Zároveň tato iniciativa poukazuje na rostoucí sebevědomí českých elit doposud 

odsouvaných na periferii dění v rakouské říši. Celý projekt bohužel nebyl pro 

nedostatek financí uskutečněn a jeho nástupcem se co do ambicioznosti forem stal 

pomník projektovaný jako dominanta nově budovaného pražského moderního 

                                                 
36 Adam Hnojil, Neprovedená varianta Koňské brány v Praze, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 
446–447. Podobným způsobem jako o spojení architektury se sochařstvím za účelem vyjádření 
reprezentativních myšlenek lze uvažovat o přestavbě pražského konventu irských františkánů při 
kostele Neposkvrněného početí P. Marie na celnici. K tématu Adam Hnojil, Plan zu dem 
Hauptzollamtsgebäude in Prag, Zprávy památkové péče, 64, 2004, č. 2, s. 140–141.  
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nábřeží. Politická demonstrace prostřednictvím umění vystoupila do popředí jako 

umění elit, vyjadřujících tímto způsobem své přesvědčení. V případě pomníku 

Františka I. došlo v Čechách také k první výraznější diferenciaci názorů, kdy se 

společnost rozdělila na dva tábory. V prvním byla skupina podporující výstavbu 

pomníku jako mocenského symbolu, druhá skupina sochu odmítala pro její 

nepraktičnost a navrhovala uctít císaře výstavbou reprezentativní budovy, jež měla 

spojit pod jednou střechou instituce typu Akademie výtvarných umění nebo 

Vlasteneckého muzea. Tedy symbol opět mocenský, ale praktičtější. Když jako 

privatissimum zaznamenal kritik české společnosti Karel Havlíček Borovský ve svém 

epigramu „Na nábřeží podívat se běž, gotická se na něm staví věž. Okolo ní českých krajů 

chlouba, a ve věži bude – trouba“ a „Franc, nebo Museum! O to tu páni běží, volte zkrátka, 

šetřte plic. Stavové: Museum! – Když chcete zvěř mít na nábřeží, ať je jí tam tedy víc,“ 

vyjádřil tak mimoděk rozčarování a zároveň samu podstatu celého snažení.37 Ono 

hamletovské Být či nebýt, zde Havlíčkem parafrázované v buď pomník, nebo muzeum, 

ukazovalo na rozštěpení českých elit patrné již od prvních návrhů na postavení 

monumentu, tedy v době vlády císaře Ferdinanda I., syna Františka I., kdy se po roce 

1848 definitivně rozevřely nůžky jak mezi zemskými národnostmi, tak i 

společenskými vrstvami. A úlohou umělce sochaře bylo především vyhovět 

objednavateli a ztvárnit myšlenku ke všeobecné spokojenosti. V době, kdy Josef Max 

tvořil toto své stěžejní dílo, byla postava panovníka Františka I. pouze symbolem. 

Pro někoho představoval mír a postupnou prosperitu, pro druhé naopak vrchol 

byrokratického aparátu bránícího progresivnějšímu růstu. Málokdo z tehdejších 

současníků prožil první období císařovy vlády, kdy avanturistická politika přivedla 

říši skoro na pokraj zhroucení. 

Právě tato nestálost doby s překotným během událostí velkého evropského 

válečného konfliktu je pozadím, do něhož se narodil sochaři Josefu Františku Maxovi 

st. v severočeském Sloupu další z jeho synů. Josef Calasanza přišel na svět v neděli 8. 

ledna 1804 do rodiny s dlouhou sochařskou tradicí.38 Je nepochybné, že si jeho rodiče 

                                                 
37 Citováno podle Karel Sklenář, Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha – Litomyšl 2001, s. 153.  
38 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 93. Zakladatelem sochařské tradice rodiny Maxů byl Antonín Max (1734–
1808), jehož těžiště tvorby spočívá na Českolipsku. S jeho pracemi se lze setkat v Novém Boru, Sloupu, 
Horním Prysku nebo Kytlici. V jeho šlépějích pokračoval víceméně neznámý syn Josef František Max 
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podobně jako u ostatních potomků nepřáli, aby pokračoval ve šlépějích svého otce a 

děda. Čas, do kterého se Josef narodil, nebyl pro umění alespoň v severních Čechách 

zcela jistě příznivý. Nešlo však o krizi uměleckou, nýbrž o krizi mecenátu. Ta byla 

zapříčiněna shodou několika faktorů, které společně vytvořily pro umělce doslova 

umrtvující ovzduší, trvající s větší či menší intenzitou až do čtyřicátých let 19. století. 

Zpočátku to byly pouze tereziánsko-josefinské reformy, které podlomily 

ekonomickou základnu církevních institucí a tím je paralyzovaly jakožto 

potenciálního objednavatele. Zrušením některých řádů bylo zároveň pro trh 

uvolněno nebývalé množství uměleckých artefaktů. Šlechta, druhý tradiční 

objednavatel, byla postižena probíhajícími válkami v Evropě, které decimovaly její 

ekonomické základny. Navíc lze u prakticky založené aristokracie pozorovat 

přesycenost uměním. Roli objednavatele a mecenáše začíná během centralizace nutně 

hrát i stát, ale i ten, zatížen celoevropskou krizí, nemá dostatek prostředků na vlastní 

reprezentaci. Existovala sice vůle po uskutečnění velkých podniků, ty však z důvodu 

nedostatku financí zůstávaly nedokončeny. Rakousko v roce 1811 navíc postihl státní 

bankrot, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Důvěra v monarchii byla 

otřesena. Z této finanční pohromy se císařství definitivně vzpamatovalo až na konci 

třicátých let 19. století a vzestup mecenátu byl podmíněn až právě touto 

konjunkturou. Na umělce životně odkázané na štědrý mecenát navíc dolehlo zrušení 

cechovních organizací v osmdesátých letech 18. století, které oslabilo jejich pozice a 

atomizovalo je v samostatně působící jedince. Dalo by se předpokládat, že 

osamostatnění povede k větší konkurenci a tedy i zlepšení poměrů na umělecké 

scéně. Avšak vzhledem k oslabení mecenátu došlo ke zrušení cechů v nejméně 

vhodnou dobu a většina umělců přišla i o minimální jistoty, což vyvolalo stížnosti a 

volání po znovuustavení cechovních organizací. Současně se zrušením cechů došlo 

k narušení výchovného systému. Zatímco v jiných oblastech byla zabezpečena 

výchova nových sil formou škol takřka okamžitě, v uměleckých oborech tuto roli 

zabezpečila až soukromá iniciativa Společnosti vlasteneckých přátel umění 

založením Akademie.  

                                                                                                                                                         
(1765–1838), jehož dva potomci, Josef (o němž pojednává tato práce) a Emanuel, jméno rodiny spolu 
s Josefovým synem Gabrielem nejvíce proslavili. Je tedy zřejmé, že rodina Maxů patřila k tradičním 
uměleckým rodům podobných jako Prachnerové nebo Platzerové. 
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Je pravděpodobné, že tyto problémy zpočátku Josefa Maxe st. příliš netrápily. 

Těžiště jeho tvorby spočívalo v různých dnes většinou anonymních pracích pro 

kostely v okolí Nového Boru. Na přelomu 18. a 19. století ale krize dolehla i do 

severních Čech, do té doby poklidných. Josef Max st. tehdy nahradil úbytek zakázek 

dekorativními pracemi pro prosperující zrcadlárnu Kinských ve Sloupu.39 Tato 

bezvýchodnost uplatnění v oboru jej nepochybně vedla k rozhodnutí, že žádný 

z jeho synů by neměl pokračovat v činnosti samostatně působícího sochaře, což je 

neobvyklé zvláště u uměleckých rodin s dlouhou tradicí, u nichž byla tato praxe 

samozřejmostí. Prvorozený syn Antonín odešel studovat na gymnázium, 

pravděpodobně do Prahy, a později se stal správcem panství Rožmitál. Další dva 

synové zemřeli v útlém věku na neštovice. Teprve čtvrtý syn, Václav, pokračoval v 

„umělecké” činnosti. V rozhodnutí, aby se vyučil pozlacovačem a štafírem 

v zrcadlárně ve Sloupu, je nutné hledat spíše chladný kalkul a východisko z nouze, 

neboť je pravděpodobné, že se rodina Maxů ekonomicky vyčerpala podporou 

nejstaršího syna Antonína na studiích a nemohla si dovolit nechat studovat dalšího 

syna. Nepochybně z tohoto důvodu zůstává i Josef, v pořadí pátý syn, s otcem doma, 

a kdyby neprojevil od počátku výtvarný talent, potkal by ho zcela jistě podobný osud 

jako jeho nejmladšího bratra, později slavnějšího sochaře, Emanuela, který se v 

dětství dostal do opravdu svízelné situace.40 Josefa spolupráce s otcem byla jistě 

pouze nouzovým řešením. „Na otcův povel jsem vesele vyřezával až do roku 1822, kdy už 

jsem přečetl ledacos o slavných sochařích, jejichž sochy byly vidět ve velkých městech. Jelikož 

jsem ale slyšel jen o Praze, myslel jsem si, že je mohu spatřit pouze tam. V tom mě utvrzovaly 

dopisy, které nám psali žáci a tátův dlouholetý věrný pomocník Antonín Melzer. Ten byl od 

roku 1820 v Praze a velmi živě popisoval vše, co se ve městě dělo. Zvláště psal o velkém 

                                                 
39 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 94. 
40 Podle vlastních vzpomínek si s Emanuelem opravdu krutě pohrál osud. Josefa Maxe st. přemluvil 
sklář a vynálezce Friedrich Egermann z Polevska, aby mu chlapce dal do učení. Egermann však 
využíval neduživého Emanuela spíše jako sluhu. „Místo zdobení skla mne Egermann posílal do Nového 
Boru se skleněným odpadem, který jsem prodával. Mým hlavním úkolem bylo čekat na lidi, kteří chtěli sklad se 
sklem navštívit. Jejich příchod jsem měl vždy za povinnost ohlásit městskému písaři, který mimo zájmů města 
pracoval též pro Egermanna. Obdržel-li jsem malou pozornost, musel jsem ji odevzdat do pokladny, na které bylo 
napsáno „Pro chudé”. Když mluvil o těchto penězích, řekl mi, že to nechal napsat jen tak, ale že tyto peníze patří 
jinak mě. Ten chytrák si to později strčil do vlastní kapsy a já jsem z toho neviděl nic. Často se stávalo, že jsem 
musel o čtyři roky mladšího a mnohem těžšího Egermannova syna nosit domů na své krosně. Na mém starém 
zeleném fraku nechal udělat stojáček u límce, také šosy se změnily, vypadal jsem jako sluha. To vše samozřejmě 
na náklady mého otce.” Emanuel Max (pozn. 2), s. 8–9 [překl. autor]. 
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množství krásných soch a obrazů a přitom neustále hovořil o možnosti studovat na Akademii. 

Dlouho jsem se doprošoval a sliboval rodičům, než jsem konečně od nich dostal příslib, takže 

jsem koncem roku 1822 mohl vzít vlastnoručně vyřezávanou putovní hůl a po požehnání od 

otce a matky se vydat v doprovodu jednoho starého brusiče zrcadel do Prahy. Po příchodu do 

města jsem denně chodil po městě, které mi připadalo pochmurné, a byl jsem vždy rád, když 

jsem dorazil na ten velký most, kde stály ty mohutné a krásné sochy. Hodiny jsem tu mohl 

chodit sem a tam, kolemjdoucí do mne několikrát strčili. Takové sochy jsem se chtěl naučit 

dělat! Po několika dotazech jsem se konečně dostal k jednomu sochaři, který pracoval na velké 

figuře z pískovce „Naděje”, což se mi zdálo jako dobré znamení. Kdyby tu však nebyly otázky: 

„Kde jsem se učil?”, „Co jsem dosud provedl?” Na mé odpovědi odpověděl příkře: „Řezbáře 

nepotřebuji.” Obdobně jsem dopadl u druhého i třetího, až se konečně našel jeden, který to se 

mnou chtěl zkusit. Tento hodný člověk neměl toho času asi jinou práci než vyřezávat jeleny a 

koně pro kolotoče. Novota věcí a radost z toho, že jsem našel v Praze přístřeší, mne vedla 

k tomu, že jsem ihned souhlasil. Vyřezávání jelenů, které jsem již dříve pozoroval v oboře 

v Novém Boru, mi šlo k obrovské radosti mého mistra skvěle. Koně jsem však zas tak dobře 

neuměl, což pro mě znamenalo, že jsem je musel chodit studovat k fiakrům, abych je vyřezával 

stejně dobře jako jeleny.”41 

Z této osobní vzpomínky Josefa Maxe je zjevné, že v osmnácti letech odešel do 

Prahy nepochybně na vlastní žádost. Důvody pro jeho odchod byly prozaické. 

Zchudlá rodina Maxů si nemohla dovolit živit nezaopatřeného dospělého syna, který 

by jako řezbář s uměleckými ambicemi kamenosochaře na severu Čech jen velmi 

těžko nalezl uplatnění. Údaje v pamětech jeho mladšího bratra Emanuela tuto 

neutěšenou situaci v rodině potvrzují.42 Je jisté, že by jako řezbář bez možnosti další 

praxe v oboru se vzděláním dosaženým pouze pod vedením svého otce ustrnul 

v uměleckém vývoji a jen přežíval. Otcova dílna byla již dávno za zenitem a mladý 

umělec mohl získat již jen teoretické znalosti kamenosochařství, bez možnosti ověřit 

si je v praxi na větší zakázce. Tyto zkušenosti postrádal, jak je zjevné z reakce 

                                                 
41 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 95 [překl. autor]. 
42 „… pozdější války, obzvláště v tomto století, které se dostaly v roce 1813 až do našich krajů, a nešťastný rok 
1811 způsobily zastavení práce, hlavně v otcově oboru. Nikdo v této oblasti neměl chuť si něco u sochaře 
objednat. V továrně na zrcadla byly obchody také zlé. K tomu byla neúroda, která měla za následek velké 
zdražení. Proto se všechno otcovo dříve našetřené jmění, vyčerpalo natolik, že v našem domě nastala velká bída.” 
Emanuel Max (pozn. 2), s. 3 [překl. autor]. 
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nejmenovaného sochaře, který Josefa Maxe odmítl s tím, že by řezbářskou sílu 

neuživil. V porovnání s dobovou praxí odešel Josef Max na zkušenou do Prahy v 

relativně pozdním věku. O dalším vzdělání pravděpodobně zpočátku příliš 

neuvažoval. Odchod z otcovského domu byl jistě provázen slibem, že se zřekne 

případné podpory, pokud by chtěl dále studovat, neboť si jeho rodina nemohla 

dovolit takový luxus, jaký se poštěstil jeho pozdějšímu kamarádovi a uměleckému 

souputníkovi Josefu Führichovi, jehož rodiče, když zjistili synův talent, se s ním 

přestěhovali do Prahy a všemožně ho podporovali. Jak je zřejmé z dnes nezvěstného 

deníku Maxova žáka Julia Melzera, učinily barokní sochy Karlova mostu na 

vesnického mladíka, který doposud nic podobného nespatřil, silný dojem. Po 

příchodu do Prahy se musel živit sám. Z tohoto důvodu hledal možnost uplatnění 

v některé již zavedené sochařské dílně. Josef Max jméno onoho sochaře, který jej 

odbyl, taktně nezmiňuje. Je možné, že odmítnutí se mu dostalo od proslulého 

Václava Prachnera, v jehož repertoáru se alegorie Naděje běžně vyskytuje. Stejně tak 

zůstává neznámé jméno Maxova prvního chlebodárce. Určitým návodem by mohly 

být dobové adresáře, které pro Prahu v polovině dvacátých let 19. století uvádějí 

několik řezbářů. Nejvíce připadá v úvahu František Loquai a Josef Kabaurek. Od 

obou autorů jsou známa především díla řezbářsky nenáročné povahy, odpovídající 

svým charakterem barokní dílenské produkci Josefa Maxe st. Oba autoři už později 

nejsou v Schematismech uváděni, neboť buď zemřeli, nebo zanechali činnosti, což je 

důležitá informace v souvislosti s faktem, že Josef Max kvůli k úbytku práce v dílně 

svého prvního mistra dlouho nepobyl. 

„Ohřál jsem se v Praze, kde jsem již poznával cestičky a chodníčky k umění, takže jsem 

se nechal zapsat i na Akademii se souhlasem svého milého mistra, což se stalo na podzim roku 

1823. Jelikož však nastala v dílně velká nezaměstnanost, zeptal jsem se mistra, zda by mne 

nemohl někam doporučit. Poctivý, jaký byl, mi odpověděl: Jako řezbář můžeš jít jen 

k Schumannovi, který by měl mít dost práce. Začátkem roku 1824 jsem se tedy zašel zeptat 

k Schumannovi, zda by mne přijal. Ten ale nemohl říct jednoduše ano nebo ne. Nejdříve jsem 

musel složit zkoušku a odpovědět na otázky po původu, věku a u koho jsem se vyučil. Teprve 

poté důstojně odpověděl: Zkusím to! Sice to nebyla povzbuzující odpověď, ale musel jsem 

souhlasit se zkouškou. Vstupním dílkem mi byla květinová váza. Zde jsem byl ale jako doma. 
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Vyřezával jsem již velké množství květinových a ovocných kompozic pro oltáře a varhany pod 

vedením svého otce. Proto jsem také mohl uspokojit nároky pana Schumanna a docela jsem se 

i osvědčil, jak mi jednou později řekl. Poznal jsem, že i já se mohu ještě mnohé doučit. 

Docházely objednávky na luxusní truhlářské práce a dokonce i objednávky z chirurgické 

kliniky na mechanické údy určené místo amputovaných. Tímto nastala pro mne u Schumanna 

také docela nová práce, jakou byla objednávka figur v životní velikosti pro studium anatomie. 

Jakmile jsme se vzpamatovali z prvního leknutí, dostal Schumann šťastný nápad zajít se 

mnou za ředitelem Akademie Berglerem a požádat ho, zda bych se již nyní nemohl zúčastnit 

studia podle živého modelu, abych také mohl napodobit anatomickou sochu, která stála v sále 

modelů.”43 

Je zřejmé, že na Maxova prvního zaměstnavatele dolehla existenční krize. Po 

odchodu z jeho dílny se mladý sochař záhy uplatnil jako pomocná síla u 

prosperujícího a zavedeného sochaře Václava Schumanna, který zjevně našel 

v Maxovi kvalitního pomocníka. Byl proto v zájmu splnění zakázky ochoten 

přemluvit ředitele Akademie Josefa Berglera [obr. 8], aby umožnil svému novému 

žákovi studovat mimo oficiální rámec výuky. „Několik dní po Dušičkách jsem se dostavil 

poprvé do sálu modelů. Akademický sluha Florian mne uvedl na místo mně určené. Třásl 

jsem se studem a rozčilením po celém těle a nedovolil jsem se podívat ani na žádného ze svých 

kolegů. Pracoval jsem ale tak, jako bych se všemi soutěžil. Konečně přišel Bergler. Šel od žáka 

k žáku, ale nedělal nic jiného, než že občas utrousil nějakou poznámku. Jedna z jeho 

průpovídek mne rozesmála tak, že jsem raději odešel do rohu místnosti, abych nebyl příliš 

nápadný. Jak jsem se také neměl zasmát kritice, kterou řekl svým nezapomenutelným 

solnohradsko-bavorským dialektem: „Tak se na to podívejte! Tomu chlapíkovi visí na břiše jen 

dvě klobásky, honem to oprav, aby tam bylo taky trochu kostí!” Pak přešel kolem několika 

žáků a najednou stál u mne. Myslel jsem si, že špatně slyším. Jako zdálky jsem slyšel, jak mě 

před ostatními chválí a jen tak mimochodem říká. „Pozdě začal, má už svých dvacet let, ale 

vypadá, jako by chtěl všechno dohonit. Jeho panáček je v naprostém pořádku.” Tak jsem byl 

zachráněn. Nejen před sebou, ale také před kolegy. Po krátkém čase jsem se dobře vyrovnal se 

svými povinnostmi a našel jsem si také ke svému uklidnění několik vrstevníků mezi žáky, jako 

Nadorp, Friese, Hellich, Gruss a Polz, kteří byli jen o něco mladší než já. Führicha jsem 

poznal jen tak mimochodem. Navštěvoval atelier jen občas. Většinou nemaloval, jen si model 

                                                 
43 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 95 [překl. autor]. 
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prohlédl ze všech stran a to při pohybech. Přitom zůstával často u mě stát, aby viděl, jak 

modeluji svého mužíčka a přitom mi dával trefné rady. Myslím, že jsem získal hodně z těchto 

kolegiálních poměrů, jistě více než od samotného Berglera.”44 

Josef Max začal studia na Akademii v době, kdy byl ředitel Bergler již 

nemocen a výuce se věnoval sporadicky, přenášeje své kompetence na oblíbené žáky. 

Následkem uvolnění poměrů zapříčiněného Berglerovou častou absencí byli žáci bez 

pedagogického vedení. V té době vznikl na Akademii tzv. kompoziční kroužek, jehož 

členové si dávali navzájem úlohy a diskutovali o umění. Členy tohoto kroužku byli i 

studenti, které Max zmiňuje ve své vzpomínce, a je tedy více než jisté, že se setkání 

zúčastňoval i on.45 Vůdčí osobností tohoto seskupení byl anholtský stipendista 

František Nadorp, z jehož dochované korespondence je cítit frustraci z poměrů 

panujících na Akademii. Jediný hmotný doklad o činnosti tohoto kroužku a o 

případných vazbách máme dochován ve vzájemných portrétech, které jsou 

jedinečným zachycením podoby některých dnes anonymních umělců. Vedle 

skupinového portrétu je to také Hellichův portrét neznámého spolužáka a portrét 

Josefa Maxe46 [obr. 9]. V umělcově vzpomínce je zajímavá zmínka o Josefu Führichovi, 

u něhož je zřejmé, že jako absolvent školy měl spolu se svým příbuzným Josefem 

Quaisserem na své mladší kolegy velký vliv. Josef Max se mýlí, když tvrdí, že osobní 

setkání s přáteli na něj mělo větší vliv než Bergler. Řediteli Akademie mohl být Max 

vděčen za mnohé. Od ovlivnění jeho kompozicemi až po osvobození od vojenské 

povinnosti, které Josef Bergler svému žákovi zařídil.  

V roce 1826 se Josef Max poprvé zúčastnil umělecké výstavy, ale jeho práce P. 

Marie s Ježíškem, dnes neznámá, nevzbudila větší pozornost. Byla však jedním 

z prvních sochařských děl vystavených na umělecké výstavě v Čechách. Josef Max je 

tak spolu s bratrem Emanuelem průkopníkem výstavní praxe v Čechách. V účasti na 

každoročních školních soutěžích naopak umělec příliš úspěšný nebyl.47 Ocenění 

                                                 
44 Ibidem, s. 96 [překl. autor]. 
45 Tématem vnitřního pnutí mezi žáky Akademie a jeho vedením se zabývá práce Roman Prahl (ed.), 
Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800–1835, Praha 1998, s. 103 a další. 
46 Vzájemný Skupinový portrét Josefa Hellicha, Františka Šíra, Karla Norda a Josefa Niederhofera z let 
1827–1828 je majetkem Muzea hlavního města Prahy, MHMP 30273. Portrét neznámého spolužáka od 
Josefa Hellicha (kolem 1825–1830) je majetkem Národní galerie v Praze K 21824. Hellichův portrét 
Josefa Maxe je rovněž majetkem Národní galerie v Praze K 31719.  
47 K tématu sochařství na výstavách v Praze viz Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (pozn. 23), s. 51–145. 
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získal pouze jednou v roce 1828. Akcesit druhé ceny s odměnou 35 zlatých obdržel 

za kopii antické sochy Germanika.48 Toto ocenění bylo spíše prémiové, neboť 

sochařské ceny byly zavedeny později, což ostatně vyplývalo z faktu, že Akademie 

neměla samostatnou sochařskou třídu. To se patrně odráželo i na neochotě sochařů 

pražskou Akademii navštěvovat.49 Stejně tak tristní je i účast sochařů na výročních 

výstavách Společnosti vlasteneckých přátel umění. Do poloviny 20. let 19. století byli 

sochaři na výstavách zastoupeni pouze pracemi stříbrníka Ludvíka Fortnera. Teprve 

od roku 1826 se objevují v katalozích i díla jiných autorů. Vedle již zmíněného Josefa 

Maxe je to Ignác Platzer, který vystavoval sádrový reliéf Krista na hoře Olivetské, 

vytvořený podle Georga Raphaela Donnera. Dřívější absolventi Akademie výstavy 

neobesílali, popřípadě vystavovali až v druhé vlně, což je případ Václava Prachnera 

a Františka Linna. Josef Max naopak od svého debutu v roce 1826 vystavoval každý 

rok, a ačkoli jsou dnes tyto práce neznámé, vypovídají alespoň o tématických 

okruzích na Akademii pěstovaných. V roce 1827 vystavil Snímání Krista z kříže s P. 

Marií a Janem Evangelistou. O rok později sv. Šebestiána, Kaina utíkajícího od 

Abelovy mrtvoly a P. Marii s malým Ježíškem a svatým Janem Křtitelem. V roce 

1828 výstavu obeslal i Ludvík Fortner a Václav Prachner, což je poprvé, kdy se 

výstavy zúčastnili více než dva sochaři. Na tento fakt je třeba upozornit také 

z dalšího důvodu. Ludvík Fortner vystavil seskupení P. Marie s Ježíškem a svatým 

Janem Křtitelem, které lze považovat za nejstarší v Čechách provedenou kopii díla 

slavného dánského sochaře Bertela Thorvaldsena, tedy autora, který měl na Josefa 

Maxe později určující vliv. Nemocný Václav Prachner vystavil hned tři práce, jako by 

se snažil dohnat deficit z minulých výstav, na kterých nebyl zastoupen. 

Nejdůležitější z jeho vystavených děl byl nepochybně model náhrobku pro Kateřinu 

                                                 
48 Součástí dobové praxe bylo zveřejnit ocenění dotyčného umělce v dobovém tisku. Josef Max ze 
Sloupu získal v roce 1828 za malou kopii Germanika, modelovanou z hlíny a vypálenou, akcesit druhé 
akademické ceny za což mu bylo vyplaceno 35 zlatých. Za Společnost vlasteneckých přátel umění 2. června 1829 
prezident František hrabě Šternberk-Manderscheid a Josef Bergler, profesor a ředitel. Prager Zeitung, 1829, č. 
97, s. 1 [překl. autor]. 
49 Vycházím ze soupisu publikovaného Prahlem (pozn. 45). Podle tohoto seznamu studovalo na 
Akademii mezi lety 1800–1840 pouze 15 sochařů. Václav Prachner (1801–1804), Ignác Platzer (1808–?), 
František Máslo (1813–?), František Xaver Linn (1820–1824), Antonín Melzer (1820–?), Ondřej Fortner 
(1823–1832), Josef Max (1823–?), Emanuel Max (1827–?), Karel Benjamin May (1829–1830), Ferdinand 
Pischelt (1829–?), Antonín Summ (1829–?), Václav Seidan (1831–1835), František Neusar (1834–?), 
Hynek Wild (1837–?), Eduard Veselý (1838–?). V závorce je uvedena délka studia [Otazník znamená, 
že rok ukončení studií není znám – pozn. autor]. 
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Merkelovou, dceru boleslavského hejtmana, provedený podle návrhu Franze 

Waldherra pro Liberec, což dokládá, že i funerální umění bylo součástí uměleckých 

výstav. V tomto roce se výstavy také poprvé zúčastnil mladší Josefův bratr Emanuel, 

který prezentoval basreliéf zobrazující P. Marii s Ježíškem a svatým Janem Křtitelem. 

Josef Max se v polovině 20. let 19. století definitivně etabloval natolik, že si mohl 

dovolit vzít do Prahy svého bratra Emanuela. Ten se po svém příchodu ihned zapojil 

do dílenské činnosti Václava Schumanna a přihlásil se na Akademii.50 

S blížícím se ukončením studií vyvstal před Josefem Maxem další problém. 

Tím bylo získání kamenosochařské praxe, které nemohl na „kreslířské” Akademii 

dosáhnout. Bylo nutné nechat se zaměstnat u některého z pražských sochařů. V době 

jeho studií celá starší generace sochařů vymřela a jemu nezbývalo než zkusit štěstí u 

Václava Prachnera, který měl vzhledem k úzkým vztahům s ředitelem Josefem 

Berglerem téměř monopolní postavení, přičemž jeho dílna v době neexistence 

sochařské třídy na Akademii pravděpodobně suplovala její funkci. Josef Max ateliér 

navštívil v doprovodu Antonína Melzera, bývalého spolupracovníka svého otce, jenž 

byl u Prachnera zaměstnán. Sliboval si od toho lepší přijetí. K jeho rozčarování ho ale 

Prachner odbyl slovy: „Rozhodl jsem se, že nikoho nepřijmu, a tak to zůstane dnes, zítra a 

po všechny další dny.”51 Důvod, proč Václav Prachner odmítl přijmout novou pracovní 

sílu, nelze hledat v nějaké osobní antipatii. Sochař, který měl za sebou určitou praxi i 

výstavní činnost, by byl nepochybně pro Prachnerovu dílnu vítanou pomocí. 

Pravděpodobnější jsou opět důvody existenční. Václav Prachner zaměstnával již 

několik velmi kvalitních sochařů a postupující nemoc mu zřejmě ubírala síly 

k rozvíjení další činnosti. Přesný rok ukončení Maxových studií není znám. Do roku 

1835 ve Schematismech neobjevuje. Po Prachnerově smrti na uměleckou scénu 

vstoupili dva noví sochaři. O dílnu svého bývalého mistra se rozdělili Antonín 

Melzer a Ferdinand Pischelt. Josef Max řešil situaci po svém. Stále pracoval pro 

svého zaměstnavatele Václava Schumanna a zároveň si otevřel vlastní ateliér v dnes 

                                                 
50 Hlavní výdělečná činnost Emanuela a především Josefa Maxe, stejně tak jako Václava Schumanna, 
spočívala ve výrobě drobných řemeslných předmětů, mezi nimiž dominovaly tzv. lulky pěnovky. 
V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze se nachází artefakt, který někdy bývá spojován se jmény 
bratří Maxů. Přestože je autorství neprokazatelné, je výbornou ukázkou typu výrobku jaký oba 
sochaři pro Václava Schumanna vytvářeli. Viz Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura 
v českých zemích 1814–1848, Praha 2008, č. k. 253.  
51 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 98. 
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neexistujícím domě „Kreuzberg” v Poštovské ulici. Tyto okolnosti ale nevylučují, že 

dále pokračoval ve studiích na Akademii. Ta definitivně ukončil pravděpodobně 

v roce 1833, kdy se mu v Bohemii dostalo pochvaly společně s Ferdinandem 

Pischeltem a Antonínem Melzerem, kteří se od roku 1834 objevují ve Schematismech 

jako samostatně činní umělci, a Emanuelem Maxem, který brzy na to odešel do 

Vídně. 52 Pro Schumanna Josef Max nadále tvořil drobné předměty řemeslné povahy, 

jako jsou lulky z „mořské pěny”. 

První významné zakázky získal ještě za studia na Akademii díky Josefu 

Führichovi, který po svém návratu z Říma doporučil Josefa Maxe do rodné 

Chrastavy děkanovi Franzi Pettersovi.53 Před sochařem se otevřela možnost 

vypracovat hned několik náhrobků najednou. Poté co byly přijaty návrhy a 

vypracován rozpočet, odcestoval Josef Max se svým bratrem Emanuelem do 

Chrastavy, kde si na faře zařídili provizorní ateliér. Vzhledem k vysoké ceně 

přepravy hotových soch z Prahy to bylo nutné. Josef Max neměl peníze na 

pomocníka a byl nucen zaměstnat svého bratra, jenž tímto způsobem získával praxi. 

Nezanedbatelná byla i možnost využití 25 kilometrů vzdálené dílny Josefa Maxe st. 

v případě, že by se vyskytly problémy. Všechny tyto Maxovy prvotiny byly 

objednány důvěrně známými přáteli rodiny Führichů. Jsou to náhrobek radního 

Franze Keila [obr. 10] a dále náhrobek lékaře Michaela Schroffa. V obou případech 

byly východiskem školní práce. Náhrobek Franze Keila je poměrně vysoká stavba 

s gotizujícím nástavcem a nikou, v níž se nachází postava zmrtvýchvstalého Krista 

v mírně podživotní velikosti. Modelace v pískovci je ještě velmi tuhá a zjevně 

prozrazuje ruce řezbáře. Typika tohoto Krista odkazuje na podobné práce Josefa 

Berglera a Franze Waldherra. Mnohem větší smysl pro práci s pískovcem projevil 

sochař v dolní partii náhrobku, pro kterou vytvořil reliéf Tří Marií u hrobu. Lze se 

domnívat, že se zde jedná o přímou vazbu na stejnojmennou Maxovu práci 

představenou na výstavě Společnosti vlasteneckých přátel v roce 1829. Tento nevelký 

vícefigurální reliéf opět ukazuje na řezbářský přístup s bravurně propracovanými 

                                                 
52 Studia definitivně ukončil pravděpodobně v roce 1832 nebo 1833. Na tento fakt lze usuzovat podle 
společného veřejného pochválení Josefa Maxe spolu se sochaři (Ferdinand Pischelt, Antonín Melzer, 
Emanuel Max – ten však odchází do Vídně), kteří se od roku 1834 objevují ve Schematismech jako 
samostatně činní umělci. Bohemia z 19. května 1833, č. 60. 
53 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 98. 
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drapériemi, což je pro tuto etapu umělcovy tvorby charakteristické. Mladý sochař si 

naopak nebyl příliš jistý v modelaci. Velmi důležité je zde i propracování 

neogotického dekoru inspirované nepochybně grafickými předlohami. V tomto 

náhrobku tak máme doloženo první výtvarně kvalitnější použití neogotiky na 

funerální architektuře v Čechách. Josef Max zde využil pozdně gotického tvarosloví, 

přetínaného stromoví, které artikuluje do gotizujících nik. Tento typ se v Čechách 

ustálil shodou okolností právě díky umělecké tvorbě Josefa Führicha, který použil 

totožně zpracovaných nik pro titulní list svého grafického cyklu Jenovéfa [obr. 12] na 

přelomu třicátých let 19. století. Výzdoba náhrobku je promyšleně koncipována 

s důrazem na sochu Ježíše Krista jako důležitý eschatologický prvek, který v Čechách 

převládl až ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století. Dalším důležitým motivem 

je zde i znázornění osobních přímluvců zemřelého. Vyobrazen je neznámý kanovník 

(pravděpodobně Vinzenz) a Máří z Magdaly. Typologicky neméně zajímavý je 

náhrobek Michaela Schroffa. Objednavateli zde byli nepochybně Karl Damian a Stephan 

Schroffovi, synové zemřelého, proslulí vídeňští lékaři a přátelé Josefa Führicha. 

Náhrobek je formován do podoby antického chrámku. V Čechách je to jedno 

z nejstarších znázornění pohřebiště jako skalního hrobu, místa, ve kterém byl 

pohřben ukřižovaný Kristus, zapečetěného christogramem. Důležitý je zde opět 

eschatologický moment ve smyslu sentence „Zde počkáme na tvé vzkříšení”. V Čechách 

se tento motiv objevuje ve významovém posunu v poněkud více světské podobě až 

koncem 19. století. Do severních Čech byl nepochybně zprostředkován z blízkého 

Saska nebo Pruska, kde tvoří běžnou výbavu tamních hřbitovů. Je pravděpodobné, 

že v tomto případě sehrálo svoji roli přání objednavatelů a sochař pouze rozpracoval 

jejich námět. Ostatně v obou případech lze předpokládat spolupráci s Josefem 

Führichem. Josef Max dodal k architektuře především pět soch. Vedle modlícího se 

Krista s anděly na štítu stavby jsou to dvě andělské postavy s atributy tuby, palmy 

vítězství, věncem a knihou života, které zde odkazují na Poslední soud. K těmto 

Maxovým prvotinám patří ještě chrastavský náhrobek rodiny Ramischů [obr. 11], 

který Josef Max vytvořil až v Praze a do Chrastavy byl dopraven pravděpodobně 

v polovině třicátých let 19. století, čemuž odpovídá i kvalitnější zpracování, svědčící 

o autorově dozrávání. 
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Po počátečních realizacích nastává začátkem třicátých let v tvorbě Josefa Maxe 

útlum. Toto období je zároveň ve znamení velkých změn. Po smrti Josefa Berglera 

byl do funkce ředitele Akademie jmenován Franz Waldherr, který namísto nezbytné 

reorganizace této instituce pokračoval v kurzu nastoupeném svým předchůdcem a 

důrazně bránil monopol školy. V této době docházelo i k prvním protestům ze strany 

nespokojených umělců, k nimž se přidal i Josef Max. Prvním projevem nelibosti nad 

poměry na umělecké scéně byla „vzdorovýstava” uspořádaná známým filantropem 

a profesorem pražské univerzity Aloisem Klarem v jeho zahradním domku na 

Kampě v roce 1832. Akce měla upozornit na neutěšený stav české umělecké scény a 

na její ustrnulost reprezentovanou Franzem Waldherrem. Tato výstava byla 

specifická svým záběrem a měla demonstrovat protipól vůči oficiální politice 

Společnosti vlasteneckých přátel umění. Svá díla na ní vystavili přední představitelé 

a zastánci romantismu v Čechách, mezi nimiž dominoval svými třinácti pracemi 

Josef Führich. Pražské publikum mělo možnost spatřit také díla Caspara Davida 

Friedricha, Johanna Christiana Dahla, Carla Christiana Vogela von Vogelsteina a 

Ferdinanda Georga Waldmüllera, tedy autorů, kteří na evropské scéně představovali 

uměleckou špičku. Josef Max zde vystavil Žehnajícího Krista, pravděpodobně model 

k chrastavskému náhrobku Franze Keila.54 O rok později se prezentoval na oficiální 

výstavě Společnosti vlasteneckých přátel umění čtyřmi pracemi, mezi nimiž vyniká 

především model pro náhrobek Josefa Berglera, představující Lazarovo vzkříšení podle 

kresby Franze Waldherra a Tobitovo uzdravení synem Tobiášem. V souvislosti 

s touto výstavou zaznamenal Josef Max poprvé výrazný úspěch u kritiky. 

Univerzitní profesor Anton Müller otiskl ve spojitosti s oběma bratry komentář 

natolik jízlivý vůči pražské Akademii, že si vedení Společnosti vlasteneckých přátel 

umění v čele s Christianem Christophem Clam-Gallasem vynutilo na vydavateli 

Bohemie, v níž článek vyšel, autorovu omluvu. Kritika je zajímavým dokladem o 

schizofrenii vedení Společnosti, že je vhodné uvést její doslovné znění. 

                                                 
54 Podle dochovaného katalogu Ausstelung von Kunst-Werken zu Prag im Monate März 1832 veranstaltet 
vom Prof. Aloys Klar měla práce Josefa Maxe katalogové číslo 149. Z českých umělců byli nejvíce 
zastoupeni Josef Führich (děvet prací) a Josef Hellich (pět prací). Dále vystavovali především August 
Piepenhagen, Martin Tejček, František Tkadlík, Antonín Mánes, Josef Mrňák, tedy umělci zastupující 
nazarenismus v Čechách. 
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„Bratři Josef a Emanuel Maxové nově dodali hodnotné modely, nejlepší doklady jejich 

neúnavných pokroků, které jsou o to cennější, že oba nenabyli v sochařství akademické 

vzdělání. Kdyby mohli dokončit své vzdělání v Římě, jistě by byli naší vlasti ke cti.“55 

Je opravdu možné, že by přítel Josefa Führicha a propagátor „staroněmeckého 

stylu” nevěděl, že oba umělci studovali či studují na Akademii? Zcela jistě tomu tak 

nebylo. Jednalo se o úmyslné kritické (neexistence sochařské třídy, ustrnutí ve 

vývoji) píchnutí do vosího hnízda, ze kterého se ozvalo pouze zlostné zahučení. 

Varovné však natolik, že autor raději otiskl omluvu, v níž pravděpodobně raději 

respektoval všechny výtky.56 

V případě Lazarova vzkříšení se musel Josef Max vyrovnat s novým úkolem. 

Zpracování vysokého reliéfu, na rozdíl od reliéfu nízkého, v němž byly provedeny 

chrastavské náhrobky, mu dosud činilo jisté problémy. Autorův vývoj lze pozorovat 

na definitivním provedení náhrobníku, který byl druhotně použit pro hrob 

karlínského faráře Maška dnes druhotně umístěném na Malostranském hřbitově na 

Smíchově [obr. 13]. Celá scéna je komponována s důrazem na postavu Krista, logicky 

vévodícího celé skupině. Dojem přílišné tuhosti, kterým všechny postavy působí, je 

zapříčiněn zejména sochařovou snahou po přesném přepisu Waldherrovy čistě 

konvenční kresby, dnes nezvěstné.57 Nejpřirozeněji tak působí pozadí, jehož vyznění 

je ryze neoklasicistní. Zajímavý je Lazarův hrob v podobě antického náhrobku. Tato 

práce je v Maxově tvorbě spíše ojedinělá. V kontextu umělcovy kariéry a vývoje byla 

důležitější práce představující Tobitovo uzdravení synem Tobiášem. Ke vzniku tohoto 

díla není přímý doklad. Přestože téma bylo zcela běžnou a základní kompoziční 

úlohou na pražské Akademii, Maxovo provedení souvisí se záměrem Aloise Klara 

                                                 
55 Bohemia z 26. dubna 1833 [překl. autor]. 
56 Bohemia z 3. května 1833. „Der letzte Absatz meines Aufsatzes lässt die Deutung zu, dass die Gebrüder 
Max, keinen Untericht an der hierigen Akademie genossen haben. Ich bin nun dem verdienstvollen fleissigen 
Herrn Professor Waldherr die Berichtung schuldig, dass die Gebrüder Max unter SEINER ANLEITUNG 
[zvýrazněno vydavatelem – pozn. autor] zeichnen und modellieren, ja selbst unter seiner Aufsicht schon 
Modelle in Stein ausgeführt haben. Auch habe ich nur darum über die vielen schönen Zeichnungen der 
Akademiker geschwiegen, weil die Würdigung derselben Sache des einigen Comités ist.”. 
57 Oproti tomu Roman Prahl zastává názor, že se nejedná o Berglerův náhrobek. Svoji hypotézu 
podkládá dochovanou kresbou Franze Waldherra (Národní galerie v Praze K 1039), která představuje 
tradičního neoklasicistního „anděla”. Roman Prahl, Sepulkralkunst und Josef Bergler d. J.: Personen 
und Rollen, in: Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum sondern Peripherie. Gedenkschrift für Hugo Rokyta 
(1912–1999), Praha – Fürth im Wald 2002, s. 232–246. Spíše se lze domnívat, že v případě Waldherrovy 
kresby se jedná o jednu z možných variant Berglerova náhrobku. 
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vybudovat zaopatřovnu slepců [obr. 14]. Iniciátor tohoto projektu společně se synem 

Paulem Aloisem Klarem patřil mezi velké příznivce progresivních a moderních 

uměleckých proudů. Je tedy logické, že výstavba a výzdoba byla svěřena nastupující 

umělecké generaci. Přestože se ke stavbě budovy (1836–1844) nedochoval žádný 

účetní ani podobný materiál, je pravděpodobné, že Maxova skupina vznikla na 

přímý popud Klarů. Realizace se, podobně jako celá výstavba, neustále protahovala a 

je možné, že Josef Max celou kompozici několikrát pozměnil. Na rozdíl od Lazarova 

vzkříšení zde byla spolupráce mezi sochařem a malířem šťastnější, když předlohu pro 

Josefa Maxe vypracoval Josef Führich. Ten vyhotovil návrh, inspirovaný podobnými 

staršími předlohami Josefa Berglera nebo Guercina [obr. 15]. Jak je zřejmé ze dvou 

plánů stavitele Vinzenze Kulhánka, nebylo o umístění plastik rozhodnuto ještě v roce 

1838.58 Zcela logická se jeví jejich osazení na střed. Tyto plány [obr. 17], 

pravděpodobně více odpovídají nezvěstné Führichově kresbě z roku 1833 a 

neobsahují oproti definitivnímu provedení některé detaily v kompozičním řešení. 

Původní návrh byl rovněž použit na přebaly ročenky Libussa, vydávané ředitelem 

nadace Paulem Aloisem Klarem59 [obr. 18]. Důvod, proč byl Archanděl oddělen od 

dvojice Tobita a Tobiáše a přidána Tobiášova matka lze hledat v potřebě 

zakomponovat výjev do tympanonu; sochy měly být nejspíše podřízeny konečné 

architektově představě. Na Kulhánkově plánu je zajímavý také návrh dvou soch v 

nikách při hlavním vstupu, o nichž již nejsou známy žádné další zprávy. 

K definitivnímu umístění Maxových plastik došlo v polovině roku 1843 [obr. 16]. 

Zjevné znechucení poměry na české umělecké scéně a značné rozčarování je 

cítit z dopisu Maxova přítele a uměleckého souputníka Josefa Krannera, 

                                                 
58 Vinzenz Kulhánek (1791–1864), architekt a inženýr Zemského stavebního ředitelství v Praze. 
Studoval v letech 1812–1814 na Stavovské polytechnice v Praze. 
Oba plány se nalézají v archivu odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1 a jsou uloženy ve složce 
náležející k domu čp. 131 na Malé Straně. Jsou signovány Vinzenzem Kulhánkem s připojeným 
dovětkem, že jsou předloženy zkušební komisi 1. 5. 1838. 
59 Kresba Josefa Führicha je dnes nezvěstná. Je znám pouze její grafický přepis od Jiřího Döblera, který 
byl použit na přebal ročenky Libussa. Grafika je značena zleva Gez. J. Führich, vpravo Gest. v. G. Döbler. 
Legenda v obraze VERSORGUNGS UND BESCHÄFTIGUNGSANSTALT FÜR ERWACHSENE 
BLINDE IN PRAG. I Josef Führich vyšel nepochybně ze starších předloh, neboť námět Tobitovo 
uzdravení Tobiášem bylo jedním ze základních námětů pražské Akademie. V souvislosti s Führichem 
se přímo nabízí srovnání s podobnou grafikou Josefa Berglera podle předlohy Guercina, jenž byl pro 
akademiky jedním ze vzorů. Je pravděpodobné, že východiskem pro Maxovo řešení mohla být obě 
díla, neboť Maxovo zpracování Tobita stejně tak jako Tobiášovy matky je bližší právě Berglerově 
grafice. 
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provádějícího architekta Klarovy instituce, mnichovskému architektovi Josephu 

Danielu Ohlmüllerovi.60 Zároveň je zde naznačeno řešení, ke kterému se uchýlili v 

cizině vyškolení čeští umělci, když dali před Čechami přednost Římu, Vídni nebo 

Mnichovu. Jedná se hlavně o české zastánce nazarenismu, které ve svém cestopise 

chválil význačný dánský umělec Harro Harring, jenž navštívil pražskou Akademii 

na sklonku roku 1828.61 Byl zde především příklad Josefa Führicha, který poté co se 

nestal ředitelem pražské Akademie, odešel do Vídně. Stejné místo působení si zvolil i 

Emanuel Max, když se raději rozhodl pro nejistou budoucnost v sídelním městě, než 

                                                 
60 Joseph Daniel Ohlmüller (1791–1839). Architekt se s Krannerem seznámil buď během studia v Itálii, 
nebo v Mnichově. Ohlmüller prováděl stavbu mnichovské Glyptotéky pod vedením Lea von Klenze. 
Od roku 1835 královským stavebním radou. Za jeho hlavní dílo bývá považován kostel P. Marie v Au. 
Je důležitým představitelem neogotiky a rundbogenstylu v Bavorsku. Dopis je zařazen do monografie 
Rudolfa Müllera o Josefu Krannerovi. Josef Kranner v něm vyslovuje totální frustraci nad zaostalostí 
pražských elit. V souvislosti se stavbou ústavu si posléze stěžuje, že přestože mu Vinzenz Kulhánek 
povolil provést změny výzdoby, na plánech nesmí měnit nic. Podobně si Josef Kranner stěžuje na 
výstavbu křížové cesty na pražském Petříně. U jejich kaplí se podivuje nad nepraktičností nik, které 
by měly chránit zamýšlené fresky, a tvrdí, že v takto mělkých nikách malby záhy podlehnou zkáze, 
což se ostatně stalo. Rudolf Müller, Künstler der Neuzeit Böhmens. Biographische Studien. Josef A. 
Kranner, in: Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen XX, Prag 1882, s. 166. 
Samotná historie výstavby instituce slepců je staršího data. První ústav slepců byl založen v Praze 
roku 1807. Alois Klar připadl na myšlenku vlastní instituce během dvacátých let 19. století. Uskutečnit 
se mu ji podařilo až v roce 1832, kdy jeho nadace začala působit v provizorních prostorách pražského 
Hrzánského paláce čp. 490 na Malé Straně. Zde navštívil Aloise Klara císař František I. a daroval mu 
pozemek s budovou v místě dnešního ústavu. Alois Klar ale stejného roku zemřel a nástupcem ve 
vedení instituce se stal jeho syn Paul Alois Klar, za jehož života byl položen základní kámen (18. 9. 
1836). Výstavba se protáhla až do roku 1844, kdy byla instituce 9. října slavnostně otevřena. V případě 
ústavní kaple byl realizován šťastný gesamtkunstwerk, při němž celá nastupující umělecká generace 
nalezla uplatnění. Ze sochařských prací jsou to především oltářní socha sv. Raffaela a busty Aloise 
Klara a Paula Aloise Klara od Emanuela Maxe, které vytvořil za svého římského pobytu. Součástí 
interiéru byl i původní mobiliář navržený Josefem Krannerem, bohužel surově zničený během úpravy 
objektu pro Úřad vlády v osmdesátých letech 20. století. O historii objektu a jeho výzdobě např. E. 
Wagner, Die Geschichte der Klarschen Blindeanstalt in Prag vom Jahre 1832 bis 1907, Prag 1909, nebo J. 
Grünert, Alois Klar, Tetschen 1898. 
61 Harro Harring (1798–1870) patří mezi zajímavé umělce první poloviny 19. století. Vedle své tvorby 
je autorem uměleckého cestopisu, který vydal v roce 1828 v Mnichově pod pseudonymem Rhonghar 
Jarr. Cestopis je překvapivým dokumentem o umělecké kolonii v Římě. V Římě se poznal 
s Harringem i Josef Führich, který provedl Dánův portrét. „A když si prohlédli hrob velikého Tychona 
[Tycho Brahe], sebrali se a šli setmělou Jezovitskou ulicí a vešli do Akademie, kde válečný malíř navštívil 
ředitele Berglera, ctihodného starého pána, jemuž měl vyřídit pozdravy z Drážďan. Akademie se Frízovi, pokud 
ji shlédl, velmi líbila, neboť byly tu aspoň kompozice, a kde se komponuje, tam mladý muž předpokládal ducha, a 
kde je činný duch, tam se podivnému Frízovi líbilo. Některé kompozice však se mu zamlouvaly nadmíru a zapsal 
si do památníku jména Tkadlík, Manes, Fürich [František Tkadlík, Antonín Mánes, Josef Führich] a jiná a 
ptal se sám sebe, jak vysvětlit, že ve slavné drážďanské Akademii nenajdou se také podobné kompozice žáků. Ale 
tam nemají lidé čas na kompozice, tam musí kreslit podle sádry…” Rhonghar Jarr, Fahrten eines Friesen in 
Danemark, Deutschland, Ungarn, Holland, Frankreich, Griechenland, Italien und der Schweiz. Úrývek 
citován podle Vincy Schwarz (ed.), Město vidím veliké… Cizinci o Praze, Praha 1940, s. 235–236.  



35 
 

aby studoval pod vedením Franze Waldherra.62 Ve Vídni byla situace podobná, jak 

lze dovodit z nejnovějších výzkumů přední rakouské expertky na rakouské 

sochařství 19. století.63 Rakouští umělci naopak dávali před Vídní přednost 

Mnichovu. V Čechách se poměry začaly vyostřovat v okamžiku, kdy generace 

umělců vystudovaných ve 20. letech 19. století nenalezla adekvátní způsob obživy a 

rozšířila tak řady nezaměstnaných kolegů, kteří vystudovali v prvním desetiletí. 

Umělci hledali příčinu tohoto stavu především ve Společnosti vlasteneckých přátel 

umění, která se sice snažila situaci od počátku třicátých let čelit návrhem akciového 

sdružení podobného německým uměleckým spolkům, řešení se však neúměrně 

dlouho táhlo. Umělci byli v polovině třicátých let 19. století vyprovokováni ke 

společnému dopisu, který adresovali nejvyššímu purkrabí Karlu Chotkovi. Situace 

musela být opravdu žalostná, neboť na petici ze 4. dubna 1835 je vedle Josefa Maxe a 

Václava Schumanna podepsaný každý umělec, který něco ve své době znamenal.64 

Tuto krizi v českém sochařství lze vymezit v několika rovinách. Především zde nebyl 

nikdo, kdo by odchoval další sochařské generace. Během dvacátých let 19. století celá 

starší sochařská generace vymřela. Současně upozadění sochařství na pražské 

Akademii a neexistence sochařské třídy nedávalo příliš velké naděje na zlepšení. 

Rovněž ubyly zakázky charakteristické pro dvacátá léta 19. století. Je nutné 

                                                 
62 I ve Vídni, kde se ostatně živil vyráběním pěnovek, čekala Emanuela Maxe deziluze. Jako ukázku 
lze uvést sochařovo rozčarování nad uměleckými cenami na vídeňské Akademii. „Když nastal den 
vyhlášení sochařské soutěže, byl jsem velice zklamán úkolem, který profesor Schaller oznámil. Ajax rozpálený 
vztekem, že nedostal Achillovy zbraně, odejde do svého stanu a tam spáchá sebevraždu. Tento námět neodpovídal 
mým citům ani představám, udělal jsem přesto skicu. Každý z nás se dostal do jedné ze separací, aby nemohl 
sledovat práci ostatních. Také se nesmělo nic lišit od skici. Profesoru Kuppelwieserovi, který působil jako komisař 
soutěže, jsem odevzdal svoji práci a ten na ni dal pečeť. Při té příležitosti jsem mu řekl, že už nebudu soutěžit, 
protože nechci velebit sebevraha. Řekl jsem mu také, že jsem se těšil na náboženský námět, a v tom se mnou 
Kuppelwieser zcela souhlasil.” Emanuel Max (pozn. 2), s. 19 [překl. autor]. 
63 Selma Krasa-Florian uvádí fiktivní satirický rozhovor dvou umělců v Mnichově o stavu sochařství 
ve Vídni. „Mnichovský umělec: Ale řekni mi, jak se daří sochařství ve Vídni? Vídeňský umělec: Pro do sebe 
uzavřené tvary, je vkus publika stále ještě plytký, musí se k tomu teprve vychovat a zakulatit. Mnichovský 
umělec: Váš nejlepší sochař Ludwig Schaller, kterého vysoce ceníme, žije tu s námi v Mnichově, nemá jistě chuť 
zakrnět se svým talentem ve Vídni, protože tam většina sochařů vyrábí pěnovky, aby mohli přežít. Ale proč 
netvoří sochy a jiné plastiky pro boháče nebo monumentální stavby? Vídeňský sochař: Proboha! Ti ještě budou 
hodně dlouho dělat pěnovky!” Selma Krasa-Florian, Die süddeutsche orientierte Spätromantik, in: Rolf 
Toman (ed.), Österreichische Kunst des 19. Jahrhundert, Wien 2002, s. 458 [překl. autor].  
64 K tématu více Luděk Novák, Antonín Machek, Praha 1962, s. 109–116. Dále Zdeněk Hojda, Geneze 
uměleckých výstav v Praze 1791–1851, in: Documenta pragensia XII. Pražské slavnosti a velké výstavy, 
Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991, Praha 1995, s. 317–324. 
Nejnověji k tématu především edice pramenů Zdeněk Hojda – Roman Prahl, Kunstverein nebo / oder 
Künstlerverein? Hnutí umělců v Praze 1830–1856, Fontes Historiae Artium XII, Praha 2004. 
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upozornit také na fakt, že na rozdíl od malířství je sochařství, vzhledem k finanční 

náročnosti materiálu, úzce vázáno na přímou zákazníkovu objednávku. Josef Max 

pocítil existenční problémy ještě pádněji, neboť se v roce 1834 oženil, jak opět 

informuje Julius Melzer ve svém deníku. „Otec Schumann měl líbeznou dcerku, která 

chodila asi ještě do školy, když Max docházel do dílny. Velmi ráda se ale zdržovala v dílně, 

kde jí [Josef Max] vyřezával drobné košíčky, které pak ona naplnila květinami a stavěla mu je 

do dílny na stůl. Dále ji učil kreslit a modelovat. Přitom však nikdo netušil, že by v sobě 

nalezli zalíbení, což si ale měli Schumannovi uvědomit. Po zralé úvaze se rozhodl Max na 

Nový rok 1834 přednést Schumannovi přání vzít si Annu za manželku. Toto přání se nejprve 

setkalo s odmítnutím, ale pak se mu dostalo příznivého přitakání. Aby se nenarušila Maxova 

dlouho plánovaná umělecká cesta, byla rozložena na dobu, kterou nevěsta potřebovala ke 

svatebním přípravám a určena přesně tak, aby na svátek sv. Anny mohly být konány 

zásnuby.”65 Josef Max měl svatbu ve středu 10. září 1834 v kostele Nejsvětější Trojice 

na Novém Městě pražském. Za manželku si vzal druhorozenou dceru Václava 

Schumanna, Annu Marii. Svědkem mu byl jeho spolužák z Akademie a sochař Ignác 

Platzer.66 Přestože měl Josef Max svůj ateliér, dále pracoval pro Schumanna a 

novomanželé bydleli u Schumannů, kde se jim necelý rok po svatbě narodila dcera 

Marie Ludmila.67 Během svatebních příprav vykonal Josef Max svoji zkrácenou 

uměleckou cestu, o níž informuje ve svých vzpomínkách Emanuel Max. „Přes to 

všechno jsem doporučil svému bratrovi, aby na jaře přijel do Vídně, protože se tam nalézalo 

mnoho nádhery. Byl však úzkostlivý a nechtěl trochu té jistoty v Praze měnit za nejistotu ve 

Vídni. V půli léta se konečně můj bratr rozhodl přijet jen na návštěvu do Vídně. Byl šťastný, 

že mohl vše vidět, ale po čtrnácti dnech odcestoval do Mnichova a přes Norimberk zpátky do 

Prahy, kde se oženil s dcerou svého bývalého zaměstnavatele. Teprve nyní jsem pochopil jeho 

                                                 
65 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 100 [překl. autor]. 
66 Antonín Podlaha, Materiále ze slovníku umělců, Památky archeologické, 28, 1916, s. 95. 
67 Josef Max si v letech 1831–1833 zařídil vlastní atelier v domě „Kreuzberg“ v Poštovské ulici (dnes 
Karolíny Světlé). Ve Schematismech se však objevuje až rok po svatbě a je uváděn v místě bydliště a 
ateliéru Václava Schumanna v dnes neexistujícím domě „U kohouta“ čp. 55, který stával na rohu 
Charvátovy a Vladislavovy ulice v místech dnešní proluky za obchodním domem Tesco. V roce 1836 
si Josef Max otevírá nový ateliér na Senovážném náměstí v dnes též neexistujícím čp. 845, kde je 
uváděn až do roku 1840. V letech 1841 a 1842 bydlí ve Spálené ulici čp. 92. Od roku 1843 až do své 
smrti je posléze uváděn střídavě v Přívoznické (dnes Smetanovo nábřeží) čp. 331 v Staré Poštovské 
(dnes Krocínova) čp. 333, v Staré Poštovské (dnes Karolíny Světlé) čp. 317. a Senovážném náměstí čp. 
845.  
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spěch a nerozhodnost.”68 Z nepochybně šťastného manželství se sochaři narodilo sedm 

dětí, z nichž pět se dožilo dospělosti.69  

Zatímco v manželství nalezl Josef Max osobní klid, v jeho díle z této doby je 

patrné umělecké hledání a značná rozkolísanost, počínající chrastavskými 

náhrobníky. Mezistupněm je již zmíněný náhrobek Josefa Berglera a dosud nejstarší 

známé Maxovy kresby z roku 1833 a 1834. Námětem těchto prácí je Zvěstování P. 

Marii a Noemova archa70 [obr. 19, 20]. Velikost kreseb a jejich adjustace naznačují, že 

se jedná o návrhy k reliéfům, o kterých není známo, zda byly provedeny. V případě 

Zvěstování tuto verzi podporuje i způsob zpracování křídel, kdy v plastickém umění 

způsob postavení andělova křídla umožňuje postavu přichytit na základ. Dále přísné 

konstruování je zdůrazněno klečícími diagonálami postav s pozadím segmentového 

okna s průhledem do italizující krajiny, která celou kompozici rytmizuje. Již zde jsou 

zřetelné některé charakteristické rysy Maxova rukopisu. Opravdovým mistrem byl 

především v koncipování detailů a ve způsobu traktace drapérie, který postavy 

provzdušňuje a činí je ladnými. Poprvé je zde použit také typický umělcův smysl pro 

detail, ovinutí odstávajícího pláště přes ruku, a to u Archanděla. V každém případě 

kresby ukazují ještě těžkopádnost umělcova rukopisu, kdy Max opakuje motivy raně 

renesančních vzorů, zprostředkované jak školními předlohami, tak „nazarenským” 

                                                 
68 Emanuel Max (pozn. 2), s. 98 [překl. autor]. 
69 Ze svazku s Annou Schumannovou se narodilo Josefu Maxovi sedm dětí, z nichž vynikli jako malíři 
bratři Gabriel a Jindřich. První dcera pojmenovaná Marie Ludmila Josefa se narodila ve čtvrtek 9. 
dubna 1835 (kmotry při křtu byli sestra nevěsty a bratr Josefa Maxe Antonín v zastoupení Maxova 
tchána). Druhá dcera Gabriela se narodila v úterý 15. května 1838 (kmotry byla opět Anna 
Schumannová a Václav Max). První syn Gabriel Cornelius Johann se narodil v neděli 23. srpna 1840 
(kmotry byli Marie Schumannová a Jiří Max). Třetí dcera Rosa se narodila v neděli 27. prosince 1842 
(kmotra Marie Schumannová). Druhý syn Albrecht Raffael Josef se narodil v neděli 10. března 1844 
(kmotrem byl malíř Josef Führich v zastoupení Maxova tchána Václava Schumanna). Třetí syn 
Jindřich Břetislav se narodil v pondělí 1. února 1847 (kmotrem byl Emanuel Max v zastoupení opět 
Václava Schumanna). Poslední potomek dcera Karolína Františka se narodila v pondělí 20. prosince 
1852 (kmotry byl malíř Gustav Kratzmann s manželkou Karolínou). V případě Josefa Maxe a jeho 
potomků je zajímavé upomenout na zajímavý aspekt volby mužských jmen pro syny, které odráží 
umělecké millieu a svět v němž se umělec pohyboval. U prvního mužského potomka je jisté, že jméno 
Gabriel „zdědil“ po své předčasně zemřelé sestře (Gabriela zemřela v úterý 10. března 1840), jeho 
druhé jméno Cornelius ukazuje na Maxův velký malířský vzor a „vůdce“ nazarénů Petera Cornelia. U 
druhého syna Albrechta posléze jméno Raffael ukazuje na další vzor Josefa Maxe malíře a architekta 
Raffaela Sanzio. Antonín Podlaha, Materiále ze slovníku umělců, Památky archeologické, 28, 1916, s. 93–
121, 159–181, s. 215. 
70 Zvěstování P. Marii, kresba perem, papír, 344 × 434 mm, signováno Ioseph Max inv: et del: 1833, 
Národní galerie v Praze K 1033. Noemova archa, kresba tužkou a perem, 306 × 442 mm, signováno 
vlevo dole Ios Max Bildhauer / 1834, Soukromá sbírka v Čechách.  
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okruhem, na nějž se umělec začal tehdy orientovat. Nevyzrálost a roztříštěnost díla je 

kompenzována umělcovým hledáním vlastního stylu. Ten zpočátku logicky nalézal 

v dílech spjatých s akademickým prostředím. Je to například skupina Víra, Naděje, 

Láska náhrobku rodiny Weitloff pro Skalsko, ve které opakoval motivy 

stejnojmenných kreseb Josefa Berglera.71 Nezůstal slepý ani vůči nazarenismu, který 

mu byl pravděpodobně zprostředkován progresivnějšími členy Akademie, kteří měli 

možnost poznat jeho zdroje přímo v Římě. Maxova technika v tomto období stále 

vykazuje postupy řezbáře, což je markantní zvláště u jeho reliéfů a v přístupu k 

detailům. Přesto je zde již čitelná určitá ustálenost skladby, která je patrná u 

náhrobku Marie Hirschmannové [obr. 21] na pražském Olšanském hřbitově a u 

zpracování náhrobku rodiny Ramischů v Chrastavě. Východiskem některých děl byla 

Josefu Maxovi i barokní tradice, kterou můžeme vysledovat u sochy sv. Václava pro 

severočeské Mařenice a rovněž u hlavního oltáře pro kostel Nejsvětější Trojice ve 

Vratislavicích nad Nisou, který podle jeho návrhu provedl Václav Schumann. Josef 

Max v této době postupně syntetizoval získané poznatky, od starších předloh až po 

současné trendy. V jeho pracích se již projevuje větší pochopení modelace plných 

tvarů. Nepochybné je zde již také působení díla Bertela Thorvaldsena, jednoho z 

autorů, kteří Josefa Maxe v budoucnu podstatně ovlivnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Sám Josef Bergler však provedl své kresby (Akademie výtvarných umění K13, K15, K18) podle 
jednoho ze vzorů akademiků Domenicchina. Kresby byly známy též díky grafickému přepisu Josefa 
Drdy. 



39 
 

2. Nalezení vlastního výrazu. Umělec a stylová pluralita (1837–1841) 

 

Uvedením malíře Františka Tkadlíka na uvolněné místo ředitele pražské 

Akademie v říjnu 1836 došlo na české scéně k výraznému posunu, který umělecká 

obec jistě přijala s ulehčením. V pořadí třetím ředitelem této stagnující instituce se 

stal vynikající malíř, který na rozdíl od svého předchůdce ve funkci studoval v Římě 

a byl tak z první ruky obeznámen i se současnými proudy evropského umění. Navíc 

se v osobě Františka Tkadlíka naplnila představa o obsazení ředitelské stolice 

vlastním odchovancem Akademie. Tedy člověkem, od něhož se očekávalo, že bude 

mít větší pochopení pro české umělecké prostředí, s jejímiž vůdčími protagonisty se 

osobně velmi dobře znal. Zároveň dalo vedení Společnosti vlasteneckých přátel 

umění tímto jmenováním veřejnosti najevo, že to s reformami myslí zcela vážně. 

František Tkadlík všechna tato očekávání stihl naplnit i přes své nečekané úmrtí 

v roce 1840. Na Tkadlíka bylo za „vlády“ jeho nástupce „Němce“ Christiana Rubena 

vzpomínáno s nostalgií. Význam pedagogické činnosti Františka Tkadlíka spočívá 

především v přístupu k výuce a v reorganizaci.72 Nový ředitel položil z pozice své 

funkce důraz na důkladnější studium podle reality, když například zakoupil nové 

rekvizity pro studium podle modelu.73 Především však dokázal přesvědčit případné 

mecenáše k realizování uměleckých projektů, na nichž se podíleli studenti 

Akademie. Poprvé za dobu existence Akademie se stala součástí školních cen volná 

kompozice na vybrané téma, zvolené z českých dějin. Nelze opominout, že témata 

z českých dějin byla pěstována již za Josefa Berglera, který mnohdy vytvořil ve svých 

realizacích závazný typ. Na druhou stranu je zjevné, že za jeho vedení zastávala 

vyšší status spíše klasická kosmopolitní a nadčasová mytologie. Zdůraznění příběhů 

z národních dějin za Tkadlíkova vedení je zkonkrétněním historického momentu, 

který se pevně váže k danému regionu. Umění je tak nacionalizováno, což byla 

ostatně jedna z připomínek umělců na petici určené Společnosti vlasteneckých přátel 

                                                 
72 K tématickým okruhům na Akademii stejně tak jako cenám za Františka Tkadlíka viz Eva Petrová, 
Vývojové tendence historické malby v počátcích obrození, Umění VII, 1959, č. 4, s. 366–402. 
73 Rudolf Müller, Künstler der Neuzeit Böhmens. Biographische Studien, Tkadlík, in: Mittheilungen des 
Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen XIV, Praha 1876, s. 210. 
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umění a purkrabí Karlu Chotkovi.74 Zároveň orientace směrem k historické 

kompozici, která je v Čechách spojena též se „sakrální“ historií, je jasným posunem 

k větší srozumitelnosti tématu v momentě, kdy se „antická“ mytologie stávala 

nesrozumitelnou i v uměleckých kruzích, o čemž nás informuje ve svých 

vzpomínkách Emanuel Max. S vědomím faktu, že antická mytologie je prvoplánově 

určena pouze klasicky vzdělané vrstvě obyvatelstva, si umělci nepochybně 

uvědomovali i její malou srozumitelnost a omezenost, přičemž v jejich zájmu bylo 

nepochybně oslovit co nejširší publikum. Komerční potenciál národních historií 

ostatně prokázal již projekt Dějiny české v obrazích, ve kterém se poprvé uskutečnila 

myšlenka představení českých dějin jako celku. Jak později ukážeme, Josef Max je 

průkopníkem tohoto směru v sochařství, zřejmě inspirován právě Františekem 

Tkadlíkem, který si ho oblíbil a pravděpodobně povzbuzoval sochaře k dalším 

výkonům na tomto poli. Františku Tkadlíkovi Josef Max asi také vděčí za svoji první 

velkou zakázku – sochu císaře Karla IV. jako zakladatele pražské univerzity, jíž si 

zjednal v očích veřejnosti respekt. František Tkadlík měl k této soše snad vypracovat 

skicu.75 Vytvořil zřejmě jen ideový návrh, neboť dochovaná a signovaná kresba 

vypovídá pouze o autorství Josefa Maxe76 [obr. 22]. Je ale možné, že Tkadlík 

k objednavateli Ondřeji Neureutterovi Maxe uvedl a zaručil se za něj. Socha Karla IV. 

objednaná profesorem Ondřejem Neuretterem byla původně zamýšlená pro 

pražskou univerzitu. Z neznámých důvodů k jejímu umístění zde nedošlo a Ondřej 

Neureutter získal sochu císaře do svého vlastnictví a nechal jí umístit do vybudované 

niky na dvůr svého domu čp. 183 v Karlově ulici v Praze. Slavnostně odhalena byla 

22. září 183777 [obr. 23]. Socha je prvním známým sochařským zpracováním 

profánního historického tématu v Čechách78 [obr. 24]. Symbolické je, že se jedná 

                                                 
74 „Vyschly prameny, z nichž umění čerpalo svůj život: pravé náboženství a vlastenectví. Obrazy svatých jsou 
posuzovány jen jako křesťanské mytologie, není patriotismu vůbec – kam tedy s myšlenkou chtít zobrazovat 
hrdiny země? Umění sice zůstává uměním pro sebe, ale jak má prospívati, není-li nacionalisováno? Citováno 
podle František Roubík, Počátky Krasoumné jednoty a pražští umělci, Umění 9, 1936, s. 224. Též Luděk 
Novák, Antonín Machek, Praha 1962, s. 109–116. Také Zdeněk Hojda – Roman Prahl (pozn. 64). 
75 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 102. 
76 Kresba se nachází ve fondech Muzea hlavního Prahy inv. č. II 645. 
77 O přesné dataci vypovídá původní nápisová deska CAROLUS IV. / UNIVERSITATIS FUNDATOR / 
THERMARUM INVENTOR / CIVIUM PATRONUS / ERECTUM DIE XXII. SEPTEMBRIS / 
MDCCCXXXVII. 
78 Bylo provedeno též grafické zpracování díla. Grafika Jiřího Döblera 314 × 184 mm se nalézá 
v majetku Národního muzea v Praze (inv. č. 37959). Autory jsou zleva J. Polz delin. Zprava G. Döbler 
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právě o „otce vlasti“ Karla IV. V této soše se též obráží základní nedostatky 

tehdejšího umění tvořícího bez podkladu kritické historiografie. V případě Karla IV. 

je zvláště nešťastné zpracování ošacení postavy, tedy nedostatek, který ve své době 

sebekriticky doznal i samotný autor79. Postava císaře je sochou modelovanou 

v jednoduchém kontrapostu a Josef Max zde vytvořil závazný typ znázornění Karla 

IV. Císař drží v jedné ruce říšské jablko, pravou ruku má podloženu zakládací 

listinou univerzity. Ta zde má funkci atributu, který bude sochař v budoucnu u 

svých soch Karla IV. pouze obměňovat. Způsob jakým se listina otevírá, navádí 

divákův pohled ke způsobu čtení díla a především ke znázorněným symbolům 

jednotlivých univerzitních fakult umístěným na dekorativním soklu, jenž nese na své 

odstupněné části naznačený Karlův most, tedy další symbol, který má zdůraznit 

zakladatelskou úlohu Karla IV.80 Vedle suché statuárnosti je zde pro Josefa Maxe 

charakteristický především způsob expanze sochy do prostoru pomocí pláště 

upnutého pod krkem, zpod něhož teprve vycházejí aktivní ruce.  

Počátkem čtyřicátých let 19. století dochází k nebývalému rozmachu Maxovy 

dílny. Ekonomická situace v celé monarchii procházela konjunkturou a situace 

poddaných rakouského císaře se nebývale zlepšila. Při srovnání stavu umění první 

poloviny 19. století v Čechách, nemůže uniknout, že většina velkých realizací byla 

uskutečněna právě ve čtyřicátých letech. Důvodem ke zlepšení poměrů na umělecké 

scéně byla také reforma institucí, které se posunuly blíže k praktickým poměrům, 

v orientaci na co nejširší vrstvy obyvatelstva a na jejich podíl na umělecké scéně. Roli 

                                                                                                                                                         
sculps. Autorství Josefa Maxe v ploše na soklu Jos. Max inv et fec. Text: Carolus IV Universitatis litterarum 
Praguae auctor atque conditor MCCCXLVIII. 
79 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 102. 
80 Kuriozně naopak vyznívá interpretace symbolů Růženou Baťkovou, která jim přiřkla naprosto 
neadekvátní smysl, kdy kalich a kříž podle ní značí péči o víru, váhy a fasces péči o spravedlnost, 
kalich s hadem péči o zdraví a kružítko péči o vzdělání. Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy 
Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Praha 1998, s. 718.  
Ondřej Neureutter měl mít v době umístění se sochou problémy, neboť nechal označit sochu nápisem 
místo neutrálního „Otec vlasti“ nápisem „Otec Čechů“ viz Poche, Emanuel, Prahou krok za krokem, Praha 
1985, s. 221, též Eva Hrubešová – Josef Hrubeš, Pražské sochy a pomníky, Praha 2002, s. 113. Téma Karla 
IV. se ve výtvarném umění začíná výrazněji prosazovat od 20. let 19. století, kdy se stalo například 
součástí pozvánek na promoce. Téma však bylo všeobecně živé, jak ironicky informuje Charles 
Sealsfield [Karel Postl] v knize Austria as it is vydané v roce 1828 „Ale co je [Čechy] vzrušuje více než 
cokoli jiného, je jejich král Karel IV., syn Jana, který padl v bitvě u Kresčaku. Těžko by se našel sedlák, který by 
neznal přesně zkazky a skutky o tomto skvělém vladaři, zatímco byste se marně vyptávali dvou a půl miliónů 
z nich, kdo byl otec současného císaře.“ Citováno podle českého vydání Charles Sealsfield, Rakousko jaké je, 
Praha 1992, s. 74–75. 
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objednavatele začínala, vedle tradiční a v této době značně progresivní aristokracie, 

hrát vrstva středostavovských podnikatelů a inteligence. Josef Max získal v osobě 

jednoho z nich, v kultivovaném doktoru Ondřeji Neureutterovi, svého prvního 

mecenáše. Díky realizaci pro něj dosáhl určitého renomé, a přestože se z původně 

zamýšlených plánů podařilo realizovat pouze zmíněného Karla IV., je zjevné, že 

Neureutterova role byla zásadní. Nelze také opominout, že v naznačené stabilizaci 

poměrů hrála důležitou úlohu samotná komunikace na ose umělec – objednavatel. 

Umělec, který vyšel ze svého ateliéru případnému mecenáši jako kultivovaný znalec, 

měl nepochybně větší naději na získání objednávky, než přitažlivý, avšak „nečitelný“ 

jedinec. Zároveň tímto způsobem mohl tvůrce poznat objednavatelovy představy. 

V Čechách je taková platforma známa především ve spojení se salonem Františka 

Thuna. Přestože byl tento salon nejdůležitější, nepochybně nebyl jediný.81 Bohužel 

mapa umění 19. století dodnes vykazuje některá bílá místa, jakými jsou právě salony 

jakožto umělecké platformy. Jedním z nich byl nepochybně salon hamburského 

architekta Friedricha Stamanna, v jehož pražském bytě se scházely na sklonku 30. let 

19. století tehdejší umělecké elity. Podobně záhadným je dodnes „salon“ malíře 

Josefa Führicha na počátku třicátých let 19. století.82 Zatímco u Josefa Führicha se zdá 

pravděpodobné, že svůj byt otevřel především svým uměleckým přátelům, mezi 

nimiž figurovali především jeho spolužáci z Akademie, v případě salonu Friedricha 

Stamanna je nepochybné, že byl navštěvován i vysokou aristokracií, již vzhledem 

k vazbám, které s ní měl.83 Podobně jako o něco později v Thunově salonu, probíhala 

setkání většinou v sobotu večer. Proč se tento význačný německý architekt objevil 

v roce 1837 v Praze, není známo. Zdá se pravděpodobné, že přišel do Čech na 

                                                 
81 Zdeněk Hojda – Roman Prahl, Umění v konverzaci: Thunův salon, in: Helena Lorenzová – Taťána 
Petrasová (ed.), Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 35–45. Zde i další literatura dotýkající se 
tématu. Dále Adam Hnojil, Karikatury, in: Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně (kat. výst.), Muzeum 
umění Olomouc 2004, s. 209–215. K tématu nejnověji Zdeněk Hojda – Roman Prahl (pozn. 64). 
82 O setkáních u Josefa Führicha nás informuje především Emanuel Max, který ve svých pamětech 
hovoří, že Führicha navštěvoval především on se svým bratrem Josefem. Dále jmenuje hudebníka 
Proksche, malíře Josefa Quaissera, univerzitního profesora estetiky Antona Müllera, a skladatele 
Giovanni Gordianiho. Emanuel Max (pozn. 2), s. 11. K Stamannově salonu více Emanuel Max (pozn. 
2), s. 31–35; také Zdeněk Hojda – Roman Prahl (pozn. 64). 
83 Friedrich Stamann (1807–1880). Severoněmecký architekt. Po mnichovských studiích u architekta 
Friedricha von Gärtnera studoval v Římě, kde pobýval mezi lety 1828–1834. V Praze pobýval mezi 
lety 1837–1840, kdy pracoval pro rodiny Thunů, Wallisů a Nosticů. V roce 1840 se nalézá znovu 
v Hamburku. Mezi jeho nejvýznamnější díla je počítána urbanizace rodného Hamburku. Thieme – 
Becker 1920, s. 457. 
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pozvání šlechtické rodiny Thunů nebo Nosticů, pro něž byl činný. Emanuel Max ve 

svých vzpomínkách výslovně zmiňuje, že se u Friedricha Stamanna spolu s bratrem 

Josefem setkávali s Ondřejem Fortnerem, architektem Josefem Krannerem, malíři 

Karlem Würbsem, Gustavem Kratzmannem a Josefem Korunou. Schůzek se účastnili 

i aristokraté, Kamil Rohan, Christian Kotz z Dobrše, bratři František a Leo Thun, 

Hugo Nostic a Erwein Nostic. Přicházel též Kašpar Šternberk.84 Lze předpokládat, že 

k Stammanovi docházely i další osobnosti uměleckého života a nelze vyloučit ani 

osobu Františka Tkadlíka.85  

Práce Josefa Maxe z tohoto období vypovídají o jeho uměleckém vývoji. Ještě 

předtím než se mu povedl zásadní průlom na každoroční umělecké výstavě, zemřel 

v roce 1839 spoluzakladatel a vůdčí osobnost Stavovského muzea Kašpar Šternberk. 

Josef Max spolu se svým bratrem vytvořili podle návrhu Františka Tkadlíka 

Šternberkovo castrum doloris, které bylo postaveno 6. února 1839 v kostele sv. 

Salvátora na Starém Městě pražském86 [obr. 25]. Toto dílo je pro kontext Josefa Maxe 

a českého sochařství 19. století charakteristické a ukazuje na prolínání 

neoklasicistních a romantických myšlenek.87 Jednoduchý obelisk nese reliéfní portrét 

a erb zemřelého. Hlavní těleso bylo postaveno na odstupňovaném podstavci, na 

jehož předsunutých trnožích byly umístěny alegorické postavy Minervy, Bohemie a 

lva. Právě tyto tři postavy jsou velmi zajímavé, s ohledem na jejich symboliku a 

předpoklady vzniku. Znalost Minervy byla základním vybavením každého klasicky 

vzdělaného umělce. Tkadlíkem navržená postava vyjadřuje truchlící moudrost. 

                                                 
84 Emanuel Max (pozn. 2), s. 12. Emanuel Max udává přesný příchod Stamanna do Čech v zimě 1837. 
85 Vliv na krátké působení Friedricha Stammanna v Čechách mohla mít tragická událost na 
architektem vedené stavbě, kdy se mu v roce 1838 na stavbě zabili čtyři dělníci. Viz Luboš Lancinger, 
Z místopisu Nového Města pražského v 15. – 19. století (Panská ulice), in: Pražský sborník historický 
XXVIII, Praha 1995, s. 173. 
86 V souvislosti s tímto castrem byl vytvořen grafický list, díky němuž je známa jeho podoba. List 
značený zleva Kadlik inv., nastředu Jos. et Em. Max figuravit, vpravo R. Müller. inc. Legenda Praesidi suo, 
Casparo comiti de Sternberg, nato MDCCLXI, VIII id. Jan. def. MDCCCXXXVIII, XIII Kal. Jan. sideri, 
virtutis, patriae ac naturae studio rutilanti geminae societatis, agraria et Musei, moerentes posuere. provedl ho 
Rudolf Müller. Grafika existuje v pozdější variantě provedené C. A. Tschuppikem pravděpodobně pro 
Medauovi Errinerungen. 
87 K typologii caster doloris nejnověji Liselotte Popelka, Castrum Doloris oder „Trauriger Schauplatz“, 
Wien 1994. Zde také nejúplnější literatura k tématu. 
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Jedná se o takový typ, jaký používal ve své tvorbě již Josef Bergler88 [obr. 26]. Ke 

způsobu umístění truchlícího lva, který zde jako heraldické zvíře zastupuje společně 

s postavou Bohemie České království, mohl František Tkadlík nalézt předobraz jak 

v domácím prostředí (Václav Prachner), tak ve světových příkladech. Mohl znát 

především luzernského lva a návrh na pomník Karla Filipa Schwarzenberga od Bertela 

Thorvaldsena. Ve způsobu umístění postav na kraje a lva na střed monumentu 

upomíná castrum doloris právě především na práci Antonia Canovy a Bertela 

Thorvaldsena.89 Zatímco Minerva a lev jsou běžnou výbavou českého umění, socha 

truchlící Bohemie je v této podobě v Čechách novinkou. Je rovněž sporné, zda se jedná 

o nápad samotného Tkadlíka, neboť Emanuel Max ve svých vzpomínkách tvrdí „dva 

roky předtím jsem zpracoval alegorickou Bohemii, která se Tkadlíkovi velmi líbila, a nyní si na 

ni vzpomněl“.90 Nezdá se pravděpodobné, že by Emanuel Max vytvořil postavu 

truchlící, to je zcela nepochybně invence Tkadlíkova. Emanuel Max zde upozorňuje 

na použití historického oděvu, který je na české poměry v sochařství inovací, 

srovnáme-li tuto postavu například s rázem alegorických Bohemií úvodních listů 

Obrazů dějin v obrazích [obr. 27]. Právě na tomto castru doloris se nejzřetelněji 

projevuje ovlivňování a prolínání neoklasicismu s romantismem, vycházejících 

ostatně z podobných stylových východisek. S trochou nadsázky se tato práce dá 

parafrázovat jako česká varianta souboje neoklasicismu s romantismem, jako 

                                                 
88 Jako příklad lze uvést práce Studenti umění před Minervou z roku 1804 (Moravská galerie Brno 
B7195), Ochrana umění Moudrostí z roku 1807 (Národní galerie v Praze R4932), nebo Odměna umělecké 
píli z roku 1805 (Kresba v Národní galerii v Praze K 9563). 
89 Umístění lva na střed pomníku bylo zcela běžným způsobem vyjádření jak v Čechách, tak 
v zahraničí. Lev má v tomto případě mnohoznačnou symboliku, přičemž vedle heraldické funkce 
symbolizuje ctnosti. V Čechách nalezneme příklady především v náhrobcích Václava Prachnera (např. 
náhrobek Dra. A. Schmida z pražských Olšanských hřbitovů z pozdního Prachnerova období. Tradici 
tohoto typu úspěšně prodlužoval Ferdinad Pischelt ve třicátých letech 19. století, kdy náhrobek 
prokazatelně alespoň jednou zopakoval v Přibyslavi. Nejvýraznější lvi se posléze nalézají na Pomníku 
tří císařů v západočeském Kynžvartu nebo na varvažovském pomníku generála Jeronýma Colloredo-
Mansfelda. Za hranicemi lze nalézt příkladů více. V hlavním městě rakouské monarchie je to 
především náhrobek arcivévodkyně Marie Kristiny od Antonia Canovy, nebo Laudonův náhrobek od 
Franze Antona Zaunera. Vedle berlínského náhrobku generála Gerharda Davida Scharnhorsta od 
Friedricha Schinkela a Christiana Daniela Raucha nabyl ve své době velké proslulosti především 
pomník padlých gardistů od Bertela Thorvaldsena v Luzernu (z tohoto typu vycházejí pomníky vojáků 
padlých v různých válkách během 19. a počátkem 20. století) a římský náhrobek papeže Klementa XIII. 
od Antonia Canovy. Pokud Tkadlík opravdu vypracoval návrh castra doloris nemáme v dochovaném 
Tkadlíkově materiálu pro toto tvrzení oporu, kromě jedné kresby lva z Tkadlíkova římského 
náčrtníku, která se lvu z castra doloris vzdáleně podobá. Repro: Eva Petrová, František Tkadlík, Praha 
1960, obr. 135, č. k. 88. 
90 Emanuel Max (pozn. 2), s. 33. 
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smutnění neoklasicismu s romantismem u hrobky mecenáše umění a věd.  

Pro kariéru Josefa Maxe je nepochybně nejdůležitější rok 1839, neboť devíti 

pracemi, jimiž obeslal každoroční výstavu „přešli i Prachnerovi stoupenci na jeho 

stranu“.91 Návrh na sousoší Bořivoje a sv. Ludmily jako prvního křesťanského páru 

v Čechách, jak zní původní název, zůstal bohužel nerealizovaný 92 [obr. 28]. Projekt 

inicioval opět doktor Ondřej Neureutter a jeho provedení zhatil svým odmítavým 

stanoviskem purkrabí Karel Chotek93. Sousoší, dnes známé pouze z kresby v majetku 

Muzea hlavního města Prahy, mělo být umístěno na prázdný první pilíř Karlova 

mostu, kde se dnes nalézá socha sv. Václava od Josefa Kamila Böhma.94 Sochy byly 

navrženy tak, aby se frontálně obracely k chodci na mostě. Zdůraznění křesťanství a 

především „prvního křesťanského páru“ má zde opodstatnění ve dvou rovinách. Již 

ze starších názorů lze vypozorovat různé stížnosti na znázorněné barokní světce, 

kdy, jak například trefně poznamenal již Jan Jeník z Bratřic, žádný ze světců na 

Karlově mostě netušil, kde se nějaké Čechy nalézají.95 Prvopočátky křesťanství 

v Čechách hrály též důležitou roli v probouzejícím se vědomí zemsky orientovaných 

církevních hodnostářů, jak je patrné například u kanovníka Pešiny. Znázorněním 

Bořivoje a sv. Ludmily, by se tak dostal na Karlův most ryze český prvek vytvořený 

českým sochařem. Součástí sousoší měly být dva reliéfy, představující Křest Bořivoje a 

Ludmily sv. Cyrilem a Metodějem. Bořivoj zde představuje světský prvek a jeho role je 

maskulinní, zakladatelská. Bořivoj, v pravé ruce s modelem kostela, drží jako 

představitel světské moci v levé ruce kříž. Oproti tomu je Ludmilina role pasivní. 

Ludmila, mladého zjevu se zavřenými očima, s levou rukou přidržující budoucí 

                                                 
91 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 104. 
92 Viz dotyčný katalog výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění pro rok 1839. 
93 Projekt byl doporučen Františkem Tkadlíkem. 7. června 1839 sdělil pražský stavební úřad 
pražskému magistrátu, že proti výstavbě nového sousoší nemá námitek a že by tímto došlo k zcelení 
pomníkové řady. (AMP I. – 3195/1, B 79/5, 26109-39). Zemské gubernium v dopise z 23. ledna 1840 
sděluje pražskému magistrátu, že oceňuje iniciativu Ondřeje Neureuttera a pražských občanů 
vystavět na pražském mostě nové sousoší, ale jen za podmínek, že by se jednalo o počáteční krok 
v restaurování a nahrazení nejvíce poškozených barokních sousoší. (AMP 79/5, 61276/40). Věra 
Nejedlá, Péče o plastickou výzdobu Karlova mostu v průběhu století, Památková péče, 35, 1975, č. 2, s. 
86. Zamítavý postoj Karla Chotka k vystavení Maxova sousoší byl tedy zapříčiněn především 
uvědoměním si náročnosti celé akce spojené s dalšími pracemi na Karlově mostě. Viz Rudolf Müller 
(pozn. 5), s. 104. 
94 August Anton Glückselig [Gustav Thormund, Legis-Glückeselig], Das Standbild St. Wenzels auf der 
Karlbrücke in Prag, Libussa 1859, s. 380–386. 
95 Viz Josef Polišenský – Ella Illingová, Jan Jeník z Bratřic. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, 
Praha 1989, s. 233. 
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vražedný nástroj - šál - zjevné znázornění jejího mučednictví, odpovídá svým 

líbezným zjevem prvomučedníkům. Tímto zakladatelským způsobem byli 

znázorňováni Konstantin a Helena, kteří stáli v počátcích křesťanské říše římské. 

Tedy opět zakladatelská legenda světské a církevní moci. Takto zvolené téma muselo 

být lákavé pro Josefa Maxe, názorově se přiklánějícího okruhu nazarénů, jejichž 

představa o umění korespondovala s představou umění „sakrálně“ orientovaného, 

jehož východiska byla hledána v nejryzejší formě, tedy gotickém a raně renesančním 

umění. Svým námětem navíc odpovídá představám jak sakrálního, tak profánního 

historického žánru jako nejvyššího v umělecké hierarchii. V tomto případě se tedy 

jedná o totální historismus jak v myšlence a námětu, tak i v provedení. Bylo by také 

zajímavé zjistit, nakolik tato neprovedená práce ovlivnila podobnou dvojici v sousoší 

sv. Cyrila a Metoděje, které vytvořil Emanuel Max a které je umístěno v kostele P. 

Marie před Týnem. 

Na zmíněné výstavě vedle modelu této skupiny představil Josef Max dále tři 

práce, které vznikly již na přímou objednávku. Postupně zde bude upozorněno na 

zajímavé aspekty všech těchto děl, neboť jejich vypracování bylo podmíněno 

různými východisky a dokumentují tak stylovou pluralitu umění 19. století. 

Náhrobek pro Jana Františka Neuberga zemřelého již v roce 1836 objednal u Josefa 

Maxe známý činovník Vlasteneckého muzea Jan Norbert Neuberg [obr. 29, 30]. 

Náhrobník určený pro Mladou Boleslav je adjustován do původní přízední 

neoklasicistní niky, podobně jako Neureutterova socha Karla IV. Samotný náhrobek je 

více než volným sochařským dílem samostatnou architekturou. Na tomto díle 

spolupracoval Max se svým kolegou architektem Josefem Krannerem, jehož úloha v 

českých dějinách umění bohužel stále není důkladně zhodnocena. V každém případě 

se náhrobek povedl natolik, že Josef Kranner schema rozvedl ve svém 

návrhu knihovny pro anglickou královnu z doby kolem 185096 [obr. 31]. Jde o 

vynikající ukázku umělecké kombinace, pro niž musíme hledat předobrazy v pozdně 

gotických baldachýnech a portálech z Čech a Bavorska. Samotná architektura typově 

odpovídá, podobně jako náhrobek Michaela Schroffa, představě Kristova skalního 

hrobu, zde přetaveného do gotické podoby. V případě Neubergova náhrobku hrob 

                                                 
96 Střední část knihovny nacházející se ve Victoria and Albert Museum je doslovnou kopií náhrobku. 
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není zapečetěn christogramem, ale erbem zemřelého. V této podobě dílo evokuje 

jedno pole gotického chrámového baldachýnu. Způsob umístění sošek andělů na 

bočních sloupcích připomíná stejné umístění na slavném baldachýnu Matěje Rejska 

v pražském kostele P. Marie před Týnem. Ten se logicky nabízí jako základní 

východisko pro Maxovo dílo. Podíváme-li se na práci detailněji, zjistíme dále, že 

dominantním prvkem je zde hladký gotický oslí oblouk vynášející kříž, což je samo o 

sobě uměleckým nesmyslem dokládajícím stylové nepochopení gotického umění a 

potvrzujícím, že toto období hledání bylo ve znamení teoreticky neškolených sil. 

Josef Max tedy buď v rámci dobové praxe využil některý z předlohových sborníků, 

nebo vyšel z přímého poznání. Lze předpokládat především znalost díla pozdně 

gotického sochaře Adama Krafta, jenž patřil mezi oblíbené německé autory a byl 

předmětem zájmu počínajícího exaktního památkového studia. Díla tohoto autora 

mohl Josef Max nepochybně detailněji poznat v roce 1834 během své cesty do 

Norimberku.97 Důležitou součástí náhrobku je také „řezbářsky“ zpracovaný reliéf 

s motivem kladení do hrobu. Je pravděpodobné, že toto dílo vzbudilo značnou 

pozornost a Josef Max s ním byl spokojen, neboť vypracoval jeho doslovnou repliku 

pro hrob rodiny Proškovců na pražský Olšanský hřbitov pouze s tím rozdílem, že do 

niky umístil místo erbu či symbolu postavu Zmrtvýchvstalého Krista [obr. 32, 33]. 

Na výstavě v roce 1839 byly dále představeny modely ke dvěma plastikám 

objednaným Vilemínou Kinskou pro novou knížecí hrobku v Budeničkách u 

                                                 
97 Josef Max znal nepochybně Norimberk podrobně, již vzhledem k úctě jaké se městu dostávalo ze 
strany romantiků. Nejblíže této práci jsou pozdně gotické portály z okolí Norimberku a Landshutu. 
Nelze však vyloučit ani českou předlohu – slavný baldachýn Matěje Rejska v kostele P. Marie před 
Týnem, kdy lze Neubergův náhrobek vyjímat jako jedno pole baldachýnu. Bez vlivu nemusely být ani 
podobné baldachýny ve vídeňském chrámu sv. Štěpána. Autor však znal zcela jistě i dobovou 
literaturu vztahující se ke středověkým tématům, jež mohla posloužit i jako vzorníky. K Norimberku 
mohl znát slavné Die Nürnbergischen Künstler, geschildert nach ihrem Leben und ihren Werken, 1. Heft: 
Adam Kraft, Bildhauer, Nürnberg 1822 s ilustracemi Friedricha Fleischmanna. Z prací pojednávajících 
o středověkém umění mohl znát dvacetosm svazků Sammlung architektonischer Entwurfe von Schinkel 
enthaltend theils Gegenstande deren Ausführung beabsichtigt wurde od Karla Friedricha Schinkela 
vydávaných v Berlíně od roku 1819 nebo Von altdeutscher Baukunst Christiana Ludwiga Stieglitze 
(1820) či In welchem Styl sollen wir bauen Heinricha Hübsche z roku 1828. Pro Čechy byla podobně 
vlivná práce Jana Erazima Vocela Grundzüge der bohmischen Alterthumskunde z roku 1844, která patří 
mezi první podobně zaměřené práce v Čechách. Jan Erazim Vocel ve spolupráci s Josefem Vojtěchem 
Hellichem, který vypracoval obrazové přílohy, došel od prehistorických nálezů až do středověku, 
kterému je věnována podstatná část knihy. Z gotických staveb je velký význam přikládán pražskému 
kostelu P. Marie před Týnem a je tedy jisté, že tento chrámový prostor byl ve své době obdivován a 
zkoumán včetně interiéru, ve kterém mohl Josef Max nalézt inspiraci například v baldachýnu Matěje 
Rejska.  
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Zlonic.98 Výstavba hrobky přímo souvisí se smrtí Rudolfa Kinského (1836), známého 

vlastenecky a pročesky orientovaného knížete. Vdova Vilemína Kinská zadala 

vypracování projektu a rozpočtu dvornímu staviteli Heinrichu Kochovi.99 Výstavba 

byla zahájena následujícího roku a ukončena v roce 1842.100 Hrobka na půdorysu 

řeckého kříže, koncipována na konec zámecké zahrady se uplatňuje především 

neoklasicistním průčelím evokujícím cypusovitý náhrobek.101 Do interiéru bylo 

objednáno sousoší od význačného vídeňského sochaře a profesora tamní Akademie 

Josefa Kähsmanna s námětem Krista zachraňujícího sv. Petra z vln.102 Toto sousoší 

bylo osazeno na oltář hrobky v březnu 1839, přičemž zkompletování a polituraci na 

místě provedl Josef Max. Ten vedle této řemeslné práce pravděpodobně navrhl a 

dodal pro vstupní partii hrobky truchlícího anděla a alegorii Historie [obr. 34, 35, 

36]. V případě truchlícího anděla se jedná o postavu eféba se zakloněnou hlavou 

opírající se tělem o rodový erb Kinských. V pravé ruce drží vyhaslou pochodeň. 

                                                 
98 Vladimír Přibyl, Rodinné hrobky Kinských a Clam-Martiniců na Slánsku, Posel z Budče, 16, 1999, s. 
15–22. 
Rudolf Kinský z Vchynic a Tetova (1802–1836) patřil do blízkého okruhu Vlasteneckého muzea a 
státními orgány byl označován za „čechomana“ K osobě Rudolfa Kinského a jeho působení v Čechách 
více Karel Sklenář, Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha – Litomyšl 2001, s. 132-136. Málo 
známou kapitolou v Čechách je působení Rudolfa Kinského v Rakousku. Podle posledních průzkumů 
rakouských historiků umění patří Rudolf Kinský mezi největší propagátory díla Bertela Thorvaldsena 
v Rakousku. Za svého pobytu v Římě například získal repliku slavné Thorvaldsenovi Hebé, či neméně 
slavnou Primaveru, ranou práci Pietra Teneraniho, kterou zamýšlel umístit do zahradního pavilonu 
nově budovaného letohrádku na pražském Smíchově. K tématu více Luigi Ronzoni, Fürst Rudolf 
Kinsky (1802–1836), Berichte eines frühverstorbenen Kunstkenners und Sammlers, in: Palais Daun 
Kinsky, Wien 2001, s. 221–257, a Ingeborg Schemper-Sparholz, Canova und Thorvaldsen als 
Leitfiguren für Bildhauer und Sammler in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wien, in: Rolf 
Toman (ed.), Österreichische Kunst des 19. Jahrhundert, Wien 2002, s. 449. K osobě Pietra Teneraniho 
Peter Laub, Pietro Tenerani (1789-1869) Verzeichniss der ausgeführten Bildwerke und Monumente 
(dizertační práce), Erlangen 1995. 
99 Vladimír Přibyl (pozn. 98), s. 15–22. 
100 Ibidem, s. 15–22. 
101 K typologii náhrobků především Paul Arthur Memmersheimer, Das klassizistische Grabmal. Eine 
Typologie (dizertační práce), Bonn 1969. Nověji Daniel Keister, Stories in Stone: A Field Guide to Cemetery 
Symbolicism and Iconography, London 2004. Za povšimnutí na hrobce stojí především nápis ZDE GSME, 
Ó PANE, OČEKÁVAGJCE HLASU TWÉHO, který je prokazatelně prvním českým nápisem na hrobce 
aristokrata v 19. století. 
102 Přibyl (pozn. 98), s. 15–22. 
Josef Kähsmann (1784–1856), rakouský sochař. První vzdělání nabyl pod vedením svého otce. Po 
studiích na vídeňské Akademii pobýval v letech 1823–1829 v Římě, kde pracoval v dílně Bertela 
Thorvaldsena. Zde dokončil svoji stipendijní práci Jason a Medea. Po svém návratu do Vídně byl 
jmenován korektorem sochařské třídy vídeňské Akademie s titulem profesora. Patří mezi 
nejvýznamnější rakouské neoklasicisty. Spojení Josefa Kähsmanna s Kinskými je naprosto logické, 
vzhledem k  preferencím zesnulého Rudolfa Kinského v orientaci na thorvaldsenovskou školu. Rudolf 
Kinský získal již v Římě Kähsmannovu Psyché z roku 1826. 
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Tímto námětem se Josef Max vrátil k tradičnímu námětu funerální plastiky. 

Konkrétně skrze českou neoklasicistní produkci Václava Prachnera prošel až 

k nestorům tohoto znázornění Bertelu Thorvaldsenovi a především k Antoniu 

Canovovi, kteří byli tvůrci tohoto závazného typu.103 Jeho použití zde lze zároveň 

považovat i za jeho derniéru v Čechách. Druhou sochou při vstupu do hrobky je 

alegorie Historie.104 Tato Maxova socha je pro české poměry průlomová, neboť se s ní 

dostává do českého prostředí nový ikonografický typ. Josef Max vstupuje touto 

alegorickou sochou na pole v Čechách dosud tušené a reflektované pouze v menších 

realizacích, ale dosud neuskutečněné v provedení monumentálním. Autor přijímá za 

vzor opět obdobné sochy Antonia Canovy a Bertela Thorvaldsena. Určitým vodítkem 

pro pochopení může být skupina, kterou Bertel Thorvaldsen provedl jako součást 

náhrobku Eugèna de Beauharnais pro mnichovský kostel sv. Michala105. Podobně jako 

                                                 
103 Antonio Canova použil typ tohoto „genia“ na římském náhrobku papeže Klementa XIII. Odtud 
nabyl obrovské proslulosti. Bertel Thorvaldsen použil obdobný typ „genia“ v roce 1814 například na 
reliéfu náhrobku pro Filipa Bethmanna-Hollwega. 
104 Tento typ se vyvinul ze starších vzorů. Pravděpodobně přímým předobrazem sofistikované 
Thorvaldsenovy plastiky je Alegorie historie malíře Antona Raffaela Mengse z roku 1773, jíž 
vypracoval jako fresku pro Vatikán. Anton Raffael Mengs však nepochybně vyšel ze starších vzorů. 
Srovnej Leopold David Ettlinger, The Pictorial source of Ripa´s „Historia“, in: Journal of the Warburg 
and Courtauld institutes, Volume thirteen, London 1950, s. 322–323. Je však pravděpodobné, že Josef 
Max vyšel z podobných znázornění vzoru všech „nazarénů“ německého malíře Johanna Friedricha 
Overbecka, který již dříve řešil obdobná témata. Sám Overbeck však vycházel především z díla 
Raffaela Sanzia a jeho alegorických postav na stropě Stanza della Segnatura. Uchopení těchto 
Raffaelových postav a jeho využitelnost nazarény se ostatně stala jasně zastávaným dogmatem, na 
které poukázal právě Johann Friedrich Overbeck v roce 1840 na obraze Triumf náboženství v umění. 
V případě Raffaela Sanzia lze východisko při formulování jeho římských postav spatřovat 
v helenistické soše antiochijské Tyche, představující ochránkyni města. Socha představuje sedící 
ženskou postavu s hradební korunkou na hlavě sedící na alegorickém znázornění řeky Orentes. 
Podobným způsobem jako Raffael Sanzio syntetizoval později Josef Max, ač vědomě či nevědomě, 
tatáž východiska ve své alegorické soše Prahy na pomníku Františka I. Autor se tématu jinak věnoval již 
ve třicátých letech 19. století Josef Max, kdy řešil obdobnou figuru na náhrobku rodiny Ramisch 
v Chrastavě. 
105 Zůstává paradoxem, že Josef Max nevyužil pro hrobku v Budeničkách za vzor sousoší Thanata a 
Hypna v podobně sofistikované podobě jak je ztvárnil Bertel Thorvaldsen na mnichovském náhrobku. 
Naopak zjevně použil Thorvaldsenova antipoda Canovu. Fakticky tak Josef Max syntetizuje jižního 
Canovu se severským Thorvaldsenem. Thorvaldsen za vzor použil nejproslulejší vzor Thanata a 
Hypna v podobě madridské tzv. skupiny Ildefonso, antického sousoší z prvního století před Kristem. 
Práce na náhrobku počaly ihned po Beauharnaisově smrti v roce 1824 a dokončen byl o šest let později 
a slavnostně odhalen za Thorvaldsenovy osobní přítomnosti 12. března 1830. V tomto díle poprvé 
vystupuje zřetelněji na povrch podíl Pietra Teneraniho, který pod vedením svého učitele vypracoval 
právě alegorickou sochu Historie. K tématu více Katharina Bott, Wechselbeziehungen zwischen 
Thorvaldsen und seinen deutschen Auftraggebern, in: Künstlerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen (1770–
1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, s. 335–336, s. 667–669. 
Thorvaldsen dále využil alegorickou sochu Historie například na reliéfu A Genio Lumen v roce 1808 
(v majetku Thorvaldsenova muzea v Kodani A 828) Pro české prostředí je zajímavý poznatek, že na 
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Thorvaldsenova je Maxova alegorie znázorněna sedící ženskou postavou ve 

splývavé tóze. Postava drží v ruce věnec a knihu, do níž zapisuje jméno zemřelého – 

Rudolph [obr. 36]. Na rozdíl od jiných funerálních znázornění existuje dobové 

vysvětlení významu, neboť v případě Thorvaldsenovy sochy je dochován dopis Lea 

von Klenzeho osvětlující její význam „… s nohou vykračuje do schodů ke vchodu 

[Eugène de Beauharnais] s pravou rukou na srdci, sejme levou rukou poslední odznak své 

pozemské velikosti - vavřínový věnec slávy ze své hlavy a podá jej bohyni dějin, na jejíž desce 

jsou zapsána hesla „Čest a Věrnost“. Místo pozemského věnce mu ale podají dva andělé, kteří 

jsou u vchodu, hvězdný věnec nesmrtelnosti“.106 

Tímto způsobem bylo transformováno tradiční znázornění Ecclesie zapisující 

do knihy života, zde proměněné v knihu skutků. Toto vklínění světské alegorie je 

zajímavé již tím, že postava bez jasného označení mohla divákovi splývat s Ecclesií. 

Patrně podle ideového návrhu Heinricha Kocha zde Maxovy alegorické postavy 

vystupují jako průvodci zcela ve smyslu svého mnichovského předobrazu, kdy 

Rudolf Kinský odevzdává při vstupu na místo svého prozatímního odpočinku v 

Budeničkách bohyni dějin – postavě Historie – vavřínový věnec své pozemské slávy a 

truchlící anděl na protilehlé straně při vstupu do hrobky předává věnec nesmrtelnosti. 

I přes tyto dvě zakázky provedené pro významné osobnosti byla nejdůležitější 

ta, kterou si od Josefa Maxe objednal ředitel Společnosti vlasteneckých přátel umění 

Erwein Nostic pro své severočeské panství do Stadic. Význam této práce spočívá 

především v okolnosti, že je to první pomník v moderním slova smyslu určený pro 

veřejnost. Autorem architektonického návrhu je již několikrát zmiňovaný hamburský 

architekt Friedrich Stamann, takže je pravděpodobné, že nápad k uskutečnění starší 

myšlenky na postavení pomníku ve Stadicích se objevil v jeho salonu, ve kterém se 

ostatně všichni protagonisté akce setkávali [obr. 37]. Práce na pomníku probíhaly 

neobyčejně rychle, neboť byl během dvou let hotov a slavnostně odhalen v pátek 3. 

září 1841 [obr. 38, 39]. Hlavním tématem je kovový pluh osazený na obdélném 

kvádru, vyzdviženém na dvou stupních. Litinové reliéfy na širších stranách 

                                                                                                                                                         
pomníku se podílel i architekt Johann Gottfried Gutensohn, který pro architekta pomníku Leo von 
Klenze prováděl pauzy, jež byly posléze zasílány Thorvaldsenovi do Říma. 
106 Citováno podle Hermann Uhde-Bernays, Künstlerbriefe über Kunst, Dresden 1956, s. 471 [překl. 
autor]. 
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piedestalu představují Povolání Přemysla od pluhu na knížecí stolec a Uvedení Přemysla 

kněžnou Libuší na Vyšehrad107 [obr. 41, 42]. Na kratších stranách byly vytesány nápisy 

v češtině a němčině, poukazující na význam místa, kde byl pomník osazen.108 

Podkladem pro volbu témat byla Kosmova kronika a nikoli epičtější kronika Václava 

Hájka z Libočan, což je důležitý a výrazný posun při pokusu exaktněji uchopit toto 

zakladatelské téma českých dějin. Navíc Maxův generační vrstevník Erwein Nostic, 

jako nový ředitel Společnosti vlasteneckých přátel umění a agilní člen upadajícího 

českého zemského sněmu, zřejmě pojal téma Stadic náležejících do jeho panství 

natolik za své, že se s ním v ideologické rovině ztotožnil. Kromě faktu, že se zde 

jedná o historismus v totální podobě, je více než jisté, že se touto zakázkou chtěl jako 

nový prezident nejdůležitější umělecké instituce v Čechách reprezentovat v rovině 

ideálního mecenáše s vynikajícím vkusem a zároveň dát tímto podnikem příklad 

ostatním příznivcům výtvarného umění. Pracemi na reliéfech vstupuje Josef Max na 

nejistou půdu historického žánru, neboť tématem českého starověku se kromě 

prvního ředitele Akademie Berglera a projektu Dějin českých v obrazích až na několik 

výjimek nikdo nezabýval. Východisko pro své práce nalezl právě v rané pražské 

tvorbě Josefa Berglera, kdy prokazatelně využil Berglerovu kresbu Poselství u 

Přemysla Oráče z roku 1801.109 Josef Max pravděpodobně její nejdůležitější pasáže, 

pouze rozkreslil a posléze je při tečkování zrcadlově otočil a použil jako pauzu110 

[obr. 40]. Také pro druhý reliéf, Uvedení Přemysla na Vyšehrad, musíme hledat vzory 

v prostředí Berglerových kreseb. Josef Max nepochybně znal Berglerova Heřmana po 

bitvě v Teutoburském lese111, o čemž, vedle poklekávajícího muže vpravo na reliéfu, 

svědčí způsob zpracování některých dalších postav. Bohužel ne všechny Berglerovy 

                                                 
107 Volba Králova pole u Stadic je zcela přirozená vzhledem k tradici spojené s tímto místem. Zvyklost 
byla oživena především během vlády Karla IV, který učinil tento historismus živým, když jmenovával 
strážce legendárního lískového keře a oříšky, na důkaz že strom neuschl, si nechával každý rok posílat 
do Prahy. 
108 Nápisy zní Zde od pluhu Přemysl k wewodsj powolan wzdelany MDCCCXLI. Německý nápis Von dieser 
Stelle wurde Přemysl zur Regierung berufen. Errichtet MDCCCXLI byl po 2. světové válce odstraněn a 
nahrazen nápisem Vláda vrátila se do rukou tvých ó lide český 1945. 
109 Kresba Josefa Berglera Povolání Přemysla Oráče od pluhu je majetkem Akademie výtvarných umění, 
inv. č. A 80. 
110 K pomníku se dochovaly původní sádrové modely, které byly Nostici věnovány v roce 1924 
Československé republice. Modely převzalo Ministerstvo školství a národní osvěty a věnovalo je 
Národnímu muzeu, které je později deponovalo ve svém lapidáriu na pražském výstavišti (inv.č. 
11950 a inv. č. 11951). 
111 Národní galerie v Praze O 71. 



52 
 

kresby se dochovaly. Ještě ve čtyřicátých letech 19. století byly běžně využívány a 

Josef Max mohl některou z dnes nezvěstných předloh použít. Vodítkem k této 

hypotéze je také kresba Libušina soudu od Josefa Mánesa z roku 1839, tedy 

bezprostředně z doby vzniku Maxových modelů, na které celé pojetí a gesta kněžny 

Libuše upomínají na Libuši Josefa Maxe, z čehož lze usuzovat, že existovala dnes 

neznámá předlohová kresba z okruhu Akademie, které využili jak Josef Max, tak 

Josef Mánes.112 Zpracování historického námětu bylo v akademické praxi cílem 

všeho snažení, neboť se jednalo o vrchol ve volné kompozici, jež byla v umělecké 

hierarchii nejvýše ceněným stupněm. Tohoto druhu je i stadický pomník, jehož 

reliéfy jsou prvním sochařským dílem odpovídajícím parametrům žádané historické 

malby. Je nepochybné, že si sám autor tohoto díla cenil a pravděpodobně ho 

považoval za svůj dosavadní umělecký vrchol, neboť do pravého horního rohu 

zakomponoval mezi členy poselstva i ostře modelovaný profil, který se od ostatních 

idealizovaných obličejů liší natolik, že při srovnání s dosud známými portréty Josefa 

Maxe ho je možné považovat za umělcův autoportrét113 [obr. 43]. Oba reliéfy opět 

mohou posloužit jako ukázka prolnutí neoklasicismu s romantismem, kdy, 

přeneseně řečeno, do neoklasicistního těla vstupuje romantický námět – hlavní 

nositel myšlenky. Podobně je tomu i se samotným umístěním, kdy idea pomníku 

v krajinářském parku je osvícensky neoklasicistní a naopak respektování místa a 

                                                 
112 Podobně gestikulující postava se nalézá na obraze Libušina soudu Josefa Berglera nalézajícím se 
v zámecké obrazárně v Rychnově nad Kněžnou. Mánesova kresba Libušina soudu z roku 1839 je 
majetkem Národní galerie v Praze. Repro v: Eva Petrová, Figurální malba klasicismu, raného 
romantismu a počátky výtvarné kritiky, in: Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého 
výtvarného umění 1780–1890 III/1, Praha 2001, s. 101.  
113 Autoportrétní rysy vystoupí do popředí zvláště ve srovnání s dnes nezvěstným portrétem od Josefa 
Bekela z let 1847–1848, portrétem od Jiřího Kordíka (Krajské muzeum Karlovarského kraje, Karlovy 
Vary) či s různými portréty Emanuela Maxe, který byl Josefovi podobný. Například fotografický 
portrét Emanuela Maxe od ateliéru Benda v majetku Památníku národního písemnictví inv. č. 262/49, 
portrét Antona Hölperla (Národní galerie v Praze O 1141), podobně jako dalšími portréty Emanuela 
Maxe od tohoto umělce. Jak u Josefa Maxe tak jeho bratra Emanuela je charakteristické skosené čelo a 
dominantní předstupující nos. Zpracování a umístění sochařského autoportrétu v profilu bylo jakousi 
nepsanou uzancí oproti běžnějšímu frontálnímu malířskému autoportrétu. Podobným způsobem 
v reliéfu jako Josef Max se zpodobnili v roce 1836 například sochaři Martin von Wagner, Ferdinand 
Pettrich a Peter Schopf na vlysu představující christianizaci Sasů Karlem Velikým. Fakt, že všichni tito 
„nazarénští“ sochaři se znázornili v podobě Sasů a původem víceméně všichni ze Saska pocházeli, 
nastoluje otázku po umělecké sebeidentifikaci s dějem, která je na místě i v případě stadického 
autoportrétu Josefa Maxe, jenž naopak poukazuje na zakladatelské téma české státnosti. 
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volba tématu je romantismem.114 Po odhalení se pomníku záhy dostalo pozornosti 

kritiků, mezi nimi i šéfredaktora novin Bohemie Franze Klutschaka a švýcarského 

lékaře a polyhistora Jeana de Carro, od nějž máme dochovánu zajímavou moderní 

úvahu o prvním českém pomníku.115 

Tato kritika názorně ukazuje na způsob, jakým bylo na tento pomník, a 

všeobecně na pomníky v Čechách ve druhé třetině 19. století, nahlíženo. Oproti 

starší, všeobecně přijímané, definici z pera Johanna Georga Sulzera, který v pomníku 

viděl především kosmopolitní myšlenku, spatřuje v něm Jean de Carro hlavně 

památník v rámci českého zemského patriotismu. V souvislosti s představou, že 

pomníky se staví významným osobám, vymezuje Carro stadický památník jako 

pomník národa a jeho práce. Zároveň také nepřímo ukazuje na nově nabývané 

sebevědomí dosud klidného národa a jeho elit, prezentujících se uměním. 

V době ukončení prací na tomto díle se Josef Max rozhodl odjet do Itálie na 

svoji skutečnou uměleckou cestu. Ještě před tím však pracuje na náhrobku ředitele 

                                                 
114 Pomník byl projektován pro park. Součástí areálu je soudobá dvoupatrová budova určená jako 
obydlí pro panského úředníka, který měl zároveň funkci správce parku. 
115 Jean de Carro (1770–1857) švýcarský lékař, jehož význam a věhlas ve své době přesahoval hranice 
rakouské monarchie. Po svém přesídlení do Vídně proslul jako propagátor celosvětového plošného 
očkování proti neštovicím. Na sklonku dvacátých 19. století se usadil v Karlových Varech. Od roku 
1831 vydával vlivný Almanach du Carlsbad. Franz Klutschak (1814–1886), vystudoval práva na pražské 
univerzitě. V roce 1836 se stal redaktorem novin Bohemia. V letech 1844–1877 byl jejich šéfredaktorem. 
Od roku 1848 vedl rovněž noviny Constitutionelles Blatt aus Böhmen. Jean de Carro, Monument à 
Premislas en 1841, in: Almanach de Carlsbad ou mélanges médicaux, scientifiques et littéraires relatifs à ces 
thermes et au pays par le Chevalier Jean de Carro, Prague 1842, s. 182. „Zřízení pomníku na paměť jednoho 
moudrého muže, který byl k nejvyšší moci povolán věštbou zdejší zákonitou kněžnou, je v Čechách nepopiratelně 
nejkrásnějším projevem úcty k zemědělství. V tak bouřlivém století, jako je to naše, kdy jsme během padesáti let 
byli svědky zániku nejstarších států a starodávné trůny se zachvěly či dokonce byly zbořeny, královské hlavy 
padaly při útěku a šťastný voják zdvihl žezlo ležící na zemi rozdělil svým bratrům a poručíkům koruny starých a 
prchajících králů, kteří ve svých zavazadlech unášeli žezla, ať už červotočivá či čerstvě uříznutá ze stromu, když 
tu se zdá, že po vzájemně se podobajících revolucích a potocích krve prolitých mezi dvěma světy se vrací klid a 
pořádek a vyděděnci se vrací na místa, která jim patřila z milosti Boží aniž by hledali v zaprášených archívech 
národů, věnujeme se nečetným událostem našich dnů, myslím, že by nebylo možné nevzdát úctu pokojnému a 
pracovitému lidu, hrdému na svoji minulost, spokojenému se svojí přítomností a věřící v budoucnost, národu, 
který již téměř tisíc let uchovává památku zakladatele dynastie, vymřelé již před 500 lety, aniž by byli méně 
připoutáni k současným vládcům, za což neočekávají ani odměnu ani vyznamenání. Současnost je bohatá na 
pomníky vztyčené na paměť válečníků, myslitelů, umělců a velkých objevitelů, ale ten, jehož popis následuje je 
zcela nový a originální svého druhu. Je poctou nejen vznešenému nebožtíku, ale i jeho vznešenému synu, který 
jej realizoval pro pokojný lid, jemuž ho ukázal na místech největší radosti a pro národ, který se na těchto pocitech 
podílí. Bylo by velice mylné, kdybychom se domnívali, že v království, jemuž první zákony dala Libuše 
s Přemyslem a kde byl pro totéž uctíván Karel IV, nesmrtelný zakládáním nejdůležitějších institucí, by čest 
vzdaná jeho památce mohla nechat zapomenout na to, co může přispět ke vzdělání, k užitku, k potěšení a 
k blahobytu žijících. Pomník vzdávající čest za dobrodiní a služby vlasti, je hezkou ukázkou charakteru Čechů. 
Toto cítění se projevuje vztyčením pietního památníku na počest starodávného vladaře a takto projevená 
náklonnost národa je příležitostí pro vládnoucí dynastii.“ Za překlad děkuji Lindě Sedlákové. 
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Františka Tkadlíka [obr. 44, 45], který v době Maxova prvního velkého úspěchu 

náhle zemřel a oltářní figuře sv. Víta se šesti světci na podstavci pro hrob 

stejnojmenného světce pro pražský chrám sv. Víta, objednanou kanovníkem 

Pešinou116 [obr. 46]. Klasické ikonografické pojetí světce v případě sochy sv. Víta, 

odkazuje na podobné znázornění na Staroměstské mostecké věži. V díle Josefa Maxe 

se zde poprvé objevuje výrazné ovlivnění českým gotickým uměním se snahou o 

jeho důkladné pochopení. Náhrobek Františka Tkadlíka byl objednán u Josefa Maxe 

Společností vlasteneckých přátel umění a představuje alegorie Víry a Umění v reliéfu, 

přičemž výtvarná a tématická kvalita Tkadlíkova náhrobku svádí k domněnce, že 

Josef Max pracoval podle některé dnes neznámé práce zemřelého ředitele, podobně 

jako tomu mohlo být v případě náhrobku ředitele Josefa Berglera, kdy Franz 

Waldherr vyšel pravděpodobně z některých kompozic svého předchůdce. V době 

dokončování těchto zakázek se Josef Max rozhodl odcestovat do vytoužené Itálie. Z 

rakouského pasu, do kterého mohl ještě nahlédnout tak dobře informovaný Rudolf 

Müller, se dozvídáme, že sochař zažádal o vstup do Říma papežskou nunciaturu ve 

Vídni v pátek 7. května 1841.117 Poté co obdržel povolení, odjel z Vídně tradiční 

cestou přes Terst a Anconu, do Říma. V Římě se zdržel do konce července. Počátkem 

srpna byl již na zpáteční cestě na trase Florencie, Ferrara, Bologna, Benátky, Mnichov 

a Praha. Domů dorazil počátkem října roku 1841.118 Tyto kusé údaje doplňuje 

informace z pamětí Emanuela Maxe, ve kterých Josef Max nabývá charakter 

psychicky labilní osobnosti. Je nepravděpodobné, že by měl Emanuel Max důvod 

přehánět. „Čtrnáct dní po tomto výletě přijel k mému velkému překvapení můj bratr Josef do 

Říma. Vůbec mi nenapsal, že přijede. Neměl však ve vlasti už žádný klid a i když těžce nesl 

rozloučení s rodinou, chtěl uskutečnit své dávné přání vidět Itálii a poznat její umělecké 

poklady.“119 

Příčinou umělcova odjezdu byla zřejmě únava a také vnitřní rozpolcenost 

zapříčiněná neznámými okolnostmi. V této době byl Josef Max doslova zavalen prací 

                                                 
116 Protokol výborové schůze Společnosti vlasteneckých přátel umění z 30. 5. 1840, kde bylo 
rozhodnuto o postavení náhrobku na náklady Společnosti vlasteneckých přátel umění NG S 5-A/II.-
VI.6h a NG 3 6-A/II.-VI.6k. též: Eva Petrová, František Tkadlík, Praha 1960, s. 127. 
117 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 108. 
118 Ibidem, s. 104; Josef Max měl cestu naplánovanou na rok 1840, ale vzhledem k úmrtí dcery a 
narození syna Gabriela cestu odložil na rok 1841. 
119 Emanuel Max (pozn. 2), s. 91. 
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a vypětí, kterému byl podroben, mohlo v jeho organismu způsobit psychický kolaps. 

O mnohém vypovídá také fakt, že odjel v době konání každoroční výstavy, kde se 

jeho práce setkaly poprvé s výraznější kritikou, kterou asi očekával. Tato kritika 

musela být zvláště bolestivá, neboť se mu jí dostalo od estetika Antona Müllera, 

přítele Josefa Führicha a Maxova velmi dobrého známého.  

„Naproti tomu [obraz Svatý Josef s Ježískem od Grusse] Smrt sv. Ludmily již 

v nápadu, tím spíše v provedení je nešťastná a my musíme pouze litovat, že také jeho sochy 

krále Otakara a Tycho de Brahe jsou zbytečně přezdobené jako figury samé.“120 

Kritika se váže především k málo známé umělecké činnosti Josefa Maxe, který 

se snažil v polovině třicátých let 19. století vyniknout také jako malíř, k čemuž byl 

vedle osobní záliby asi veden i existenční nutností. V té době je také uváděn ve 

Schematismech jako Historienmaler und Bildhauer. Je paradoxní, že malíř a známý 

jízlivý kritik Karel Purkyně bude později bez jakékoliv ironie výše cenit Maxovy 

obrazy než jeho sochy. Výstava v roce 1841 byla zásadní i v několika dalších 

aspektech. Čeští sochaři zde měli poprvé na české půdě možnost přímé konfrontace 

se sochaři zahraničními. Pro domácí autory toto srovnání nevyznělo nejlépe. 

Sochařství bylo na této výstavě zastoupeno disproporčně, neboť zahraniční produkce 

poprvé a naposledy, jak počtem, tak i kvalitou, doslova převálcovala produkci 

českou a ukázala na její izolovanost a slabiny. Nevíme, zda to byl od výstavního 

komitétu záměrný šťouchanec do vlastních uměleckých řad, když zjistil, že na 

výstavě mají být zastoupeny pouze čtyři plastiky od českých sochařů a 12 modelů 

knížat od mnichovského sochaře Ludwiga Schwanthalera, zda nedoplnil expozici 

díly z vlastních sbírek, o čemž by svědčila komplexnost celého souboru 

francouzských sochařů „trubadúrů“, pravděpodobně zapůjčených frankofilními 

Schwarzenbergy.121 V každém případě již samotná konfrontace děl Josefa Maxe s 12 

sochami Schwanthalerových knížat musela vyvolat šok nejen u návštěvníků. Ona 

negativní Müllerova kritika byla proto přirozenou reakcí.  

                                                 
120 Bohemia z 22. 6. 1841, s. 4 [překl. autor]. 
121 Na výstavě byly zastoupeny čtyři práce Jean François Gechtera (1796–1844) s proslulým sousoším 
Souboje Karla Martela se saracenským králem Abderamem, dále dvě práce Christopha Fratina (1801–1864) a 
jedna práce Paula Gayrarda (1807–1855).  
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Po svém příjezdu do Říma měl Josef Max konečně možnost konfrontovat své 

práce se sochaři německé komunity, mezi nimiž se jeho mladší bratr etabloval. 

Emanuel Max ale o případných Josefových setkáních vůbec neinformuje. Místo toho 

popisuje, jak bratrovi ukázal standardní místa návštěv všech cizinců.122 

V Emanuelově podání byla výjimkou návštěva Casa Massimi a Casa Bartholdi, kde 

se podívali na fresky nazarénů. 

„Mohl jsem ho na všechno upozornit. Když jsem ho jednou vedl k Raffaelově hrobu 

v Pantiu, k hrobu mistra, kterého jsme oba velice ctili bratr potom několik dní naříkal „Ubohý 

Raffaeli, ubohý Raffaeli, proč jsi musel tak brzy zemřít! Brzy mě tato slova začala nudit a řekl 

jsem mu „Už s tím přestaň. Teď by stejně už nežil, a když někdo jako Raffael zemře v 37 

letech slavný, toho můžeme nazývat šťastným.“ Od té doby ho již nelitoval a měl jen radost 

z jeho nádherných děl. Nejčastěji jsme vše viděli společně, tak jako bohaté sbírky ve Vatikánu 

a na Kapitolu. Také nádherné fresky v Casa Bartholdi…V době nepřítomnosti bratra jsem 

obdržel z Prahy odpověď okresního komisaře Klara s určitou objednávkou, abych vytvořil 

sochu archanděla Rafaela s poznámkou, že se námahou vybralo 1000 zlatých… Nadešla doba, 

kdy musel zase bratr odcestovat. Těch pár týdnů svého pobytu v Římě si pěkně užil. A co mi 

bylo obzvlášť milé, že odcestoval s několika mými přáteli z Düsseldorfu Ittenbachem, bratry 

Müllerovými a stálým hostem u A. do Florencie. Rozloučení s bratrem bylo těžké, ale nešlo 

mu zabránit“.123  

Období přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století je pro Josefa Maxe 

přelomové. Začal mít dominantní postavení na umělecké scéně, za což vděčil 

v počátcích své kariéry nepochybně řediteli Akademie Františku Tkadlíkovi a 

doktoru Ondřeji Neureutterovi, kteří mu vyslovili důvěru a umožnili mu přístup i 

do společnosti, ve které měl možnost získat větší a monumentálnější zakázky. Právě 

naděje do něj vložené novým prezidentem Společnosti vlasteneckých přátel umění 

v případě pomníku do Stadic, měly pro Josefa Maxe zásadní důležitost a Josef Max je 

                                                 
122 Lze se však oprávněně domnívat, že umělec navštívil ateliéry nejvýznamnějších umělců, jak bylo u 
příchozích do Říma běžných zvykem a slušností. Vedle jiného se jednalo o zdvořilostní návštěvu 
podobnou těm, jěž vykonali sochaři Pietro Tenerani a Ludwig Schwanthaler, když navštívili podle J. 
Grüna (Müllera) pražský atelier Josefa Maxe. 
123 Emanuel Max (pozn. 2), s. 91 [překl. autor]. Tato, jedna z mála vzpomínek na na Josefa Maxe, není 
příliš lichotivá a vypovídá o psychologickém profilu sochaře, jevícího známky psychické lability. Také 
z monografie Rudolfa Müllera se dozvídáme, že se umělec během roku 1847 nervově zhroutil. Stejně 
zmatené je i umělcovo chování během revolučních měsíců roku 1848, kdy se úzkostlivý umělec 
pravděpodobně psychicky zhroutil a za každou cenu chtěl, jak dosvědčuje jeho bratr, z Prahy odjet. 
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nepochybně nezklamal. Také samotná jeho tvorba tehdy prošla důsledným 

přerodem. Je třeba zdůraznit, že kromě akademické výuky, se nemohl opřít o školení 

u žádného mistra. Pohlédnuto na tento fakt s odstupem, je Josef Max v podstatě 

kamenosochařským autodidaktem. Oproti jeho počátkům nejeví jeho tvorba již 

pouze řezbářské kvality, jež prohloubil, což je vidět například na jím provedených 

reliéfech, ale je viditelný příklon k většímu pochopení plasticity ve skladbě, zřetelný 

především na hrobních sochách pro Budeničky nebo na modelech pro Stadice. Jeho 

dílo začíná vykazovat klasický maxovský styl vyznačující se hladkou modelací a 

uzavřeností obrysu splňující bezpochyby nároky po monumentalitě v následující 

době. Zároveň s Josefem Maxem se poprvé objevují historizující tendence, které jsou 

podmíněny studiem a pochopením středověkých vzorů. Ty však v této fázi dosud 

nepřevládají. V tvorbě tohoto období dokázal syntetizovat všechny jemu známé 

proudy od čistého canovovského neoklasicismu až po thorvaldsenovský pozdní 

neoklasicismus romantizujícího zabarvení, přičemž využil jak starších akademických 

předloh, tak i děl svých současníků, zastupujících nejnovější umělecké proudy. 
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3. Vrcholná léta. Dynamika vývoje ve světle nejen pomníkových realizací (1841–

1855) 

 

Právě v době návratu Josefa Maxe z Itálie byl na uprázdněné místo ředitele 

Akademie jmenován pro Čechy tehdy dosud neznámý malíř, Christian Ruben. Jeho 

působení na Akademii bylo již některými jeho současníky chápáno jako sporné, což 

bylo zapříčiněno shodou několika faktorů. Především byl Christian Ruben vskutku 

„dítě“ Františka Thuna a umělecká obec cítila v jeho osobě protegé české aristokracie a 

je pravděpodobné, že byl jmenován opravdu „omylem“124. Nový ředitel Christian 

Ruben převzal po nástupu otěže Akademie pevně do svých rukou a svým 

působením na aristokracii ve vedení Společnosti vlasteneckých přátel umění získal 

rozhodující vliv na umělecké dění. Již etablovaní odchovanci se cítili ohroženi 

nárůstem moci v rukou ředitele Akademie a začali proti Christianu Rubenovi, 

zpočátku skrytě, vystupovat. Nový ředitel navíc provedl v doktríně školy obrat o 180 

stupňů a nasměroval stagnující školu směrem k moderní historické malbě, jak ji 

tehdy představovala její dvě nejdůležitější centra, mnichovská a düsseldorfská 

Akademie. Umělci české scény se mohli cítit ohroženi ztrátou vlivu. Ředitel Ruben si 

dokázal vytvořit operační prostor, který byl schopen beze zbytku využít a se vší 

razancí obhájit. Poprvé v dějinách Akademie nebyl ředitel loutkou závislou na 

vedení Společnosti vlasteneckých přátel umění. Dokázal přesvědčit jak aristokracii, 

tak i jiné případné mecenáše k činům a získal tak nové zakázky pro umělce. Provedl 

rovněž reformu výuky a na školu přizval své přátele z uměleckých kruhů.125 Přestože 

                                                 
124 Josef Mauder, Z neznámé kapitoly kroniky pražské Akademie, Dílo 6, 1908–1909, s. 236–237. 
Mauder cituje vzpomínky absolventa pražské Akademie Julia Köckerta. „Kaulbach a Ruben náleželi 
k nejstarším žákům Corneliovým, jenž původně byl ředitelem Akademie düsseldorfské. Ruben nebyl po celý svůj 
dlouhý život nikdy zvlášť činným a již v době svých studií v Düsseldorfu zabýval se nejraději předčítáním 
románů… Kaulbach přisoudil mu „cenu lenosti“… Asi kolem roku 1840 přišel do Mnichova hrabě František 
Thun, aby získal Kaulbacha za ředitele znovu tvořící se Akademie v Praze. Bez rozpaků byla nabídka 
zamítnuta… Více ironicky než vážně doporučoval však starého spolužáka Rubena, jenž – nedodělav se doposud 
velkých úspěchů - ihned oběma rukama příležitosti se uchopil, po letech opětně přičiněním Thunovým dosáhl 
dokonce i místa ředitele Akademie vídeňské…“. 
125 Reforma spočívala v reorganizaci školních předmětů. Součástí výuky bylo studium podle antiky, 
kreslení podle modelu za denního a večerního světla, kreslení podle přírody a teoretické předměty 
kreslení, anatomie, perspektiva, dějiny umění a klasické dějiny. Podobně jako později ve Vídni byla 
škola rozdělena na několik speciálek. Ve Vídni se konkrétně jednalo o školu historické malby, 
krajinářství, grafiky, sochařství, drobné plastiky a architektury. V Praze naopak citelně scházela 
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Rubenovo angažmá na pražské umělecké scéně tvoří jeden z nejzajímavějších a 

nejdůležitějších okamžiků v její historii, doposud je na něj nazíráno z pohledu 

tragédie rodiny Mánesů.126 Z profesorů tehdy nově příchozích na Akademii je pro 

vývoj Josefa Maxe nejdůležitější architekt Johann Gottfried Gutensohn. Ten během 

relativně krátkého působení jako profesor perspektivy zanechal v Čechách ve 

spolupráci s Josefem Maxem několik opravdu vynikajících a doposud opomíjených 

prací. V jeho osobě vstupuje na krátký čas na českou půdu architekt – teoretik 

světového formátu.127 

Josef Max si po návratu do Prahy otevřel nový ateliér v domě čp. 333 na 

Starém Městě. Je možné, že Gutensohn s ním spolupracoval na náhrobku hudebního 

skladatele Jana Nepomuka Vitáska pro Malostranský hřbitov, který byl osazený na 

své místo až v roce 1847 [obr. 47]. Vitáskův náhrobek je v řadě Maxových děl 

novinkou a překvapuje čistotou provedení. Tvoří jej nečleněná deska, na níž je 

                                                                                                                                                         
speciální škola sochařství, kterou v podstatě suploval Josef Max se založením Jednoty ku povzbuzení 
průmyslu v Čechách, ve funkci učitele modelování. 
126 Ludwig Pollak, Dva dopisy Václava Mánesa Fr. Nadorpovi v Římě, Umění 7, 1934, s. 294. Často 
zmiňované sejmutí děl Václava Mánesa z ateliéru Akademie nebylo namířeno vůči umělci 
samotnému, ačkoliv to bylo vůči na Akademii suplujícímu umělci nepochybně necitlivé. Ze stěn 
ateliéru však byly sňaty obrazy celé nazarénské generace v čele s díly Františka Tkadlíka a Josefa 
Führicha. Lze to pojímat jako akt spojený s reformou výuky. Nenávist na ose Ruben Mánesové byla 
nepochybně stále živá, jak nás informuje Tomáš Seidan v dopise malíři Jiřímu Kordíkovi těsně po 
Mánesově smrti. „… Josef Mánes je mrtev. Ruben a Thun jej mají na svědomí. Kdyby býval měl Mánes měně 
takových „přátel“ mohl být ještě mezi svými skutečnými přáteli a dožíti se vyššího věku“. Dopis je datován 8. 
1. 1872 citováno podle Jiří Koudelka – Miloš Ludva, Jiří Kordík, karlovarský malíř podobizen, Plzeň 1954, 
s. 16. 
127 Gutensohn se narodil v Lindau v roce 1792, po mnichovských studiích pobýval v letech 1819–1827 
v Římě, kde se podílel s Johannem Christianem Knappem na vydávání pětisvazkového Denkmale der 
christliche Religion pro stuttgartské nakladatelství Cotta. Toto dílo má spolu s Anweisungen zur 
Architektur des christlichen Cultus Leo von Klenze (1822) celoevropský význam pro teorii církevní 
architektury v 1. polovině 19. století. Po svém návratu do Mnichova v roce 1827 byl jmenován 
dvorským stavitelem a bavorským stavebním inspektorem a spolupracoval například s Leo von 
Klenzem na vypracování architektury pro již zmiňovaný Thorvaldsenův pomník Eugènu de 
Beauharnais. Gutensohn dále pobýval na pozvání řeckého krále Otty I. v Řecku, kde rozšířil v praxi 
své znalosti o helénské architektuře. Pravděpodobně po zastávce v Mnichově posléze působil v Praze 
ve funkci profesora perspektivy. Jeho význam je oceňován především v souvislosti se schopností 
přijetí stylových proudů a bývá dáván do souvislosti s architektonickými obrodnými tendencemi 
nastolenými Heinrichem Hübschem a dnes proslulou sentencí „V jakém stylu máme stavět?“. Tímto 
tématem a spojením Gutensohna s Heinrichem Hübschem se nejnověji zabývá Silke Walther ve své 
dizertační práci. Silke Walther, „In welchem Style sollen wir bauen?“ Studien zu den Schriften und Bauten 
des Architekten Heinrich Hübsch (1795–1863). Stuttgart 2004. Také Ewald Wegner, Forschung zu Leben 
und Werk des Architekten Johann Gottfried Gutensohn 1792–1851. European university studies Series 
XXVIII, History of art. Frankfurt am Main 1984. Naposledy jeho význam zhodnotili Bernd Evers a 
Jürgen Zimmer, kteří zpracovali přehled německých architektů teoretiků pro Architectural Theory from 
Renaissance to the Present, Köln 2003. Odtud též všechna životopisná data o Gutensohnovi s. 614–620. 
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v basreliéfu proveden truchlící anděl. Východiskem byl tradiční ikonografický typ sv. 

Cecílie, patronky církevní hudby.128 Ta byla většinou znázorněna jako v profilu sedící 

ženská postava exaltovaného zjevu hrající na varhany [obr. 48]. V náhrobku Jana 

Nepomuka Vitáska ponechal Josef Max celé schema a postavu sv. Cecílie nahradil 

v profilu sedící postavou truchlícího anděla. Vysoce kvalitní a v Čechách nevídané je 

opracování nástavce, který je členěn dvěma akroteriemi, motivem dosud v díle Josefa 

Maxe neznámým. Náznaky pro provedení vegetabilního dekoru se objevily sice již 

na náhrobku Františka Tkadlíka, avšak takováto rafinovaná aplikace ornamentu, jinak 

ve své době zcela běžná v díle Leo von Klenzeho nebo Friedricha Schinkela, ukazuje 

na nové podněty, které mohl do Čech zprostředkovat například již zmíněný Johann 

Gottfried Gutensohn. Prokazatelně ve spolupráci s ním vytvořil Josef Max v první 

polovině roku 1843 náhrobek pro Josefa a Jana Čermáka pro pražský Olšanský 

hřbitov [obr. 49, 50]. Architekt Gutensohn zde navrhl monumentální „vanu“ podle 

helénských předloh. Ta, nesena třemi bohatě ornamentálně zdobenými nohami, je 

osazena na vysokém kamenném soklu, jehož jednotlivé strany slouží jako nápisové 

desky. Použití palmet a akrotérií je, podobně jako celý náhrobek, odvozeno z řeckých 

vzorů. Josef Max vytvořil pro obě strany náhrobku vlys představující panychidu za 

zesnulého. Zleva doprava jde průvod truchlících s věnci k pomníku mrtvého, který je 

na vlysu zastoupen na soklu osazenou bustou. Tímto náhrobkem vstoupil do 

českého prostředí netradiční náhrobní typ, který zde neměl obdobu. Ve stejném roce 

získal Josef Max také zakázku na hrobku rodiny Stejskalů pro pražský Olšanský 

hřbitov [obr. 51]. Náhrobek Stejskalů, stejně monumentální jako náhrobek Čermáků, 

patří k jedné z největších hrobních realizací Josefa Maxe. Je koncipován jako 

monumentální přízední nika odkazující svým typem na podobné renesanční 

náhrobky ve florentském kostele Santa Croce. Pro obě strany hrobky vytvořil sochař 

andělské bytosti, které lze v tomto případě ztotožnit s mýtickými postavami Thanata 

a Hypna, i když jde zřejmě o anděly. Jedna z postav má oči otevřené, v rukou s 

věncem růží, druhá, se zavřenýma očima, drží věnec z makovic, přesně ve smyslu 

Pausaniova popisu sousoší, které se mělo nalézat v helénské Elidě. „… v Junonině 

                                                 
128 S moderním typem sv. Cecílie jako patronky církevní hudby se mohli návštěvníci pražské výstavy 
seznámit v roce 1845, kdy spolu s modelem pomníku Ludwiga von Beethovena, Ernst Hähnel vystavil 
jeden z modelů reliéfu pro podstavec zamýšleného pomníku. 
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chrámu v Elidě odpočívali oba v náručí Noci. Jenže jeden byl bílý, druhý černý, první spal, 

druhý vypadal, jako když spí.“129 Nelze s jistotou tvrdit, zda byl Josef Max s Pausaniem 

obeznámen, mohl zde však použít nám dnes neznámý vzor, kde bylo toto ztvárnění 

přejato vědomě. Zajímavým aspektem je pohlaví těchto postav. Sochy Josefa Maxe 

jsou zjevně znázorněny bezpohlavní, což ostatně odpovídá známému předpokladu, 

že andělé svojí podstatou bezpohlavní jsou. V umění 19. století ale existují z tohoto 

hlediska dvě fáze. Zatímco v první polovině 19. století převládají okřídlení 

maskulinní efébové, tak v druhé polovině 19. století se setkáváme pouze 

s andělskými postavami ryze ženských rysů. Ve čtyřicátých letech 19. století dochází, 

nejen v Čechách, k přechodné fázi, ve které jsou tyto postavy bezpohlavní, než 

nabudou ženských rysů tak, jak je známe z Maxova pozdějšího období. Vysvětlení 

pro tuto přechodnou fázi lze nalézt ve vědomém pokusu užít středověké vzory, 

především ve vystižení jejich výrazu, který mohl vést k podobné rustikalizaci, jaká se 

podařila v malířství například Antonínu Machkovi v jeho panovnickém cyklu. Pro 

štít hrobky Josef Max dále vypracoval shodné seskupení postav kolem trůnícího 

Krista, jaké použil na chrastavském náhrobku Michaela Schroffa. Celková kompozice 

v podstatě opakuje schéma chrastavského náhrobku, s tím rozdílem, že v pražském 

případě hrobku modifikoval podle florentského vzoru náhrobků v Santa Croce. 

Novinkou je zde pouze využití reliéfu se třemi anděly zpívajícími podle not. Přestože 

tento motiv mohl převzít z díla Luccy Della Robbia, je nepochybné, že Max využil 

dostupnějších vzorů, které nalezl u svých vrstevníků. Východiskem mu mohla být 

                                                 
129 Pausanias citován podle Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, čili o hranicích malířství a poesie. Praha 
1960, s.106–108. Lessing se dále tématem Thanata a Hypna zabýval v roce 1769 ve stati Wie die alten die 
Tod gebildet, in: Paul Rilla, (ed.), Gotthold Ephraim Lessing Gesammelte Werke Fünfter Band Antiquarische 
Schriften, Berlin 1955, s. 671–738. V této práci vede Lessing polemiku nad znázorňováním smrti a 
dovozuje, že starší zobrazování smrti kostlivcem je nevhodné a neopodstatněné. V tomto spisku 
polemizuje s nářkem historika Cayla, který lituje, že Homér nezanechal atributy Thanata a Hypna. 
Lessing oproti tomu dovozuje, že je to právě dobře, neboť jejich znázornění zůstává v symbolické 
rovině. Téma Thanata a Hypna muselo být ve své době velmi živé, neboť i Friedrich Schiller ve svých 
Loupežnících vkládá do úst Franzi Moorovi věty dotýkající se bohů spánku a smrti. Náčelník 
loupežnické bandy nad svým zdánlivě mrtvým otcem volá „Mrtev! Volají mrtev! Teď jsem pánem já! Či 
že by snad jen spal? Ach ovšem, ovšem, toť ovšem spánek, po němž se už neříká „ dobré jitro“. Spánek a smrt 
jsou blíženci. Nuž zaměníme jejich jména! Dobrý, vítaný spánku! Budem ti říkat smrt! Friedrich Schiller, 
Loupežníci, Praha 1955, s. 58, překlad Otokar Fischer. 
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například konkrétně P. Marie s anděly od Františka Tkadlíka, nebo Führichovu slavná 

Mariina cesta přes hory, tedy obrazy opakující stejný, velmi oblíbený motiv130 [obr. 52]. 

Počátkem 40. let 19. století se rozšiřuje akční rádius Josefa Maxe a jeho dílny i 

mimo Prahu. To bylo pravděpodobně umožněno i díky reformě uvnitř Společnosti 

vlasteneckých přátel umění a vzniku dlouho očekávaného spolku Krasoumné 

jednoty, jejíž představitelé prosadili od roku 1842 konání každoročních výstav i ve 

městech s větším počtem svých akcionářů.131 Tímto způsobem byli pak umělci 

představeni i mimo Prahu, kde se jim nabízela další možnost prezentace spojené 

s případným prodejem. Od roku 1842 se tak tyto dodatečné výstavy každoročně 

konaly především v ekonomicky silném Liberci. Tyto expozice pravděpodobně také 

napomohly sochařově větší slávě v severních Čechách. Na nich se s umělcovým 

dílem mohl blíže seznámit zdejší továrník a mluvčí tamních elit Karl Herzig, i když je 

pravděpodobné, že Maxovu práci znal již dříve.132 V Liberci nabyl Josef Max značné 

popularity, již s ohledem na svůj severočeský původ a jeho realizace pro toto město 

jsou po Praze nejrozsáhlejší. Pro Karla Herziga vytvořil postupně náhrobky všech 

členů jeho rodiny, včetně náhrobku Karla Herziga samého. Právě ten společně 

                                                 
130 Mariina cesta přes hory Josefa Führicha je datována rokem 1841 a nalézá se ve Vídni v 
Österreichisches Galerie des 19. Jahrhundert. Madona s anděly je datována do let 1834–1835. 
131 Zdeněk Hojda (pozn. 64), s. 324. 
132 V této době nabyla dílna Josefa Maxe manufakturního charakteru. Jeho ateliérem prošla celá 
nastupující generace sochařů. Je nepochybné, že tehdy začala dílna Josefa Maxe suplovat úlohu 
sochařského ateliéru Akademie, podobnou úloze jakou hrál ateliér Václava Prachnera. Mezi nejstarší 
Maxovy žáky ze sklonku třicátých let 19. století lze počítat Leopolda Zimmera. V polovině čtyřicátých 
let 19. století přibyli Julius Melzer (1823–1853) a Eduard Veselý (Wessely) (1817–1892), kteří 
pravděpodobně před nástupem k Josefu Maxovi prošli dílnou Václava Schumanna. U těchto umělců 
je též zajímavý jiný aspekt, neboť jak Melzer tak Veselý jsou rodáci z Maxovy domovské obce. Oba 
dva umělci patřili pravděpodobně též mezi sochařovy oblíbence, neboť Juliu Melzerovi dopomohl 
k římskému Klarovu stipendiu a Eduard Veselý se stal během pobytu v Maxově dílně (1845–1848) 
jeho zástupcem učitele modelování v Jednotě pro povzbuzení průmyslu. Rudolf Müller, Nekrolog v: 
Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums, 1892, č. 4, s. 54–56. V díle Eduarda Veselého je také 
dochován unikátní sochařský soubor umělcových modelů 37 modelů nalézající se v Severočeském 
muzeu v Liberci, který tak vedle pozdějšího díla Josefa Václava Myslbeka představuje nejucelenější 
sochařský soubor 19. století v České republice. K Eduardu Veselému viz Oldřich Palata, Eduard 
Veselý (Eduard Wessely) – sochař ztracený v anonymitě času, in: Sborník severočeského muzea, Acta 
Musei Bohemiae Borealis Historia 11, Liberec 1993, s. 95–106. Z této silné generace dále ve čtyřicátých 
letech 19. století přibyli Josef Kamil Böhm (1828–1862), Josef Effenberger (1824–1872), Josef Paris 
(1825–1848) a Antonín Wildt (1830–1883). V poslední vlně v padesátých letech 19. století 
královédvorští bratři František Wagner a slavnější Pavel Antonín Wagner (1834–1895), který přešel 
k Josefu Maxovi z ateliéru Ignáce Platzera. Co se týče pedagogické činnosti, zastával Josef Max pouze 
jedinou oficiální funkci – učitele modelování při Jednotě pro povzbuzení průmyslu, a to až do roku 1848, 
kdy svoji funkci složil. Jako pedagog je uváděn v Gewerbe Adressen Buch für die Hauptstadt Prag nebst 
einer Übersicht der Gewerbe in deren Umgebung, Prag 1847, s. 45. 
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s náhrobkem jeho manželky Amalie Herzigové představují nejdůležitější díla dodaná 

do Liberce. Náhrobek Amalie Herzigové, představující postavu ležící zemřelé se 

dvěma anděly, vytvořil Josef Max v roce 1843 [obr. 56, 57, 58, 59]. V případě 

zpívajících andělů vyšel umělec z osvědčeného modelu hrobky Stejskalů, kdy reliéf 

redukoval na dvě postavy převedené do volné plastiky. Monumentální dojem byl 

podtržen horizontálně ležící figurou, která i přes značně idealizovanou podobu nese 

pravděpodobně rysy zemřelé. Pro tento úspěšný a ve své tvorbě netypický náhrobek 

mohl Josef Max nalézt více vzorů. V Evropě nabyl značné proslulosti především 

Schadowův náhrobek nevlastnímu synu pruského krále, hraběti van der Mark. 

Druhým, pro liberecký náhrobek nejpravděpodobnějším, východiskem mohl být 

obdivovaný náhrobek pruské královny Luisy z ruky Christiana Raucha133 [obr. 60]. I zde 

jde o portrét zemřelé. Nelze však opomenout ani příklad sochaře Franze Pettricha, 

jenž dodal na hřbitov do Hrádku nad Nisou podobně řešený náhrobek s ležícími 

postavami, které Josef Max mohl znát již z doby svého mládí v severních Čechách. 

Další paralely k náhrobku Amalie Herzigové lze nalézt také v malířství. Je to například 

obraz sv. Rozálie od Františka Tkadlíka, na kterém mrtvé sv. Rozálii asistují dva 

andělé podobným způsobem, jakým doprovázejí libereckou plastiku.134 Zdá se 

pravděpodobné, že tyto práce mohly umělci ukázat cestu k řešení podobného úkolu. 

Tato znázornění mrtvých mají však své předobrazy především ve znázornění smrti P. 

Marie, kdy je zjevné, že na smrt osoby a následně její zobrazení se nahlíželo jako na 

„koimesis“ tedy „zesnutí“, kdy nezemřela, ale pouze upadla do snu a spící čeká na 

Poslední soud. Tento posun tak znamená definitivní odklon od barokního vanitas, což 

ostatně bylo tématem teorií osvícenců již v druhé polovině 18. století. Pandánem 

tomuto dílu je posléze náhrobek Karla Herziga z počátku padesátých let 19. století 

[obr. 61, 62]. Josef Max zde jen ještě důrazněji reflektoval gotická východiska, která 

využil jak pro orámování štítu, tak pro znázornění sedmi skutků milosrdenství v 

gotizujících nikách. Je zřejmé, že tento náhrobek uskutečňoval logicky koncipovaný 

                                                 
133 Náhrobek vytvořil Christian Daniel Rauch (1770–1857) mezi lety 1811–1814 a byl určen pro 
mauzoleum vystavěné architektem Heinrichem Gentzem (1766–1811) podle vlastního nápadu 
pruského krále Friedricha Wilhelma III. Náhrobek byl záhy obdivovaným a napodobovaným dílem. 
Vzhledem k postavě královny Luisy se stal rovněž předmětem pruské národní propagandy. Více 
Simon Holger, Die Bildpolitik des Preußischen Königshauses im 19. Jahrhundert. Zur Ikonographie 
der preußischen Königin Luise (1776–1810), in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 60, Köln 1999, s. 231–262. 
134 Obraz Smrt sv. Rosalie z roku 1838 se nalézá v majektu Národní galerie v Praze O 17352. 
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program severočeské továrnické rodiny Herzigů na základě vzoru pruského 

královského dvora. Zde bylo devět let před dokončením Maxova náhrobku Karla 

Herziga hledáno obdobné řešení umístění náhrobku Friedricha Wilhelma III. 

zemřelého v roce 1840.135 Právě na tomto příkladě se ukazuje způsob chápání této 

buržoazní reprezentace, která se skrze aristokratický příklad mohla pokusit o 

vizuální nobilitaci a identifikaci, v tomto případě s pruskou královskou rodinou. V 

případě Herzigů je funerální plastika vynikající ukázkou mocenské prezentace a 

vlastní politické orientace prostřednictvím umění.136 K tomuto náhrobku však dospěl 

Josef Max skrze své starší realizace, mezi nimiž vynikají především tři rozsahem 

monumentální zakázky. Proslavil se jimi natolik, že upevnil svoji pozici 

monopolního sochaře v Čechách. Tato díla představují v Maxově tvorbě vrchol. 

Zároveň se zde ukazuje, jaký vliv na umělecké řešení měly představy objednavatelů 

z různých sociálních skupin. V případě Josefa Maxe se jedná o objednávku z pozice 

církve (výzdoba kostela Nanebevzetí P. Marie v Teplé), měšťanské reprezentace 

(výzdoba nově vybudovaného křídla Staroměstské radnice v Praze) a politické 

reprezentace Čech Zemských stavů zastupovaných převládající aristokracií (Pomník 

Františka I. v Praze). Později přibyla zakázka spjatá s přímým rozhodnutím císaře 

Františka Josefa I. (Pomník obrany Temešváru). Na prvním místě je to sochařská 

výzdoba kostela Nanebevzetí P. Marie v Mariánských lázních projektovaného 

Johannem Gottfriedem Gutensohnem, který představuje nejčistší ukázku tzv. 

„rundbogenstylu“ v Čechách [obr. 63]. Zvolením nového tepelského 

                                                 
135 Podobně jako v případě náhrobku královny Luisy vytvořil Christian Daniel Rauch náhrobek (1841) 
zemřelého pruského krále, umístěný vedle staršího Luisina sarkofágu. 
136 Zakladatelem rodinné textilní firmy Josef Herzig & Söhne byl Josef Herzig, který v roce 1828 
zakoupil přádelnu v Mšenu u Jablonce nad Nisou (dnes Mšeno nad Nisou. Expanze firmy posléze 
umožnila rozšíření provozu a otevření druhé továrny v Prošovicích, kde byly v roce 1836 poprvé 
v Rakouském mocnářství uvedeny do provozu mechanické dopřádací stroje. Po smrti Josefa Herziga 
(náhrobek od Josefa Maxe podle návrhu Josefa Führicha) firmu převzal Karel Herzig. Během 
revolučního roku 1848 měl být jmenován ministrem do „prozatimní vlády“ Lea Thuna, přičemž za 
odmítnutí tohoto návrhu byl Frankfurtským sněmem navržen k vyznamenání. S vědomím dalších 
jeho činů a působení jako poslance na říšském sněmu ve Vídni ho lze považovat za proponenta 
velkoněmeckého řešení v Čechách. Karel Herzig tragicky zahynul 5. ledna 1849 jako jediná oběť 
požáru vlastní továrny ve Mšenu. K osobě Karla Herziga více Arnošt Klíma, Češi a Němci v revoluci 
1848–1849, Praha 1994. K působení Herzigů na liberecku Anton Anschiringer, Album der Industrie des 
Reichenberger Handelskammer-Bezirks. Fabriks-Etablissements & Gewerbs-Unternehmungen der Kreise 
Bunzlau, Gitschin, Königgrätz und Leitmeritz, I. Band, Reichenberg 1858, s. 81. Podobně jako pro Herzigy 
pracoval Josef Max i pro další severočeské továrnické rodiny Schmittů z Českého Dubu, 
kamenickošenovských Conrathů nebo libereckých Demuthů a Siegmundů. 
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premonstrátského opata, 30. března 1843, se v osobě Mariana Heinla dostává na 

výsluní velmi ambiciozní církevní hodnostář. Po svých předchůdcích převzal 

vzkvétající lázeňské městečko Mariánské Lázně, které potřebovalo pro narůstající 

počet lázeňských hostů vystavět nový kostel, neboť starší kaple nedostačovala 

kapacitou a nebyla dostatečně reprezentativní. Opat Heinl si po své volbě vytkl cíl 

vybudovat zcela nový kostel, který by požadavku důstojné reprezentace vyhovoval. 

Na doporučení velmistra křižovníků s červenou hvězdou Jakuba Beera pověřil tímto 

projektem již zmíněného Johanna Gottfrieda Gutensohna, který po obhlédnutí místa 

ještě v roce 1843 vypracoval plány, v nichž především uchopením a strukturováním 

prostoru navázal na svůj tzv. Mramorový sál (1836–1839) v lázeňském komplexu Bad 

Ems.137 Kostel založený na půdorysu oktogonu se začal ihned stavět. Základní 

kámen byl položen za přítomnosti arcivévody Štěpána 15. srpna 1844 a pod vedením 

premonstrátského stavitele Antona Thurnera bylo již následujícího roku samotné 

těleso kostela v hmotě dokončeno.138 V roce 1846 byl kostel zaklenut a ihned po 

zastřešení následujícího roku byli na vnější pilíře osazeni andělé Josefa Maxe. V roce 

1847 došlo k odstranění podpůrného lešení klenby a během léta byly osazeny i zbylé 

Maxovy práce.139 V kostele Nanebevzetí P. Marie máme možnost přímé konfrontace 

Maxových děl se světovou sochařskou špičkou, jak ji představuje Thorvaldsenův 

přímý žák Johann Leeb, skrze jehož umění proniká do Čech dílo jeho učitele. Johann 

Leeb vytvořil pro kostel dvě protějškové kropenky v podobě andělů, které přímo 

vycházejí ze znalosti obdobných Thorvaldsenových prací, původně určených pro 

kodaňské Vor Frue Kirke.140 Dalšími pracemi tohoto bavorského sochaře jsou dva 

                                                 
137 Paul Alois Klar, Der neue Kirchenbau zu Marienbad nebst historischen Rückblicken, Libussa für Jahr 
1851, 10, Prag 1851, s. 397. 
138 Ibidem, s. 397. 
139 V této době byla také nepochybně osazena deska, která nás informuje o všech zúčastněných 
umělcích. Deska nese jména Guttensohn, Architekt aus München [Johann Gottfried Gutensohn, architekt 
z Mnichova]. Thurner, Baumeister aus Pfrauberg [Thurner, stavitel z Přimdy], Strauss und Hochenögg, 
Dekorationsmaler aus München [Strauss a Hochenögg, malíři z Mnichova]. Bader, Stukkateur aus 
München [Bader, štukatér z Mnichova]. Pellegrini, Stuccator aus Prag [Pellegrini, štukatér z Prahy], 
Bergmann, Architekt für die Kanzlei und für den hohen Altar aus Prag [Hermann Bergmann, architekt z 
Prahy]. Kranner, Marmorsteinmetz aus Prag [Josef Kranner, architekt z Prahy]. Baron Hempfl, Maler des 
Bildes auf den hohen Altar aus Wien [Josef von Hempel, malíř z Vídně]. Kratzmann, Maler der Bilder der 
beiden Seitenaltare aus Prag [Gustav Kratmann, malíř z Prahy]. Max Joseph, Bildhauer aus Prag [Josef 
Max, sochař z Prahy]. Leb, Bildhauer aus München [Johann Leeb, sochař z Mnichova]. 
140 Bertel Thorvaldsen vytvořil dvě varianty andělů-kropenek. Leeb nevyužil jako předlohy 
známějšího klečícího, ale stojícího anděla, kterého prodal Thorvaldsen ve dvacátých letech 19. století 
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andělé pro hlavní oltář a křtitelnice.141 Výčet děl, která pro kostel Nanebevzetí P. 

Marie vytvořil Josef Max je znám z nedochovaného dopisu Maxova žáka Josefa 

Parise, datovaného 21. srpnem 1847. Paris měl za úkol všechny práce Josefa Maxe 

předat a osadit.142 Jedná se o šest andělů na vnější pilíře dodaných již dříve, hlavní 

portál s Pannou Marií a dvěma klečícími anděly, postranní portál s Pannou Marií sv. 

Lukášem a králem Davidem a portál s Pannou Marií a třemi králi.143 [obr. 64, 65, 66]. Jsou 

to sochy sv. Petra a především sv. Jana Evangelisty z hlavního oltáře, jimiž Josef Max 

vstoupil na pole vědomého historismu, když pro zpracování sv. Jana Evangelisty 

nalezl východisko ve stejnojmenném světci z ruky středověkého sochaře Petra 

Vischera v norimberském kostele sv. Sebalda [obr. 69]. Přestože sv. Jan Evangelista 

odpovídá konvenční ikonografické uzanci, ve srovnání obou soch pozorujeme 

nápadné shody. Josef Max navíc v Norimberku několikrát pobýval a město důvěrně 

znal. Vezmeme-li v úvahu, že plastikami Vischerových světců se nechal ovlivnit i 

slavný Bertel Thorvaldsen, když tvořil své apoštoly pro kodaňské Vor Frue Kirke, je i 

u Maxe toto ovlivnění pravděpodobné i vzhledem k tomu jak mocně město na 

umělce působilo. Ze stejného zdroje ostatně vycházel i Josef Führich ve zpodobení 

Jana Evangelisty pro svůj slavný cyklus Kristův triumf a o něco později i Václav Levý 

v soše téhož světce pro pražský kostel sv. Karla Boromejského144 [obr. 70]. Další 

                                                                                                                                                         
lordu Richardu Binghamovi a kterého Leeb poznal za svého působení v Thorvaldsenově dílně. 
Thorvaldsenův anděl-kropenka se dnes nalézá ve Statens Konstmuseer Stockholm NMSK1352. 
141 Johann Leeb (1770–1863). Bavorský sochař se nejdříve vyučil kameníkem. Poté pobýval 1812–1814 
v Paříži. Po návratu z Francie se usadil v Mnichově, kde prováděl podle návrhů Leo von Klenze práce 
pro Glyptotéku. V letech 1817–1819 a 1820–1826 pobýval v Římě, kde pracoval v ateliéru Bertela 
Thorvaldsena. V roce 1826 se definitivně usadil v Mnichově. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří 
bysty pro bavorskou Walhallu a 35 reliéfů představujících Odysseovy cesty pro zámek Irlbach u 
Straubingu. Pro Mariánské Lázně vytvořil Leeb ještě vyplňová pole kazatelny navržené Hermannem 
Bergmannem. Johann Leeb v roce 1848 vystavoval též v Praze postavu Amora z carrarského 
mramoru, jež byla na prodej za 1000 zlatých, což byla v historii českého výstavnictví dosud nejvyšší 
suma. Stejnou si za svoji řekl až o dva roky později Emanuel Max. 
142 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 110–111. 
143 Ibidem, s. 110–111. 
144 Na základě některých zjištění se dostává sochař Václav Levý do nového světla. Především se 
ukazuje, že jeho dílo odpovídalo zcela běžným standardům dobové tvorby. Jak upozornila již Petra 
Kolářová ve své seminární práci Lumír Václava Levého. Ke genezi hrdiny národního mýtu v českém 
výtvarném umění 19. století (seminární práce FFUK DU v Praze 2001–2002) v tomto díle předvedl 
sochař nebývalou schopnost kompilace, kdy vytvořil „slovanskou“ sochu Lumíra na základě spojení 
několika slavných sochařských děl, jimž dominuje především Schwanthalerova Rýnská víla (1840–
1846) nalézající se dnes na zámku Anif u Salzburku. K tématu této Schwanthalerovy sochy Peter Volk, 
Ludwig Schwanthaler sinnende Nymphe, eine romantische Skulptur. Monographien zu den Sammlungen des 
Bayerischen Nationalmuseums. Band 1. Bayerisches Nationalmuseum. München 1998. Podobnou 
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zajímavou práci pro kostel Nanebevzetí P. Marie představuje skupina P. Marie 

adorované anděly v hlavním portálu, kterou Josef Max představil jako Královnu nebes, 

ovlivněn zde díly Františka Tkadlíka a Josefa Führicha. Především v práci Františka 

Tkadlíka lze nalézt paralely v řešení andílků ve cviklech hlavního průčelí. Josef Max 

tímto dílem připravil pole pro přijetí obdobných prací svého žáka Julia Melzera a 

sochaře Václava Levého, kteří postavy klečících andělů ve skupině Ukřižování pro 

karlovarskou kapli Vojenského lázeňského domu řešili analogickým způsobem. Této 

práci je podobná i slavná Levého Madona in Throno. 

Další reprezentativní zakázkou, na které Josef Max v této době pracoval, je 

soubor soch, které si od něj objednal pražský magistrát pro nově budované křídlo 

své radnice. Touto prací vstupuje umělec opět na pole vědomého historismu. Vlna 

těchto gotismů přichází především ve čtyřicátých letech 19. století, kdy se na rozdíl 

od předchozí dekády objevuje větší počet zakázek i monumentálnějšího charakteru. 

Na rozdíl od Bavorska, kde je umění široce podporováno a kde byl s nástupem 

nového uměnímilovného krále Ludvíka I. pochopen jeho ideologický potenciál, se 

v českých a rakouských zemích oficiální reprezentativní zakázky objevují až ve 

čtyřicátých letech 19. století a jejich vzor je nutné hledat především v samotném 

Bavorsku, kam ostatně také mířili za vzděláním umělci z celé monarchie. Ti posléze 

své poznatky zprostředkovávali ve svých vlastech. Právě vlast a s ní spojená 

myšlenka národa jako samostatné jednotky je v této době jedním z nejdůležitějších 

faktorů při novém směřování umění a především sochařství, kterému tak přináší 

nové úkoly. Zájem o národopis je spojen s otázkou po původnosti a autenticitě, která 

umožňuje nová směřování od historické exaktnosti až po pohádkové mýty, které 

spoluutvářejí duchovní prostor. Na rozdíl od Bavorska se v Rakousku a v Čechách 

v této době v sochařství neobjevuje, odlišně od malířství, volání po tomto 

historizujícím aspektu představovaném lyrickým proudem, který postuluje 

                                                                                                                                                         
schopnost reakce na současné proudy světového sochařství prokázal Levý dále například v roce 1861 
sochou sv. Alžběty objednanou císařem Františkem Josefem II., ve které reagoval na Primaveru Pietra 
Teneraniho, kterou ostatně mohl znát z doby svého římského pobytu přímo z Teneraniho ateliéru. 
Stejně tak mohl sochu poznat ve Vídni, kde se nalézala její replika v majetku Kinských. Na Levého 
sochu sv. Alžběty v roce 1884 naopak navázal žák Josefa Maxe Eduard Veselý, který provedl takřka 
„kopii“ Levého sochy. Sv. Alžběta Eduarda Veselého se nalézá v majetku Severočeského muzea 
v Liberci (SO 36). 
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například Ludwig Schwanthaler ve své Rýnské víle (Lorelei) nebo Dunajské rusalce145. 

V rakouské monarchii je vzestup zájmu o umění podmíněn ekonomickou 

konjunkturou doby, která vedle tradiční aristokracie vynáší na výsluní kultivované 

vrstvy představující novou kupní sílu dožadující se sebereprezentace. Různé cykly, 

které se v této době v Čechách začínají objevovat, tuto možnost nabízejí. Předobraz 

pro jejich vznik je nalézán ve středověkých panovnických rodokmenech, jejichž 

vizualizací panovníci potvrzovali legitimitu své vlády. Jejich postupnou pauperizací 

dochází v druhé polovině 18. století v kontextu encyklopedického osvícenství 

k oživení kultu osobnosti, který byl vyjádřen různou uměleckou formou. Ve 

výtvarném umění jsou to například grafická alba, představující výtečníky z řad 

literátů, umělců a panovníků, která byla tehdy zcela běžná. Novinkou jsou však 

sochařské soubory, které byly pro středoevropský prostor v sochařství během 

třicátých let 19. století zpopularizovány bavorským sochařem Ludwigem 

Schwanthalerem, který počátkem následující dekády začal pronikat i do Čech.146 

Nejznámější a nejvýraznější zakázkou, která je také považována za jedno z jeho 

vrcholných děl, je soubor jednadvaceti soch objednaných baronem Antonínem 

Veithem pro zamýšlený Slavín v Tupadlech na baronově panství, bohužel v celku 

neuskutečněný vzhledem k sochařovu úmrtí v roce 1848147 [obr. 71–78]. 

                                                 
145 Schwanthalerovu Dunajskou rusalku (1842–1845) získali ve čtyřicátých letech 19. století 
Schwarzenbergové pro nově přestavovanou Hlubokou. Skica k soše se nalézá v Münchner 
Stadtmuseum inv.č. S 1809. Schwarzenbergové, podobně jako Kinští, doposud unikají výraznějšímu 
poznání, co se týče jejich umělecké politiky. Je však pravděpodobné, že byla vedle estetických 
preferencí i součástí jejich politického vymezení, jak je zřejmé například ze zámku Hluboká, který byl 
v době své přestavby formulován do podoby anglického Windsoru, tedy sídla anglického 
panovnického rodu. Je tedy možné, že umění se v tomto případě stalo symbolem a možným výrazem 
„opozice“ vůči habsburské panovnické rodině a její „hlavě“ kancléři Clemensi Lotharu Metternichovi, 
preferujícímu v architektuře a sochařství spíše konzervativnější umělecké podoby. K tématu 
Schwanthalerových „rusalek“ a genezi jejich vývoje a významu nověji Peter Volk (pozn. 144). Zde i 
dosavadní literatura ke Schwanthalerovi. 
146 Na počátku těchto sochařských Walhall stojí nepochybně příklad Bertela Thorvaldsena, který jako 
první vytvářel podobný rozsáhlejší soubor. Tím byl jeho Kristus a dvanáct apoštolů určených pro 
kodaňské Vor Frue Kirke. První světské soubory pocházejí právě od Ludwiga Schwanthalera. 
V Dánsku například vytvořil další Thorvaldsenův žák Hermann Wilhelm Bissen (1798–1868), soubor 
dánských královen. Ludwig Schwanthaler byl v české společnosti velmi oblíbeným umělcem. Vedle 
samotných zakázek o tom svědčí například i pravděpodobně seriově vyráběná umělcova biskvitová 
busta pražské porcelánky, jíž modeloval vlastní Schwanthalerův žák Arnošt Popp. Dalším svědectvím 
může být grafika Františka Šíra znázorňující krále Přemysla Otakara II. Litografie volně vychází ze 
svého sochařského předobrazu. 
147 Uskutečněny byly pouze sochy kněžny Libuše, Přemysla Oráče, svatého Václava, Elišky, krále 
Přemysla Otakara II., arcibiskupa Arnošta z Pardubic, Jiřího z Poděbrad a Bohuslava Hasištejnského 
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Průkopníkem na tomto poli v Čechách se však stal právě Josef Max, který tímto 

způsobem dokázal zaplnit mezeru na uměleckém trhu, pro který začal vytvářet 

sádrové sošky českých knížat a králů, které jsou v přeneseném slova smyslu malými 

pomníky slavných v okamžiku, kdy se Čechám stále nedostává klasických 

                                                                                                                                                         
z Lobkovic (v majetku Národního muzea v Praze). Původně bylo plánováno vytvoření císaře 
Maxmiliána II., Jana Husa, Jana Žižky, císaře Rudolfa II., Rastislava, kronikáře Kosmy, císařovny 
Marie Terezie, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha, Jaroslava ze Šternberka a Pernštejna. Nápad na 
postavení Slavína vzešel od barona Antonína Veitha na sklonku třicátých let 19. století a uskutečnění 
myšlenky urychlilo baronovo setkání se sochařem Schwanthalerem v lázních Jeseník v roce 1839. 
K tématu stále nejlépe Jiří Rak, Osudy české Walhally, in: Husitský Tábor. Sborník Muzea husitského 
revolučního hnutí 6–7 (1983–1984), Tábor 1984, s. 215–237. Uskutečněné sochy budily po svém odlití 
zaslouženou pozornost, přičemž největší zájem projevoval bavorský král Ludvík I. Bavorský, který 
před odevzdáním soch pozůstalým objednavatele obeslal postavami Přemysla Otakara II, Elišky, 
Libuše a Jiřím z Poděbrad první světovou výstavu v Londýně v roce 1851. Schwanthalerova socha 
Jiřího z Poděbrad je prvním „českým“ ofotografovaným sochařským dílem datovaným k roku 1850. 
Průkopníkem fotografování svých děl byl v Čechách Václav Levý, který své některé práce vystavil 
formou fotografie (Krucifix se dvěma anděly v kapli Vojenského domu v Karlových Varech, 
vystaveno v roce 1856, číslo dobového katalogu 307). Kalotypie Jiřího z Poděbrad mnichovského 
fotografa Aloise Löcherera (1815–1862) je ve vlastnictví Graphische Bundes-Lehr-und Versuchsanstalt 
Wien. Repro v Ulrich Pohlmann (ed.), Alois Löcherer. Photographien 1845–1855, (kat. výst.)  
Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum, München 1998, s. 138. Vedle tohoto souboru získal Ludwig 
Schwanthaler dále zakázku na náhrobek (uskutečněn 1843) Jana Mráčka v pražském kostele sv. Jiljí. 
Soubor dosud známých českých schwanthalerian uzavírá dnes nezvěstná busta Vinzenze Priessnitze, 
kterou sochař vytvořil jako poděkování za pobyty v lázních Jeseník a pomník objednaný maďarskými 
lázeňskými hosty a věnovaný těmto lázním. Pomník má podobu lva připraveného ke skoku, 
osazeného na mohutném podstavci s maďarskou básní Mihály Vörösmartyho. Dynamika tohoto lva 
umožňuje předpokládat, že podle něj vytvořil Ludwig Schwanthaler svého slavnějšího lva na 
mnichovské triumfální bráně, což dosvědčuje srovnání obou prací. Poněkud jinou prací je pomník 
Františka I., který se dostal do Čech, poté co byl získán do Františkových Lázní v roce 1854 z majetku 
hraběte Joachima von Münch-Bellinghausena. Tato socha je o to významnější, že se jedná o první 
znázornění habsburského panovníka pro pomník v moderním „nepřípustném“ oblečení v rakouské 
monarchii. Více Frank Otten, Ludwig Michael Schwanthaler 1802–1848, ein Bildhauer unter König Ludwig 
I. von Bayern. München 1970. Bohužel česká uměnověda doposud víceméně ignoruje sochařská díla 
cizích umělců nalézajících se na území České republiky. Je tedy pravděpodobné, že Schwanthaler 
vytvořil děl mnohem více, ale dnes nejsou známa. Podobně je tomu ostatně i s jinými sochaři, o jejichž 
působení víme pouze v náznacích. Například podobně jako Schwanthaler měl vytvořit bustu doktora 
Vinzenze Priessnitze i již zmiňovaný Hermann Wilhelm Bissen. Zvláštní kapitolu představuje 
vynikající „metternichovský“ kynžvartský soubor skuptur zahrnující autorské kopie děl Antonia 
Canovy, Bertela Thorvaldsena, Pietra Teneraniho, nebo Christiana Raucha. Orlická sekundogeniturní 
větev Schwarzenbergů získala do svých sbírek vynikající díla francouzských trubadúrů, nebo dílo 
Antonia Canovi (Napoleona busta věnovaná Karlu Filipovi Schwarzenbergovi osobně Napoleonem 
Bonapartem). Stejně tak neznámou kapitolou zůstává působení významného rakouského 
neoklasicisty Josefa Kliebera (1773–1850) pro Liechtenštejny nebo Hannse Gassera (1817–1869) na 
Moravě. Neméně významné je zastoupení děl Johanna Nepomuka Schallera (1777–1842) v českých 
sbírkách. Na popud knížete Adolfa Schwarzenberga vytvořil Schaller v roce 1823 bustu Karla Filipa 
Schwarzenberga (zámek Hluboká nad Vltavou inv. č. 7441). Mezi další významné práce je nutné též 
uvést bustu hraběte Rudolfa Vrbny (kolem 1812) seriově odlévanou v komárovských železárnách, dílo 
někdy chybně považované za práci Václava Prachnera. V Čechách jsou dále například díla Franze 
Pettricha (1770–1844) a jeho syna Ferdinanda Pettricha (1798–1872) z jeho římského období a dále dílo 
význačného rakouského „neogotika“ Fidelia Schönlauba (1805–1883) nebo díla Pompea Marchesiho 
(1789–1858) na Moravě. 
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monumentálních a reprezentativních projektů. Za pilotní projekt lze považovat 

sochu vévody Albrechta z Valdštejna [obr. 91]. Na této soše se též ukazuje proměna 

k exaktnějšímu zpracování tématu, kdy Josef Max použil jako východisko při 

znázornění valdštejnské vera effigies, dílo známé skrze četné grafické přepisy. 

Zároveň je nutné poznamenat, že tato socha stojí na počátku četné řady českých 

autorů vrcholící v projektu císařských generálů pro vídeňský Arsenal. Nelze 

opominout ani fakt, že tyto velmi úspěšné sošky přinášely Maxovi nepochybně 

nemalý finanční profit, který byl pro umělce a zvláště pro sochaře vždy důležitý. Na 

pražské výstavě roku 1841 byl v Čechách k vidění cyklus dvanácti modelů Ludwiga 

Schwanthalera, určený k provedení pro mnichovský korunovační sál. Josef Max 

v této době přišel s obdobným cyklem dvanácti českých panovníků a nepochybně 

pod vlivem těchto Schwanthalerových modelů pochopil jak jejich efektnost a 

potenciál, tak i způsob jejich řešení. Přestože tyto soubory byly komerčně neobyčejně 

úspěšné a sám autor je vytvořil v několika sadách kopií, do dnešní doby se jich 

zachovalo jen několik a mnohdy pouze v torzu148 [obr. 79–90]. Tento vynikající 

cyklus, který ukazuje umělce jako špičkového modeléra se smyslem pro detail, 

začíná kněžnou Libuší a končí Rudolfem II.149 Ohlasem na tento soubor, a 

mezistupněm k sochám pro východní fasádu Staroměstské radnice je 

pravděpodobně socha Přemysla Otakara II. nacházející se v domě „U Otakara 

                                                 
148 Josef Max část tohoto souboru (sv. Václav, Václav III., Vratislav II, Karel IV., Přemysl Otakar II., 
Břetislav I.) vystavil na výstavě v roce 1843, do kterého je také datováno jeho dokončení. Bohemia z 2. 
4. 1843, XVI, č. 66, s. 3. Kompletní soubor se dochoval na zámku v Bechyni, v Hrádku u Nechanic a 
Kačině [za upozornění na tyto soubory děkuji Marii Mžykové]. Na zámku v Klenové se kompletní 
soubor nacházel ještě počátkem 50. let 20. století [za upozornění na tento soubor děkuji Magdaleně 
Krejčové]. Je pravděpodobné, že kompletní soubor se nalézá v majetku Národního muzea v Praze. 
Tento soubor byl nepochybně komerčně úspěšným dílem a byl součástí jak „vlasteneckých“ 
domácností tak i spolkových místností například pražské knihovny Měšťanské besedy 
v Dietrichštejnském paláci. Antonín Novotný, Staropražské kapitoly, Praha 1999, s. 32. 
149 Výtečný sochař, p. Jos. Max, pravá ozdoba vlasti naší, dokonal práwě djlo, kteréž weliký počet ctitelů nalezne 
a pověst jeho zase rozšíří. Jesti to 12 asi 20tipalcových sošek, předstvujících tolikéž panovníků českých, zejména: 
Libuši [kněžna Libuše], Přemysla [Přemysl Oráč], Vaclava svatého [svatý Václav], Břetislava, Achilla 
českého [Břetislav I.], Vratislava, prvního krále [Vratislav I.], Vladislava I. [Vladislav I], Otakara [Přemysl 
Otakar II. ], Václava II. [zde chyba, míněn poslední Přemyslovec Václav III.], Karla IV. [císař Karel IV.], 
Jiřího Poděbradského [král Jiří z Poděbrad], Ferdinanda I. a Rudolfa II. Všestranným přáním ctitelů svých 
povzbuzen, odhodlal prý se p. Max tyto výtvory ducha svého v sádře dát otisknouti, a sice umělým v tomto 
okresu p. Katerau, tak že by si pak snadno i nemožnější okrasu do pokoje svého zjednati a zároveň domácí umění 
podporovati mohl. Kwěty, 3. 5. 1843, č. 35. 
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II.“ (čp. 531) na Malé Straně v Praze150 [obr. 92]. Josef Max se tak stal průkopníkem 

podobných historizujících souborů řešení v Čechách, a přestože ty byly v zahraničí 

běžné, v Čechách přišel s podobným, ale aktualizovaným souborem znázorňujícím 

Josefa Jungmanna, až mnichovský sochař Sitzberger v roce 1847.151 Podobně jako 

v případě stadického pomníku padlo dílo na úrodnou půdu a například jeho bratr 

Emanuel s úspěchem provedl v Římě v mírné obměně Přemysla Oráče a efektní 

Vlastu.152 Sochy jsou známy též z grafických přepisů.153 Jak již bylo naznačeno, 

soubor sošek zaručil Josefu Maxovi proslulost, která mu posléze, v okamžiku 

                                                 
150 Neznačená socha se nalézá ve dvoře, v obdobně řešené nice jako v případě sochy Karla IV. Ondřeje 
Neureuttera. Lze předpokládat, že karlovské řešení zde bylo vzorem. Ve veřejné aukci zakoupili 
parcelu Václav a Alžběta Dauschkovi v roce 1841. Nadační dům čp. 531 „U Otakara II.“ nechali 
postavit podle plánů Jana Jindřicha Frenzela. Kolaudace domu proběhla v říjnu 1843. Vzhledem 
k označení domu, lze předpokládat, že socha, s níž bylo počítáno asi od začátku projektu, vznikla a 
byla umístěna krátce před, nebo po tomto datu.  
151 Ze známých mimočeských souborů je jisté, že se Josef Max dokázal na trhu s uměním zorientovat v 
monarchii nejrychleji. Obdobné historizující soubory v Rakousku jako je soubor rakouských generálů 
od Karla Alexyho (Rüdiger Salm, Albrecht z Valdštejna, Lazarus Schwendi) pochází z let 1844-1845 
(sádrové odlitky 1842). Mnohem mladšího data (1850–1851) je posléze soubor současných rakouských 
generálů (Radeckého, Haynau, Windischgraetz) od Franze Höglera. Nejznámějším souborem 
v Čechách, bohužel nedokončeným je projekt barona Veitha pro Liběchov, který si u průkopníka 
těchto souborů Ludwiga Schwanthalera objednal sochy pro svůj Slavín. Srovnáním dochovaných 
Schwanthalerových a Maxových soch lze upozornit na fakt zpětné vazby, kdy Ludwig Schwanthaler 
mohl být inspirován, kromě shodných studijních předloh, v některých sochách pro barona Veitha 
podobou souboru Josefa Maxe. Podobný historizující soubor vytvořil také žák Josefa Maxe Josef Paris. 
Námětem sošek byli umělci Karel Škréta, Petr Parléř, Matyáš z Arrasu a Matěj Rejsek. Dnes neznámý 
mnichovský sochař Sitzberger aspiroval stát se sochařem „české strany“ a pobýval v Praze 
nepochybně v roce 1848. (V roce 1847 vystavil na pražské výstavě dřevořezbu Jana Husa před králem 
Václavem IV.). Ve své době nejznámější jeho práci představoval soubor sošek v té době zemřelého 
Josefa Jungmanna. Podle informací z Kwětů (6. 1. 1848) měl Sitzberger v úmyslu vytvořit další 
představitele „české strany“ Pavla Josefa Šafaříka, Františka Palackého, Jana Kolára, Josefa 
Dobrovského a Václava Hanku. Součástí „umělecké komerce“ byla též výzdoba různých bálů a plesů, 
které se Josef Max rovněž nebránil. Pro druhý český bál v roce 1841 na Žofínském ostrově vytvořil 
například sádrovou sochu Čechie v: Anonym, Pomněnky na rok 1841, Praha 1841. Bohužel většina 
sochařských výzdob těchto podniků zůstává dodnes anonymní. Je však nepochybné, že se na nich 
podílela tehdejší umělecká špička. Například středem dámského budoáru na českém bále v roce 1842 
bylo poprsí císaře Ferdinanda V. s heraldickým lvem na pozadí sloupořadí a čtyř nik, v nichž byly 
alegorie umění, natahující ruce k panovníkovi. Na plese v roce 1843 byl zase budoár vyzdoben 
bustami právníků a státníků. Antonín Novotný (pozn. 148), s. 118–121. 
152 Vlasta byla zakoupena Vilemínou Kinskou a umístěna do zahradního pavilonu smíchovského 
letohrádku, kam bylo původně zamýšleno umístění Primavery Pietra Teneraniho. Podle Karla 
Vladislava Zapa se v majetku Kinských měla nacházat autorská replika Canovovy slavné Psyché. 
Karel Vladislav Zap, Praha. Popsání hlavního města království Českého, Praha 1868, s. 163–164. Od roku 
1844 byla Vlasta umístěna na zámku v Chocni pod hlavním schodištěm, kde zůstala až do roku 1947, 
kdy bylo usnesením Národní kulturní komise podle zápisu ze 7. 8. 1947 rozhodnuto o jejím přemístění 
na Pražský hrad. Zde je dodnes deponována v přízemí severního křídla prvního nádvoří. 
153 Vlasta byla graficky převedena neznámým rytcem a použita jako frontispis pro Leitmeritzer 
Allgemeiner Schreib,- Haus- Wirthschafts-Kalender aus das Schaltjahr, Böhmische Leipa 1852. Podoba 
sochy Přemysla Oráče je známa skrz ilustraci v Illustrierte Chronik von Böhmen. Ein geschichtliches 
Nationalwerk, Zweiter Band, Prag 1854. 
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konkursu vyhlášeného magistrátem, zajistila zakázku na vytvoření šesti plastik pro 

nově budované křídlo východní fasády Staroměstské radnice. Snaha pražského 

magistrátu vybudovat nová křídla Staroměstské radnice vzbudila již ve své době 

kontroverzní reakci. Poté co architekt Peter Nobile odmítl plány obecního stavitele 

Jana Schöbla a stavitele zemského ředitelství Josefa Esche, byl akceptován plán, který 

vypracoval Nobile sám.154 V jeho projektu bylo počítáno se stržením jak jižního, tak 

východního bloku radnice a s jejich nahrazením novostavbami. Po stržení barokních 

radničních domů východní fronty Staroměstského náměstí byla v letech 1839–1840 

realizována výstavba východního křídla. K projektované výstavbě nové jižní fronty 

však již nedošlo, neboť další bourání vzbudilo všeobecnou nevoli. Nebývalá petiční 

aktivita si vynutila zastavení probíhající asanace, přičemž bylo rozhodnuto 

přehodnotit i již vystavěnou východní část. Plánovanou přestavbou již stojícího 

bloku byl pověřen vídeňský architekt Paul Sprenger, jehož návrh z roku 1844 

ukazuje, že architekt již v té době počítal se sochařskou výzdobou v takové podobě, 

v jaké byla později uskutečněna Josefem Maxem. Přestože plán Paula Sprengera je 

datován rokem 1844, je pravděpodobné, že práce na chystaném projektu byly 

s Josefem Maxem paralelně konzultovány, neboť i přes formální oslovení 

konkurence v daný moment nikdo kromě Josefa Maxe nepřicházel v úvahu.155 

Magistrát vyjednával se sochařem na schůzkách 28. října a 29. listopadu 1845 a bylo 

dohodnuto, že Josef Max vypracuje šest soch, přičemž za každou sochu obdrží 

šestset zlatých.156 Které postavy by měly sochy znázorňovat, nebylo ještě pevně 

určeno, neboť magistrát musel nejdříve jejich jmenný seznam předložit zemskému 

guberniu. Vedle vládnoucího Ferdinanda I. a jeho otce, rakouského císaře Františka I, 

byly navrženy především osoby krále Přemysla Otakara II. a císařů Karla IV. a 

Ferdinanda III. [obr. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]. V případě poslední sochy se 

                                                 
154 Taťána Petrasová, Romantické přestavby Staroměstské radnice (1836–1848) a jejich význam pro 
počátky pražské novogotiky, in: Marie Mžyková (ed.), Kamenná kniha. Sborník k romantickému 
historismu-novogotice, Sychrov 1997, s. 137–147. 
155 Dokument, podle, kterého uvažoval magistrát od počátku pouze o Josefu Maxovi a konkurs 
považoval za formální akt, byl znám ještě Janu Herainovi  a Josefu Teigemu. Viz Jan Herain – Josef 
Teige, Staroměstský rynk v Praze. Praha 1905, s. 95. Sprengerův plán je reprodukován: Petrasová (pozn. 
154), s. 143. 
156 Originál smlouvy se doposud nepodařilo dohledat. O jejich znění nás informuje dobře 
informovaný Rudolf Müller, který měl možnost přístupu k pozůstalosti Josefa Maxe. Rudolf Müller 
(pozn. 5), s. 116. 
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váhalo mezi vévodou Spytihněvem a prvním českým králem Vladislavem I. Na jaře 

roku 1846 oznámil magistrát Josefu Maxovi, že jeho návrhy mají být předloženy ke 

schválení zemskému guberniu do konce května roku 1846, přičemž byla pro 

vypracování vybrána socha vévody Spytihněva. Vzhledem k zastoupení žijícího 

panovníka v souboru soch je zřejmé, že muselo dojít ke schválení u císaře 

Ferdinanda, který vyslovil skrze dvorskou kancelář se svojí sochou souhlas. 

V listopadu 1847 došlo k osazení prvního souboru čtyř panovníků do meziokenních 

prostor prvního patra, jak se dozvídáme ze zprávy stavebního správce Jana 

Schöbla.157 Ale dokončení celého projektu plánované na první polovinu roku 1848 

oddálilo propuknutí revolučních nepokojů v Praze. Zbývající dvě sochy Ferdinanda 

I. a Františka I. tak byly umístěny na portál východního křídla až 19. srpna 1848158. Je 

jisté, že východiska pro tyto plastiky nalezl umělec ve svém souboru českých 

panovníků, který se mu povedlo převést do monumentální podoby. V případě 

postav Františka I. a Ferdinanda I. mohlo být inspirativním příkladem řešení 

obdobných úkolů vídeňským Johannem Nepomukem Schallerem, který ve třicátých 

letech 19. století pracoval na pomníkových postavách stojícího Františka I. Sochy 

Josefa Maxe upomenou na Schallerovo dílo především celkovým „klidným“ přísně 

vertikálním pojetím a řešením ošacení, které zároveň ukazuje na závazný 

                                                 
157 Jan Herain – Josef Teige (pozn. 155), s. 94. 
158 Bohemia z 20. srpna 1848; dále Bohemia z 31. srpna a 1. září 1848. Na svém místě vydržely všechny 
sochy až do květnového povstání v roce 1945, kdy východní fasáda Staroměstské radnice vyhořela. 
Z doposud známé fotodokumentace je zřejmé, že újmu utržila především socha Přemysla Otakara II, 
které byla ustřelena hlava. Před definitivním odstraněním těžce poškozené budovy byly sochy sňaty. 
V šedesátých letech dvacátého století byly předány Muzeu hlavního města Prahy, které je uložilo ve 
svém provizorním lapidáriu ve volně přístupném prostoru kláštera augustiánek při kostele sv. 
Kateřiny. Zde podlehly počátkem osmdesátých let vandalskému útoku. K největšímu poškození došlo 
u postav císařů Františka I. a Ferdinanda V. a jejich případná rekonstrukce je takřka vyloučena. Po této 
devastaci byly sochy převezeny do depozitáře Muzea hlavního města, kde došlo k prvním pokusům o 
jejich restaurování. Zatímco sochy Františka I. a Ferdinanda V. v depozitáři již zůstaly, bylo nalezeno 
pro zbylé plastiky druhotné využití při zamýšleném zahradním dvoru objektu Výzkumného ústavu 
revmatických chorob, kde se nalézají dodnes. Restaurátorské zásahy uvedly sochy do přijatelného 
stavu vzhledem k naprosté absenci podkladového materiálu, takže nebylo možné zamezit 
k ikonografickému posunu znázornění Přemysla Otakara II. Osobu tohoto kontroverzního 
habsburkobijce bylo možné prosadit na východní fasádu Staroměstské radnice pouze v podobě šiřitele 
křesťanské víry mezi pobaltskými Prusy. V původní podobě Josefa Maxe měla osoba Přemysla 
Otakara II. v ruce mohutný kříž. Radko Plachta naopak vložil panovníkovi do ruky cosi mezi 
maršálskou holí, kopím a křížem. Stejně tak byla změněna celá mimika a vzhled obličeje. Podobně 
absurdně však působí gotický meč v ruce Ferdinanda III. místo původního barokního. K tématu 
výzdoby obecně nověji také Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný. Zde poněkud konfuzní tvrzení o osazení 
soch Ferdinanda I. a Františka I. viz Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný (pozn. 1), s. 38.  
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imperátorský i neoklasicistní typus s podtočením drapérie mezi rukama, což může 

navádět k domněnce, že předlohou mohly být četné dobové korunovační portréty, 

představující panovníka v závazném ošacení. Všechny tyto práce Josefa Maxe jsou 

také významné tím, že v nich v Čechách převážil historismus i v monumentální 

plastice, což se v tomto případě zdá logické, již vzhledem k samotnému charakteru 

stavby, která může být považována za první výraznější sochařskou novogotickou 

realizaci v Českém království. Jako příklad této proměny může posloužit socha císaře 

Karla IV., kterou oproti postavám knížete Spytihněva a krále Přemysla Otakara II., 

jež jsou pouze hledáním ideální podoby, vstupuje Josef Max na pevnější historickou 

půdu. Zatímco v případě neureutterovského Karla IV., kdy sochař neváhal obléci 

postavu do barokního kyrysu, odpovídá oděv radničního císaře jeho době. Stejně je 

tomu i s panovníkovou podobou. Josef Max v tomto případě využil karlovské vera 

effigies, jak byla známa z triforiové busty z pražského chrámu sv. Víta, či ze sedící 

panovníkovy postavy na Staroměstské mostecké věži. Tento posun je podmíněn 

rovněž vzestupem historie na modernější vědeckou platformu, jak ji představovalo, 

vedle studia archivních pramenů, i studium památek. Naprosto totožným způsobem 

postupuje i Ernst Hähnel při zakázce na pomník Karla IV. objednaný pražskou 

univerzitou na Křižovnické náměstí. Hähnel nalezl pro svého císaře vzor 

v karlštejnských ostatkových scénách, které zde studoval za svého pobytu v roce 

1844. Zatímco v případě panovnického cyklu varioval Josef Max pouze určité typy 

dobového oblečení, pro něž mohl nalézt vzory jak u Ludwiga Schwanthalera, tak 

v dobových grafických reprodukcích, je vzhledem ke kvalitě radničních soch 

pravděpodobné, že sochař studoval parléřovské panovnické tumby umístěné v 

pražském chrámu sv. Víta [obr. 102]. Ty Josef Max jistě důvěrně znal, již vzhledem 

k faktu, že na stejné místo vypracoval již dříve sochu sv. Víta pro hrob 

stejnojmenného světce. Na radničních sochách je podobný především způsob 

formulování ornamentů opasků a dále vlasů a vousů jednotlivých postav.  

V případě soch císařů Ferdinanda I. a Františka I. si jejich podobu můžeme 

pouze domýšlet. Lze se však oprávněně domnívat, že sochař použil některou 

z dobových grafik či korunovačních portrétů. Tato myšlenka se nabízí především 

v souvislosti s Ferdinandem I., jehož postava je koncipována do podoby českého 
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krále [obr. 101]. Určitou představu o těchto postavách a umělcově portrétním 

mistrovství nám může poskytnout srovnání s mramorovou bustou doktora Josefa 

Hosera a jezdeckou sochou císaře Františka I.159  

Realizací, která Josefu Maxovi zajistila věhlas je však nepochybně sochařská 

výzdoba pomníku císaře Františka I. Tento projekt představuje pro Čechy 

nejvýznamnější pomníkovou monumentální realizaci ve čtyřicátých letech 19. století 

[obr. 103]. Jednání o vzniku pomníku spadá hluboko do třicátých let 19. století, kdy 

se čeští zemští stavové rozhodli vhodným způsobem v Praze uctít památku 

zemřelého císaře. Byla vypsána anketa, na níž přišlo v letech 1835–1836 dvacetdva 

odpovědí navrhujících většinou nevhodná řešení. Proto bylo v roce 1838 rozhodnuto 

vyhlásit anketu novou, v níž zvítězila myšlenka postavení pomníku v návaznosti na 

urbanizaci zanedbané náplavky mezi pražským Karlovým mostem a dnešním 

Národním divadlem, která se měla proměnit v moderní nábřeží. Na provedení 

celého projektu bylo schváleno 200 000 zlatých ze zemského domestikálního fondu. 

Realizací byl pověřen výbor, jehož předsedou se stal, logicky z pozice své funkce 

nejvyššího purkrabí, Karel Chotek. Na tento podnik vypsali zemští stavové 

konkurs.160 Z došlých odpovědí zaujme odpověď sochaře Ludwiga Schwanthalera, 

který zaslal návrh na sochu s tím, že nedoporučuje jakékoliv použití sloupu jako 

pomníku a omlouvá se, že se pro časové zaneprázdnění nemůže podniku příliš 

věnovat.161 Nicméně sochař zaslal alespoň skicu s ideou pomníku162 [obr. 105]. 

                                                 
159 Busta Josefa Hosera je v majetku Národní galerie v Praze, P 9. Jezdecká socha Františka I. je v 
expozici v lapidáriu Národního muzea. 
160 Členy výboru byli dále Friedrich Oettingen-Wallerstein, Friedrich Schönborn, Matyáš Thun-
Hohenstein, Josef Procházka, velmistr křižovníků s červenou hvězdou Josef Antonín Köhler, Václav 
Ottoschütz, policejní ředitel Petr von Muth a starosta Prahy Josef Müller. Karel Stehlík, Dějiny 
pomníků pražských, Věstník král. Hlavního města Prahy, Praha 1909, s. 114. 
161 Exerpce podepsaná Matyášem Thunem a datovaná 14. březnem 1840 je uložena v Národním 
archivu v Praze.  
162 Na účast Ludwiga Schwanthalera poprvé upozornili Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný ve své vynikající 
práci Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky. Praha – Litomyšl 1997 (2. vydání), s. 38. Ve 
sbírce kresby a grafiky Národní galerie v Praze se nalézá nevelká tužková skica 216 × 294 mm (K 8760) 
Ludwiga Schwanthalera představující pomník v podobě monumentální pyramidální kašny, na jejímž 
vrcholku je do gotizující niky zakomponována stojící postava panovníka. Tradiční legenda (druhotný 
přípis Kaiser Franz Josef bau… Carlsbad v. L. v. Schwanthaler 1848), že se jedná o pomník císaře Františka 
Josefa I. pro Karlovy Vary v tomto případě neobstojí, neboť v době inaugurace nového rakouského 
císaře byl již Ludwig Schwanthaler mrtev. Zároveň doposud nejlépe informovaný Frank Otten o 
případné realizaci pro Karlovy Vary nic neví. Paspartace Schwanthalerovy kresby naopak vykazuje 
způsob dobové adjustace akt Zemského výboru dokumentující historii výstavby pomníku a kresba 
s velkou pravděpodobností pochází z nich. Další případné pochyby, zda se jedná o sochařovu práci 
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Stavovský výbor nejvíce oslovily dva návrhy zaslané mimo soutěž a byla vybrána 

stavba budovy, která by v sobě spojila instituce Vlasteneckého muzea a pražské 

Akademie.163 Definitivní rozhodnutí však mělo padnout až v okamžiku předložení 

návrhů rozpočtu. Podporou tohoto projektu si výbor podepsal své vlastní odvolání a 

se stornováním výstavby budovy bylo rozhodnuto vrátit se zpět k myšlence stavby 

pomníku. Jeho provedení bylo zadáno Josefu Krannerovi a Josefu Maxovi, s nímž 

byla sepsána smlouva 1. března 1845.164 Architekt Kranner prezentoval plán 

pomníku na výstavě konané v Klementinu při příležitosti III. sjezdu architektů a 

inženýrů na přelomu srpna a září roku 1844. Ohlasem na tuto práci je nepochybně 

plán Josefa Krannera z roku 1845, který pravděpodobně ukazuje na původní záměr 

                                                                                                                                                         
pro Čechy, posléze vyvrací umístění českého heraldického lva v erbu pod nohama sochy. Zcela jistě se 
jedná o Schwanthalerův návrh na pražský pomník Františka I. Tato ideová kresba stojí nepochybně na 
počátku myšlenky vídeňského pomníku Františka I. v použití stejného syžetu a je nepochybné, že 
Ludwig Schwanthaler svojí ideu vzkřísil v pomníku objednaným hrabětem Joachymem von Münch-
Bellinghausenem pro zahradu jeho vídeňského paláce jak je zřejmé ve srovnání pražské kresby 
s kresbou inv. č. 1258 nalézající se ve Schwanthaler Sammlung München. Paradoxně se tak 
neuskutečněný pražský Schwanthalerův pomník Františka I. zhmotnil ve své vídeňské variantě, aby 
se posléze ocitl v Čechách v jiné době a na jiném místě v naprosto redukované podobě. 
163 Podle Jana Heraina v této době bojovaly o projekt mezi českými stavy dvě názorové frakce. Jedna, 
jež prosazovala na popud Františka Palackého budovu Franciscea (Spojení Muzea a Akademie), a 
frakce Karla Chotka prosazující stavbu pomníku. Viz Jan Herain, Pražské fontány VII. Pomník císaře 
Františka I. v Praze. Architektonický obzor, 4, 1905, s. 4, 8, 11–12. 
164 Originální smlouvu se doposud nepodařilo dohledat a je známa pouze z přepisu Rudolfa Müllera. 
Rudolf Müller (pozn. 5), s. 112–113 [překl. autor]. 
1. Akademický sochař pan Josef Max přebírá tímto vyvedení a zřízení všech soch, které dle návrhu stavebního 
mistra pana Krannera mají zkrášlit studnu a to: 
16 soch, které představují 16 krajů Čech se sochou Prahy na dolním podstavci 
8 soch, které alegoricky představují umění, vědu a mírové živnosti na konci hořejšího hlavního výklenku  
jezdeckou sochu jeho Výsosti císaře Františka I. v korunovačním ornátu v horním hlavním výklenku 
2. Jako honorář za kompletní zhotovení těchto soch dle shora uvedeného návrhu, ve jmenované velikosti, ze 
stejného pískovce, jako je monumentální studna, přísluší vykonavateli, který s tím souhlasí: 
za sochy uvedené v 1 odstavci pod a. a b. tedy 25 soch obnos 600 zlatých za každou sochu, celkem 15 000 zlatých 
konvenční měny. 
Za sochu v 1 odstavci pod c. uvedené jezdecké sochy obnos 1 000 zlatých konvenční měny. 
3. Příjemce se zavazuje při zhotovení těchto soch pracovat obezřetně a s horlivostí následujícím způsobem: 
ke každé soše předloží samostatný výkres, který vyjádří nápad a charakter 
pro všechny sochy, dle schválených výkresů vypracuje modely, v téže velikosti v jaké budou kamenné sochy a 
provede všechny změny navržené komisí, která byla za tímto účelem zvolena Zemským výborem. Teprve po 
schválení a souhlasu s tímto modelem vypracuje vše v pískovci.  
Ze smlouvy dále vyplývá, že 1 600 zlatých konvenční měny se vyplatí Josefu Maxovi ihned, jakmile 
podepíše smlouvu s ohledem na nutné výlohy a cestovné. Dalších 1 600 zlatých se sochaři vyplatí, 
jakmile budou schváleny výkresy, které se stanou majetkem stavů. Další pětinu odměny stanovenou 
za každou ze soch, obdrží sochař s dokončením a schválením modelů, které se též stanou majetkem 
stavů. Dvě pětiny podílu se vyplatí, až budou sochy hotové a předané. Poslední pětina obnosu se 
vyplatí s dodáním a osazením všech soch. V konečných podmínkách se Josef Max zavázal dokončit 
všechny práce do tří let, přičemž jako konečný termín byl stanoven leden 1849. Přijímatel za vše ručí 
svým majetkem stejně tak v případě jeho úmrtí za vše ručí jeho potomci. Smlouva byla podepsána 15. 
března 1845. 
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sochařské výzdoby [obr. 104]. Pomník se ihned stal terčem kritiky architekta Petera 

Nobile, krerý neschvaloval vhodnost jednotlivých poměrů.165 Tento negativní 

posudek nebyl osamocený a v dobovém tisku probleskují názory o nefunkčnosti 

monumentu. Základní kámen stavby byl položen 22. srpna 1845166. 

Josef Max v této době vykonal okružní studijní cestu na trase Praha, Řezno, 

Norimberk, Mnichov, Vídeň, Praha. Jeho dnes neznámé návrhy byly schváleny 9. 

února 1846, přičemž mu za ně byla vyplacena první část honoráře ve výši 1 600 

zlatých. Ještě 24. května téhož roku schválil výbor jedenáct modelů. Následujícího 

roku, 12. srpna 1847, potvrdil sochaři přijetí dalších dvou modelů a již hotových pět 

soch. V roce 1848 výbor přijal dalších sedm modelů a dalších pět soch. V této 

souvislosti avizuje Josef Max výboru zprávou ze 17. května 1848 dokončení dalších 

sedmi modelů a sedmi soch. Téhož roku, 31. října, oznámil, že jsou připraveny k 

převzetí poslední dvě sochy. Výbor vydal posléze 20. listopadu 1848 příkaz ke 

konečné platbě. Modely, jež zůstávaly v umělcově ateliéru, se po jeho smrti staly 

předmětem sporu mezi Maxovou vdovou a Zemskými stavy, které pro ně posléze 

nalezly místo v pražském Dolním letohrádku167 [obr. 106], kde byly osazeny 

v místnosti hlavního sálu až do požáru objektu počátkem osmdesátých let 20. století, 

kdy byly pravděpodobně zničeny. Původně měl být monument slavnostně odhalen 

v roce 1849. Během nepokojů v revolučním roce 1848 došlo k návrhu změnit hlavní 

                                                 
165 Kritika Petera Nobile byla zřejmě oprávněná neboť Josef Max a Josef Kranner museli během roku 
1847 řešit nepoměr mezi Maxovými poddimenzovanými sochami a samotnou stavbou. Bohemia XX, 
46, 25. 5. 1847. Změny zaznamenal ve svém deníku i Julius Melzer, který však z této chyby neviní 
Maxe ani Krannera, ale naopak dělá z přepracování Maxovu ctnost. „Jak Max tak také Kranner se snažili 
vytvořit co možná veliký a impozantní monument. Toto měli na paměti, když zvětšili poměr velikosti soch ze 4 
na 5 stop a tím zdražili náklady na materiál a práci více než se počítalo. Na to se, ale Max neohlížel a řekl, že: 
„… i když je materiální zisk nižší, nechci věci zůstat nic dlužen, i kdybych této čestné zakázce měl přinést 
nějakou oběť“. Rudolf Müller, Die Prof. Dr. Aloys Klar´sche Künstlerstiftung, Prag 1883, s. 69 [překl. 
autor]. 
Pomník byl též vystaven neustálé kritice z „české strany“, která ho kritizovala pro jeho nepraktičnost. 
„Pokud na krásném staroměstském, od Českých stavů zřízeném nábřeží žádní domové nestály, dělali jsme si 
naději, že toto nábřeží ozdobeno bude na vzor jiných i menších měst, velkolepými staveními, se sloupovím a 
skvostnými průčelími, jakých by Praha a toto město zvlášť zasluhovalo. Nyní jest tam již pět domů vystavěno, 
ale jak povídám pouhých pět domů, aby dobrou činži nesly a nic více…“. Poutník, 1847, s. 26. 
166 „… posvěcení základního kamene, do nějž byl vložen, výkres pomníku, jehož duplikát jest uložen v archivu 
městském, který se liší od pozdější výstavby, jen, že obelisk končil se místo dnešní fialy měděnou a poté 
pozlacenou soškou „Viktorie“, jež držela v ruce praporek povětrnostní.“ Karel Stehlík (pozn. 160), s. 114. 
167 Dnes Šlechtova restaurace. 
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postavu. Tisk a některé nám dnes neznámé osoby prosazovaly císaře Ferdinanda I.168 

Lidé z okruhu Františka Thuna a jeho bratra Lea Thuna se začali zasazovat o 

jezdeckou sochu Čechie, pro kterou Josef Max vytvořil dnes nezvěstný model, 

ženskou postavu sedící na koni.169 Výbor se ale nakonec rozhodl dodržet smlouvu na 

jezdeckou sochu Františka I., takže umělec mohl připravit sochu k definitivnímu 

odlití, které provedla královská slévárna v Mnichově.170 Socha byla dopravena do 

Prahy 22. května a o osm dní později, 30. května 1850, slavnostně odhalena. 

Josef Max v souvislosti s touto prací podnikl zmíněnou studijní cestu, jejímž 

hlavním cílem byl Mnichov a Norimberk. Právě s norimberskou Krásnou kašnou byl 

jistě seznámen i architekt Josef Kranner [obr. 107]. Ačkoliv se spojení pražského 

pomníku s touto, ve své době proslulou a obdivovanou, středověkou památkou jeví 

jako nejpravděpodobnější, je při bližším rozboru jeho architektury zřejmé, že 

zmíněná kašna byla pouze ideovým námětem. V Norimberku a okolí se však nalézají 

i jiná díla, z nichž mohl Josef Kranner čerpat inspiraci. Jsou to pozdně gotické sokly 

sakramentářů z okruhu středověkého sochaře a architekta Adama Krafta a Lorenze 

Lechlera, jejichž díla Kranner znal. Architekt neprovedl přesnou nápodobu 

jednotlivých vzorů, neboť monument je konglomerátem různých gotických prvků 

pospojovaných v jeden celek. Josef Kranner mohl čerpat i z poznatků architektů, 

kteří již s úspěchem vyzkoušeli estetickou a především konstrukční nosnost spojení 

soch s gotizující architekturou. V případě pomníku Friedricha Schinkela na 

Kreuzbergu byla úspěšně ověřena nosnost gotizující konstrukce s neoklasicistními 

                                                 
168 Podobně tomu bylo i s dokončením východní fasády Staroměstské radnice, kde bylo navrhováno 
místo Františka I. osazení králem Jiřím z Poděbrad. „Nábřeží nad řetězovým mostem obdrží jméno „nábřeží 
konstituční“, ulice Jezuitská překřtí se na ulici Karlovu, Koňský trh se od nynějška bude jmenovati „náměstím 
Svatováclavským“, do památníku na nábřeží postaví se na místě císaře Františka panující král Ferdinand V. 
udělitel konstituce, na Staroměstskou radnici pak kde mezi jinými sochami českých panovníků též Františkova 
měla státi, postaví se na místě ní nejspíše socha velikého Jiřího Poděbradského, a druhé místo socha našeho 
nejmilostivějšího krále Ferdinanda V. jak již k tomu návrh jest učiněn. Poutník, 3. 1. 1848. 
169 „… Maxova „Čechie“ byla postava ryze slovanské děvy na bujném oři, ve dlouhém řasnatém hávu, na hlavě 
měla okřídlenou přilbu, v pravici třímala palmu míru a svornosti, v levici držela řemení a veliký štít se znakem 
země České.“ Karel Stehlík (pozn. 160), s. 115.  
170 Bavorská královská slévárna byla založena v roce 1824 jako státní instituce z iniciativy krále Maxe I. 
Josefa a korunního prince Ludvíka. Do své smrti v roce 1844 ji vedl Johann Baptist Stiglmaier. Poté 
převzal její vedení Ferdinand von Miller, který definitivně v roce 1873 slévárnu zakoupil. Více o 
provozu hutě v době její největší slávy Martin Mach, Der Guß des Denkmals für Max I. Joseph in 
München. Notizen zur Königlichen Erzgießerei, zum Gußverfahren und zur Legierung des 
Monumentes, in: Michael Petzet (ed.), König Max I. Joseph Modell und Monument Zu einer 
Installation von Erich Lindenberg in der alten Münze in München, Arbeitshefte des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege, Band 86, München 1996, s.101–118. 
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sochami. Bez vlivu nemusela být ani drážďanská Cholerabrunnen Gottfrieda Sempera, 

či středověká vídeňská Spinnerin am Kreuz. V případě soch Josefa Maxe je 

nejpravděpodobnější vliv již několikrát jmenovaného Ludwiga Schwanthalera, který 

byl ve středoevropském prostoru průkopníkem řešení mnoha podobných podniků. 

Schwanthaler stál ve třicátých letech 19. století před obdobným úkolem, když pro 

vnější tympanon mnichovského trůnního sálu královské rezidence vytvořil alegorie 

jednotlivých bavorských krajů171 [obr. 108–109]. Ty v porovnání s pracemi Josefa 

Maxe vykazují v řešení nápadné shody. Vedle reprezentativní funkce měl monument 

mít i praktické využití, neboť byl projektován jako fontána. Vzhledem k faktu, že 

tento praktický aspekt byl velmi dlouho opomíjen, nebyl brán zřetel na způsob, 

jakým voda na pomníku cirkulovala. Zjištění, že průtok vody byl veden pouze ve 

spodní části pomníku pod Maxovými sochami, upozorňuje na vnitřní ideu celého 

podniku. Partie, na kterých jsou umístěny sochy Josefa Maxe, zřetelně připomínají 

most. Sochy jsou zde navíc řazeny v nestejných rovinách tak, aby vytvářely iluzi 

plastik osazených na obou stranách mostu. Tento způsob umístění však není v 

Čechách neznámý. Již středověká parléřovská huť řešila umístění sochy svatého Víta 

na Staroměstské mostecké věži Karlova mostu odsazením soklu na symbolickou 

mostovku obdobným způsobem [obr. 112]. Faktická neexistence gotických soch na 

gotickém Karlově mostě tak ukázala gotickou sochu sv. Víta jako východisko pro 

neogotické řešení podoby a plastické výzdoby pomníku Františka I. Na pozadí nově 

vybudovaného řetězového mostu [obr. 113], představujícího myšlenku pokroku své 

doby zde sochař i architekt v parafrázi představují ideální podobu gotického Karlova 

mostu, na který místo nepatřičných barokních soch umisťují své sochy neogotické. 

Stejně tak byly předobrazem pro umístění Maxovy alegorie Prahy sedící postavy 

Karla IV. a Václava IV. Frontálnost této jediné sedící postavy ukazuje na úlohu, jaká jí 

byla spolu s jezdeckou sochou císaře Františka I. přiřknuta. V císařově podobě tak lze 

bylo možné spatřovat nového Karla IV. Josef Kranner si nepochybně všechny tyto 

                                                 
171 Alegorie osmi bavorských krajů Ludwiga Schwanthalera jsou umístěny na vnějším tympanonu 
trůnního sálu mnichovské rezidence a pocházejí z let 1833–1837. Jsou řešeny totožným způsobem jako 
alegorické kraje Josefa Maxe, kdy každý kraj je představen atributem průmyslového odvětví. Ke 
Schwanthalerovým sochám více Frank Otten (pozn. 148). 
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souvislosti uvědomoval a záměrně je ve své koncepci pomníku uplatnil.172 Josef 

Kranner i Josef Max tak vstoupili do vědomé polemiky s Karlovým mostem a 

aktualizovali tímto způsobem historismus v realitu současnosti. 

Ze základny pomníku tvořeného polygonální nádrží vyrůstá gotizující fiála, 

jejíž střed tvoří baldachýnový výklenek s jezdeckou sochou Františka I. Josef Max 

dodal pro tento pomník celkem třicetčtyři sochařských děl a jedná se o jeho 

nejrozměrnější realizaci. Bohužel určení významu jednotlivých soch zůstává 

poměrně nejasné.173 Z tohoto hlediska jsou problematické především alegorie 

jednotlivých krajů, které jsou zastoupeny šestnácti sochami174 [obr. 110]. Dalo by se 

předpokládat, že budou označeny, podobně jako sochy řek na vídeňské 

Austriabrunnen Ludwiga Schwanthalera, nebo alegorické sochy bavorských krajů v 

Mnichově od stejného autora. Bohužel tomu tak není, i když je možné, že se o jejich 

označení uvažovalo jak je zřejmé z dochovaných kreseb, ale vzhledem k reorganizaci 

českých krajů za vlády Františka Josefa II. ztratila tato označení na aktuálnosti.175 

Osm soch osazených na fiále, představují Umění, Vědu, Víru, Hojnost, Obchod, 

                                                 
172 Například počet mostních oblouků Karlova mostu se shoduje s počtem mostních oblouků pomníku 
Františka I. Přestože plastiky na první pohled působí klasicistně, po bližším ohledání je zjevné, že Max 
se zřetelně pokoušel o „gotickou“ konstrukci soch. Nejvíce je to viditelné u alegorických postav 
v úrovni jezdecké sochy Františka I. Vznik „atributů“ těchto alegorií si bez gotické plastiky nelze 
vůbec představit. Jedná se zejména o plastiku lva, který je takřka kopií lva ze Staroměstské mostecké 
věže. Obdobně je tomu u postavy permoníka, pro kterou nacházíme východisko v plastice konzoly v 
severní lodi kostela P. Marie před Týnem. 
173 Tématem se nejdůkladněji zaobírala Dagmar Fialová, Josef A. Kranner (1801–1871) a otázka „V jakém 
stylu máme stavět“, Brno 2002, s. 62–63, oborová práce FFMU Brno. Výčet soch je následující: Praha - 
sedící ženská postava, na hlavě hradební korunka, v ruce štít; Horal - mužská postava s kožešinovým 
pláštěm přes ramena, opírající se o hůl pod nohami atribut pramenu; Hutník - mužská postava 
v kapuci, v ruce kladivo, u nohou kovadlina; Vinař - mužská postava držící tyč s vínem; Štítonoš / 
Zbrojnoš - mužská postava opírající se o štít s českým lvem, u nohou model hradeb; Pláteník - mužská 
postava s plátnem přes ruku, člunek v druhé ruce; Sokolník - mužská postava v lovecké čepici, v jedné 
ruce ulovený zajíc a bažant, v druhé ruce sokol; Sklář - mužská postava s nádobami u nohou; Lovec - 
mužská postava s kuší a sítí; Vorař - mužská postava na voru s bidlem v ruce; Horník - muž 
v hornické kapuci u nohou hornická sekyra; Rolník - mužská postava se svazkem obilí a pluhem; 
Pastýř - mužská postava v klobouku opřená o tyč; Pastevec - mužská postava s hříbětem; Chmelař - 
mužská postava opřená o tyč s chmelem; Ovocnář - mužská postava s mísou ovoce na hlavě; Lovec 
(náhončí) - mužská postava troubící na roh, u nohou pes. 
174 V době vzniku pomníku mělo České království 16 krajů: Litoměřický, Boleslavský, Bydžovský, 
Hradecký, Chrudimský, Čáslavský, Kouřimský, Táborský, Berounský, Rakovnický, Plzeňský, 
Klatovský, Loketský, Prácheňský, Budějovický, Žatecký. 
175 Je však jisté, že původní označení bylo známo uměleckohistorické obci. Viz Wilhelm Lübke – Carl 
Lützow, Denkmäler der Kunst von der ersten künstlerischen Versuchen, Stuttgart 1858, s. 131, kteří označují 
Berounský a Čáslavský kraj. 
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Průmysl, Rolnictví a Hornictví176. Původním záměrem architekta a pravděpodobně i 

sochaře byl zcela jiný ikonografický program. Konfuznost je potvrzena existencí 

dvou různých plánů, jež zachycují odlišnou koncepci sochařské výzdoby. Původní 

záměr byl zřejmě jednodušší, když každý z štítonošů byl k příslušnému kraji 

přiřazen znakem.177  

V souvislosti se samotnou jezdeckou sochou Františka I. je nutné upozornit na 

další aspekt tehdejšího sochařství, se kterým zde sice nebyl Josef Max přímo 

konfrontován, ale který je podstatný. Zatímco architekti v první polovině 19. století 

řešili problém charakterizovaný slavnou větou „V jakém stylu máme stavět?”, tak 

sochaři byli postaveni před podobný zásadní problém, který se dá parafrázovat 

otázkou „Jak máme sochy oblékat?”. Se vzestupem širších vrstev v roli nastupujících 

objednavatelů se objevil zásadní divácký problém spojený se srozumitelností 

pomníku. Jednou z prvních takových známých neshod bylo odmítnutí návrhu sochy 

prvního amerického prezidenta George Washingtona od Antonia Canovy pro 

nevhodnost oblečení. Americký kongres nemohl pochopit, proč by jejich prezident 

měl být oblečen v splývavé tóze a být navíc bos. Rozpor, který zde vznikal, byl 

především spojen s recepcí pomníku samotného, kdy znázorněná postava musela 

vyhovovat nabízené idei, jíž měl být zvěčněný představitelem a zároveň nebýt 

směšný, neboť u většiny pomníků existovali pamětníci, kteří obvykle dílo podrobili 

ostré kritice. Za příklad lze zvolit příhodu při odhalení vídeňského jezdeckého 

pomníku Josefa II. Tehdy shromážděný dav diváků začal protestovat proti 

antickému vzhledu sochy a jedna z divaček měla zvolat „Co je mi po dobře trefené 

                                                 
176 Umění – ženská postava s palmovou ratolestí, atribut holubice s palmovou ratolestí; Věda – ženská 
postava s knihou, atribut sova; Víra – ženská postava s kostelem, atribut sfinga; Hojnost – ženská 
postava s rohem hojnosti, atribut drak; Obchod – mužská postava s knihou, atribut mořská panna; 
Průmysl – mužská postava s ozubeným kolem, atribut lev; Rolnictví – mužská postava se srpem, 
atribut býk; Hornictví – mužská postava s hornickým kladívkem, atribut permoník. 
177 V této souvislosti zaujme každý pokus o nové definitivní určení. Naposledy bohužel mylně viz 
Alexander Rymarev – Petr Šámal, Domy na Starém městě pražském II., Praha 2007, s. 339–346. Srovnej 
Wilhelm Lübke – Carl Lützow (pozn. 176). Do doby dokud nebude nalezeno dobové určení, se jeví 
všechny pokusy jako marné. Prováděcí plány, podle nichž bylo postupováno při realizaci pomníku, se 
pravděpodobně nedochovaly. Prvotním návrhem zachycujícím původní sochařskou koncepci je 
Krannerův akvarel z roku 1845, (555 × 446 mm) v majetku Muzea hlavního města Prahy. Následuje 
návrh na pomník, z roku 1845 (např. ve sbírkách SZ Březnice BN 3043), repro Pavel Vlček, Umělecké 
památky Prahy. Staré Město – Josefov, Praha 1996, s. 543 nebo Pavla Machalíková, Objevování středověku 
Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století, Praha 2005, s. 36 se nalézá 
například ve sbírkách SZ Březnice BN 3043. 
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hlavě, když není v uniformě”.178 Je zřejmé, že diváci nepochopili sofistikovaný vyšší 

smysl zobrazení panovníka jako římského císaře a tak původní zamýšlená 

propaganda přišla vniveč. Aby tedy mohla být vyšší idea srozumitelná všem 

vrstvám obyvatelstva a případný objednavatel se neblamoval, bylo nutné činit 

ústupky. Onen kompromis spočíval především v rozsáhlém plášti, halícím 

problematické partie postavy tak, aby soudobé oblečení bylo pouze naznačeno, 

přičemž sami sochaři považovali tyto praktiky asi za pokrytecké. Například Daniel 

Christian Rauch nazýval tento plášť „maskovacím hadrem”.179 Mnohem větší problémy 

mohly nastat v okamžiku, kdy se chystalo postavení pomníku Františku I., který po 

celý život dával mezi běžnými vídeňskými obyvateli najevo svoji lidovost, zatímco 

on sám znázornění současného oblečení na pomnících odmítal.180 K modernímu 

oblečení bylo zatím možné přistoupit pouze v případě soukromé objednávky, kdy se 

před objednavatelem sklonil i tak významný sochař jako byl Bertel Thorvaldsen, 

který, aby získal zakázku na pomník J. W. Goethemu, napsal komitétu 

zodpovědnému za postavení pomníku toto: „Levou paži by podpírala lyra, pravá 

zdvižená v deklamující pozici. Prostřednictvím kabátu, spodního oblečení, kalhot a bot se 

budu snažit vyhovět modernímu oděvu, jak jen to bude možné”.181 Je tedy zřejmé, že 

v okamžiku soukromé zakázky bylo pro větší srozumitelnost objednavatelem 

vyžadováno soudobé moderní oblečení. V Čechách tomu bylo nepochybně podobně. 

                                                 
178 Selma Krasa-Florian, Antike versus Zeitkostüm, in: Rolf Toman (ed.), Österreichische Kunst des 19. 
Jahrhundert, Wien 2002, s. 455. 
179 Ibidem, s. 457.  
180 Prvním pomníkovým znázorněním Františka I. mohla být jezdecká socha na pražské Koňské bráně 
bohužel neuskutečněná. Viz Adam Hnojil, Neprovedená varianta Koňské brány v Praze, Zprávy 
památkové péče, 5, 2004, s. 446–447. Primát tak drží v roce 1837 Johannem Nepomukem Schallerem 
postavená socha císaře v dnes ukrajinském Ivanovo Frankovsku (dříve Stanislav) o jejímž oděvu se ve 
své době vedly ostré spory. Způsob možných řešení oblečení Františka I. publikovala Selma Krasa-
Florian, Johann Nepomuk Schaller 1777–1842. Ein Wiener Bildhauer aus dem Freundenkreis der Nazarener, 
Wien 1977 obr. 48, 49, 50, 51. Druhým pomníkem Františka I. se stalo vídeňské dílo Pompea 
Marchesiho vytvářené mezi lety 1838–1846. Zde bylo předem rozhodnuto, že postava panovníka bude 
stvárněna ve stylu „figura togata“. Polemiky byly naopak vedeny o způsobu ztvárnění architektury a o 
celkového vzevření pomníku, kdy bylo rozhodováno mezi neoklasicistní a neogotickou formou. 
V pořadí třetím znázorněním je posléze pražský pomník Josefa Maxe. 
181 Bertel Thorvaldsen v dopise výboru na postavení pomníku Johannu Wolfgangovi Goethemu ve 
Frankfurtu nad Mohanem v dopise z 21. července 1837. Citováno podle Hermann Uhde-Bernays, 
Künstlerbriefe über Kunst, Dresden 1956, s. 840 [překl. autor]. Přesto převládajícím názorem byla 
nevhodnost moderního oblečení, jak ostatně vyjádřil Georg Wilhelm Hegel, který argumentuje tím, že 
lidská postava není ideálně stavěná a antické oblečení je pro něj domem ve kterém se lidské tělo může 
volně pohybovat. 
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Již jednou zmiňovaný sochař Sitzberger se v případě svých sošek Josefa Jungmanna 

snažil vyjít vstříc jak zastáncům moderního oblečení - „Sitzberger dohotoví skromného 

Jungmanna v domácím oděvu, v jakém jsme ho obyčejně vídávali“, tak i staromilcům - 

„Jungmann v obřadním rouchu rektora magnifika…část těla kryje plášť vpředu 

rozhalený“.182 Problém spojený s oděvem tedy musel nepochybně řešit i výbor 

zodpovědný za pomník Františka I. Řešení, které zvolil, mohlo uspokojit všechny 

strany. Císař byl oděn do historického korunovačního ornátu českých králů, tedy do 

oblečení, které bylo i přes svůj historismus časově stále aktuální a vyhovovalo jak 

představám českých stavů, tak nárokům diváků. Zároveň tím byl splněn požadavek 

reprezentace Čech skrze nejvyšší symbol – panovníka.183  

Pomník Františka I. přinesl Josefu Krannerovi a Josefu Maxovi značnou 

popularitu, která přesáhla i hranice historického Českého království. K prvnímu 

pokusu o jeho napodobení došlo nepochybně v neuskutečněném pomníku padlých 

obránců Prahy během švédského obléhání v roce 1648. Tento pomník měl 

představovat „gotický sloup“ na jehož vrcholu měla být postava měšťana 

odrážejícího dotírajícího švédského lva.184 Na základě těchto monumentů získali 

Josef Kranner a Josef Max i zakázku na postavení pomníku pro Temešvár185 [obr. 114, 

115]. Nový císař František Josef I. zde plánoval postavit pomník obránců 

temešvárské pevnosti, která se jako jediná z uherského království ubránila náporu 

uherských povstalců a zůstala loajální vůči rakouskému domu. Tuto zakázku získali 

pravděpodobně také díky okolnosti, že v uherské zemi by se nenašel nikdo, kdo by 

se na tomto pomníku uherské hanby chtěl kompromitovat. Architekt Kranner zde 

redukoval pomník Františka I. do menších rozměrů, když pravděpodobně vyšel 

z neuskutečněného pomníku padlých v obraně proti Švédům v roce 1648. Obdobně 

                                                 
182 Kwěty z 6. 1. 1848. 
183 Srovnej zadání ve smlouvě v poznámce 164. 
184 Návrh na pomník podal 23. 11. 1846 výbor měšťanských gard a měl být zbudován na pražské baště 
sv. Petra a Pavla. Náklady na pomník měly být uhrazeny z veřejné sbírky a stavět se mělo začít během 
roku 1848. Za tím účelem bylo provedeno úřední ohledání 4. 3. 1848. Revoluční okolnosti roku 1848 
však myšlenku na postavení pomníku zastavily. Josef Kranner navrhl pískovcovou bázi, která měla 
být vysoká dvanáct a čtrnáct metrů. Magistrát během roku 1849 vracel vybrané částky. Karel Stehlík 
(pozn. 160), s. 69.  
185 Smlouva s Josefem Maxem a Josefem Krannerem byla podepsána 1. srpna 1850 s tím, že veškeré 
práce měly být dokončeny do konce září 1852. Vedoucím podniku byl Josef Kranner, který se podle 
smlouvy zavázal, že ve splátkách vyplatí Josefu Maxovi 5 800 zlatých. Rudolf Müller (pozn. 60), s. 175. 
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jako pražský pomník Františka I. je postaven na oktogonu, z jehož báze vyrůstá 

gotizující jehla. V baldachýnu tohoto útvaru se nalézá ženská postava symbolizující 

Věrnost. Podobně jako u pražského pomníku i zde má architektura svůj jasný 

význam. V temešvarském případě je to pevnost, jejíž hradby se pokouší zdolat osm 

fantaskních zvířat představujících v symbolické rovině povstalce. V úrovni Věrnosti 

se na konzolách nalézají čtyři postavy, obránci pevnosti, Poslušnost, Ostražitost, 

Obětavost a Udatnost, hledící do čtyř světových stran. Podobná východiska lze nalézt i 

na souběžně budovaném budínském pomníku generála Heinricha Hentziho.186 Opět 

se jedná o gotizující fiálu, v jejímž baldachýnovém výklenku je umístěna postava 

umírajícího vojáka, po jehož bocích v úrovni výklenku lze spatřit alegorie ctností.187 

Na tomto pomníku je pozorovatelná proměna uměleckých preferencí v Rakousku. 

Ve vládnoucích kruzích dochází k definitivnímu posunu od „úřednického“ 

neoklasicismu k neogotice pregnantně formulovanému později ve vídeňském 

Votivkirche nebo vojenském muzeu Arsenalu, které jsou však výsledkem zde 

popisovaných pomníkových realizací. Je rovněž pravděpodobné, že podobně 

ostentativní způsob přivlastnění gotických forem císařským dvorem mohl zapříčinit 

odklon některých vrstev a objednavatelů k formám jiným. Zřetelně to lze sledovat 

například u Schwarzenbergů při stavbě jejich zámku Hluboká, kde byl zvolen za 

vzor Windsor anglických králů, nebo u české společnosti, jež počala preferovat 

v padesátých letech 19. století románský / byzantinský styl, což je zřejmé ze stavby 

kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. 

Objednávka temešvárského pomníku ukazuje na vysokou úroveň českých 

umělců, jak ji představují Josef Max a Josef Kranner, kteří díky předchozím pracím 

                                                 
186 Josef Max rovněž vytvořil sochu generála Heinricha Hentziho, kterou vystavil na pražské výstavě 
v roce 1850. 
187 Jeví se jako pravděpodobné, že ihned po svém dokončení se stal jakýmsi tabu. Pomník byl určen 
obránci budínského hradu naturalizovanému Švýcarovi v rakouských službách generálu Heinrichu 
Hentzimu, který během revoluce roku 1848 odmítl vydat hrad uherským povstalcům. Generál po 
neúspěšných jednáních začal bombardovat z citadely Pešť, kterou těžce poškodil. Dílo bylo 
v Budapešti odhaleno 1852 za osobní účasti císaře Františka Josefa I. Po Rakousko-Uherském 
vyrovnání se stal pomník nevhodným a na žádost uherské strany byl v roce 1896 s povolením císaře 
Františka Josefa I. demontován. Více Júlia Szabó (eds), Müveszet Magyarországon 1830–1870 (kat. výst.), 
Budapest 1981. K tématice neogotiky a jejího významu a pojetí v Uhrách Dénes Komárik, A gotizálo 
romantika épitészete Magyarországon, Épités Épiteszettudomány cimü folyóirat XIV, Kötet 3 - 4 szám. 
1982, s. 275–319. V přijetí tohoto typu pomníku, podobně jako pražského a temešvárského, 
s přihlédnutím k Votivkirche ve Vídni, lze uvažovat o neogotice tohoto charakteru jako oficiálním 
reprezentativním slohu habsburské říše. 
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v Čechách mohli vyniknout a v případě Josefa Krannera se posléze prosadit i 

v zahraničí. Vedle temešvárského pomníku přinesl Josefu Maxovi a Josefu 

Krannerovi revoluční rok 1848 ještě jednu zakázku, která však zůstala pouze 

v ideovém návrhu. Jedná se o zamýšlený pomník Konstituci, který měl být postaven 

na Bílé hoře z iniciativy Františka Thuna. Opět se jednalo o Krannerem 

vyprojektovanou gotizující architekturu. Uprostřed vyvýšeného podstavce měla být 

umístěna stojící postava Čechie obklopená alegoriemi představujícími zrušení 

roboty, svobodu tisku a rovnost šlechtice a občana před zákonem. Kranner zde opět 

zopakoval svůj úspěšný model pražského pomníku, který na způsob temešvárského 

redukoval. Vzhledem k faktu, že František Thun odešel do Vídně, spolek pro 

postavení pomníku Konstituci pro nezájem ukončil svoji činnost a projekt se 

neuskutečnil. 188 Gotizující fiála byla v Čechách posléze použita ještě v případě 

pomníku Egonu Fürstenbergovi na Křivoklátě, pro který dodal Josefův mladší bratr 

Emanuel bustu zemřelého. Podobný pomník měl být postaven také Karlu Chotkovi 

[obr. 116, 117, 118]. Tento projekt však už nebyl uskutečněn, neboť Josef Max 

zemřel.189 Oba posledně zmiňované pomníky upřednostňují použití levnější busty 

před celou postavou. Zatímco pro Karla Chotka bylo zamýšleno využití 

redukovaného temešvárského pomníku, tak architektura pomníku Egona 

Fürstenberga připomíná slavný Albert Memorial architekta Gilberta Scotta, který 

sám sleduje model hrobky knížecí rodiny della Scala ve Veroně. Ještě předtím, než 

měl Josef Max řešit tyto projekty, byl u něj objednán heraldický lev, který měl být 

v rakouském Bad Ischlu umístěn nad městem spolu s jinými symboly 

představujícími různé země rakouského císařství a tak zastupovat České 

království.190 Z neznámých důvodů, ale z tohoto projektu sešlo a socha lva zůstala 

v ateliéru Josefa Maxe až do roku 1852, kdy jej zakoupila hraběnka Eliška Šliková pro 

pomník českých vojáků padlých v severní Itálii v letech 1848–1849, který byl 

                                                 
188 Spolek na postavení pomníku Konstituci ukončil svoji činnost v první polovině roku 1851 pro malý 
zájem. Pomník měl být uhrazen z veřejné sbírky. Vybráno bylo však pouze 188,10 zlatých, zatímco 
náklady činily 159, 30 zlatých. Bohemia z 18. 3. 1851, s. 4. 
189 Podoba pomníku je známa skrze dvě kresby v majetku Muzea hlavního města Prahy, viz katalog. 
190 Bohemia ze 17. března 1850. 
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postaven na baště sv. Petra a Pavla novoměstského opevnění v Praze191 [obr. 119]. Do 

čtyřicátých let 19. století náleží ještě pomník studentské legie, který vznikal jako 

„vzdoroprojekt“ proti oficiální zakázce pražské univerzity, která si k výročí svých 

oslav připadajících na rok 1848 objednala na popud Christiana Rubena pomník Karla 

IV. u drážďanského Ernsta Hähnela.192 Bohužel není známo, kdo byl původním 

                                                 
191 V roce 1852 vznikl na základě povolení úřadů organizační výbor v čele s hraběnkou Šlikovou. 
Původně byl pomník zamýšlen do Lidové zahrady (dnes Chotkovy sady). Posléze bylo ale 
rozhodnuto o jeho umístění na baštu sv. Petra a Pavla, kam bylo původně určeno umístění pomníku 
Obrany Prahy proti Švédům. Slavnost odhalení a vysvěcení proběhla 21. června 1852. O slavnosti 
odhalení Stehlík (pozn. 160), s. 96–97. Na svém místě setrval pomník až do bourání novoměstských 
hradeb v roce 1875, kdy byl přenesen do nově založených sadů Na Poříčí před budovu Muzea 
hlavního města Prahy, kde zůstal až do roku 1950, a o dva roky později byl přemístěn do dnešního 
záhybu Chotkovy ulice na Malé Straně a tak se přiblížil k původnímu místu svého určení. V této práci 
vytvořil Josef Max jeden z dalších pomníkových typů, na který prokazatelně navázal Emanuel Max 
v pomníku padlým pro Písek v šedesátých letech 19. století. Nelze vyloučit, že inspiroval i pomníky 
padlých českých vojáků v 1. světové válce. Samotný typ lva lze vysledovat ze dvou zásadních zdrojů, 
které pro 19. století stojí na počátku této lví vývojové řady. Prvním zdrojem jsou především proslulí 
archaizující lvi z benátského Arsenalu, kteří nacházeli své napodobitele například ve lvu Istedského 
pomníku Hermanna Wilhelma Bissena nebo v díle Ferdinanda Pischelta pro zámeckou zahradu 
barona Antonína Veitha v Liběchově. Tento typ byl shledáván vhodným především pro svoji 
archaičnost navozující v dílech napodobitelů starověkost. Zůstává otázkou, nakolik sehrál tento typ 
případný vliv již na barokní sochařství, jehož zpodobnění lvů většinou vykazuje podobné „rustikální“ 
znaky. Druhým okruhem je dílo Bertela Thorvaldsena a především Antonia Canovy, jehož lvi 
z římského náhrobku papeže Klementa XIII. nabyli zásadního významu. 
192 Pražská univerzita se začala zabývat výstavbou pomníku již na počátku čtyřicátých let 19. století na 
popud Ondřeje Neureuttera, který pravděpodobně počítal, že se mu podaří prosadit Emanuela Maxe. 
Tyto naděje se ukázaly, jako liché v okamžiku kdy velmistr křižovníků s červenou hvězdou dr. Jakub 
Beer oslovil v roce 1842 ředitele Akademie Christiana Rubena. Původně byla snaha získat pro pomník 
Ludwiga Schwanthalera, ten se ale omluvil pro vytíženost a nemoc o čemž se přesvědčil sám Ondřej 
Neureutter v Mnichově. Christian Ruben tak na doporučení Johanna Gottfrieda Schadowa prosadil 
Ernsta Julia Hähnela i přesto, že jeho návrh byl dražší. Karel Stehlík (pozn. 160), s. 39. Lze 
předpokládat, že toto jednání mnoha umělcům otevřelo oči nad osobou Christiana Rubena. Sám 
Emanuel Max zanechal na tuto akci svoji velmi zajímavou vzpomínku. „Před cestou, která se trochu 
opozdila, jsem zažil rozčarování, ba co víc, byl jsem podveden. V této době byl projekt Karla IV. v plné přípravě. 
Bylo to původně přání Neureuttera, vlastního navrhovatele pomníku, který měl být postaven z domácích zdrojů. 
Neureutter o něm se mnou mluvil ještě před mým odjezdem do Říma v roce 1839. Již tenkrát jsem udělal první 
skicu - Karel IV. na koni a na podstavci čtyři fakulty ve formě basreliéfu. Neureutter, ale během mé 
nepřítomnosti zemřel. Malíř Ruben, který byl před rokem povolán z Mnichova do Prahy, jako ředitel Akademie 
se začal starat, aby měl na pomník vliv. Staral se v tichu pro svého přítele, který v té době nebyl známý ani 
významný. Ruben, ale chtěl, aby dostal příležitost a aby ukázal, co umí. Byly ale ve hře i jiné okolnosti, jak mně 
sdělil Rubenův znalý přítel, ale i architekt Gutensohn nebo Seibertz. Nechtěl jsem tomu věřit. Bylo, ale podivné 
jaký vliv a vychytralost vyvinul na tolik lidí a zvláště na Thuna. Thun zase dokázal ovlivnit Beera, jenž byl 
ředitelem výboru na výstavbu pomníku a přitáhnout ho na svoji stranu. Erwein Nostic se, ale vzhledem ke 
svému postavení držel Rubena. Ruben rozkazoval a ostatní páni pracovali, jak on chtěl a přitom si mysleli, že 
jednají samostatně. Všemi těmito okolnostmi jsem byl vyveden z míry. Obzvláště, že byl Ruben během mé 
návštěvy velmi srdečný a řekl, že bych měl být vyzván, protože věděl, že hodně lidí je na naší straně. Při 
rozloučení byl jen samá chvála, ale byla to jen přetvářka, jak se později ukázalo. Po mém odjezdu začal opět 
Ruben jednat a v Prager Zeitung se například psalo, že prý mne vyzývali, abych ten pomník dělal, ale že jsem to 
odmítl pro svoji zaměstnanost a že by to měl dělat Hähnel.. Tato poznámka byla ale lživá, neboť jsem žádnou 
výzvu neobdržel. Současně s těmito novinami jsem obdržel v Římě od Paula Aloise Klara zprávu, že se pokoušeli 
reagovat na tuto zprávu protisloupkem, ve kterém chtěli ukázat, jak se věci mají, ale všemožná cenzura na 
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objednavatelem pomníku studentské legie, ale jeví se jako pravděpodobné, že to byl 

Paul Alois Klar, který toto dílo propagoval na stránkách své ročenky Libussa193 [obr. 

120]. Jako na většinu pomníkových realizací v Čechách byla i na tento projekt 

vypsána v roce 1847 veřejná sbírka. Původně měl být tento pomník představovaný 

ozbrojeným studentem umístěn do malého prostoru před domem čp. 329 na Starém 

Městě v Praze a dotvořit tak na nově zbudovaném moderním nábřeží, spolu 

s Hähnelovým Karlem IV. a pomníkem Františka I., souvislou pomníkovou řadu.194 

V důsledku politických problémů v roce 1848, ve kterém aktivně vystoupili 

především studenti, bylo postavení pomníku odloženo na vhodnější dobu. Socha 

zůstávala v sochařově ateliéru ještě dlouho po jeho smrti a byl pravděpodobně 

učiněn pokus umístit model ve Vlasteneckém muzeu, s nímž měl umělec 

nepochybně vynikající vztahy díky Janu Norbertu Neubergovi.195 Teprve roku 1863 

bylo po předchozích jednáních univerzitního profesora dr. Löschnera, patrně 

z iniciativy Paula Aloise Klara, vyjednáváno s vdovou Annou Maxovou, která sochu 

poskytla a pomník byl 24. 9. 1863 na prvním univerzitním nádvoří pražského 

                                                                                                                                                         
přímluvu vlivného Františka Thuna zprávu zakázala“. Emanuel Max (pozn. 2), s. 121 [překl. autor]. Je 
zřejmé, že role Christiana Rubena na tomto pomníku byla nezanedbatelná. Pro pomník byla vypsána 
regulérní porota, v níž zasedla tehdejší umělecká špička (Josef Karel Burde, Ondřej Fortner, Jan 
Jindřich Frenzel, Josef Vojtěch Hellich, Josef Kranner, Gustav Kratzmann, František Pavíček, Christian 
Ruben, Karel Würbs, básník Karel Egon Ebert, historiograf František Palacký ad.). Nedostatky 
Hähnelova pomníku veřejně kritizoval však pouze Josef Kranner. Karel Stehlík (pozn. 160), s. 39. 
193 Paul Alois Klar, Das Studenten Denkmal zur fünften Sekularfeier der Prager Karlshochschule, 
Libussa für Jahr 1849, s. 534–536. 
194 Fakt, že zakázku na pomník Karla IV. nezískal Josef ani Emanuel Max, vzbudil v kulturních 
kruzích nepochybně značné pohoršení, přičemž tento neúspěch domácích umělců posloužil jako jeden 
z mnoha argumentů potvrzujících zaujatost ředitele Akademie Christiana Rubena, který prosazoval 
získání této zakázky pro, tehdy neznámého, Ernsta Julia Hähnela. Po smrti Josefa Maxe Ferdinand 
Břetislav Mikovec, který osiřelý ateliér navštívil, neopomněl na stránkách Lumíru v souvislosti s další 
Maxovou zakázkou, sochou Karla IV. pro Jana Neuberga pro Mělník, poznamenat: „Zvláště dojala nás 
socha Karla IV… jest to dílo velmi krásné, tvář Karlova tak pravdivá a líbezná, že se Haehnelův Karel IV. 
desetkráte schovati musí – postava velmi ušlechtilá a výmluvná; na soše té zbývá již jen nepatrné poopravy, a 
v tváři Karlově ještě viděti poslední rysy umělce, jenž, když naposledy v dílně své byl, právě na této tváři 
pracoval.“ Lumír 5, 1855, č. 26, 28. 6., s. 622. 
195 V atelieru Josefa Maxe mělo Vlastenecké museum provizorně uskladněno mramorové náhrobníky 
Matouše Colliny z Chotěřiny a Adama Zálužanského ze Zálužan ze zbořené Betlémské kaple, které 
této instituci věnoval roku 1845 Josef Pachl. Viz Karel Sklenář, Český archeologický sběratel Josef 
Pachl, in: Sborník Národního muzea v Praze Acta Musei Nationalis Pragae. Řada A – Historie. Svazek L, 1-4. 
Praha 1996, s. 16, pozn. 57. Na radu Jana Norberta Neuberga, předsedy Archeologického sboru byly 
náhrobníky prozatím uloženy v umělcově atelieru a teprve v roce 1852 přestěhovány do muzejní 
budovy na Příkopě. Srovnej též J. Krejčí, Zalužanský ze Zalužan, Časopis Národního Museum XXI, 1847, 
II, 271–301. 
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Klementina bez jakékoliv větší pozornosti odhalen.196 V souvislosti s touto akcí 

publikoval malíř Karel Purkyně sžíravý komentář, který je vhodné pro jeho 

zajímavost citovat celý. „Na nádvoří Klementina. Není nám povědomo z jaké pohnutky, 

nadaný ale bohužel příliš záhy zemřelý sochař Josef Max model k tomu Švédobijci vyhotovil; 

snad že se to stalo na objednání některého pražského vlastence, který sochou touto oslaviti 

chtěl dobu pro nás Čechy tak nechvalnou a nešťastnou. Že tato socha z pískovce nebyla tesaná 

jen od Maxe, pozná každý, kdo jiné práce jeho s ní porovnává. Byl-li tento student medikem, 

tedy zasloužil, aby při rigorosu propad, neboť co medik měl věděti, že pro úzká jeho prsa, 

nestejné nohy a vyvrknutá ramena za vše jiné se hodí než za vojáka. Zdá se nám ale, že 

čtverák ani úmysl neměl jíti do boje, tak bedlivě a titěrně se vyfintil. Každá mašlička je před 

zrcadlem vytočená a vykroucená, a kdyby neměl v jedné ruce pušku a po straně kord, měli 

bychom jej spíše za některého šviháka tehdejší doby než za bojovníka. Studentský jeho stav má 

dokázati kniha za řemenem na prsou zastrčená, ostatně to může býti na znamení kaprála, 

dobře však, že je chlapík z kamene, neboť při nejmenším pohybu by mu zajisté vypadla. 

Největší zásluha na této soše byla bez odporu, že byla velmi laciná a proto nechceme na ní dále 

hubovati.“197 Z této kritiky vysvítá několik zajímavých faktů. Především upozorňuje, 

že již necelých deset let po smrti Josefa Maxe bylo na jeho způsob zpracování 

historické látky pohlíženo jako na anachronismus. Karel Purkyně si dále povšiml, že 

práci nevytvořil Josef Max sám. To je zcela logické a odpovídá to dobové praxi. 

Tehdy se Maxův atelier podobal spíše dílenskému provozu. Sochu podle Maxova 

návrhu vytvořil jeho oblíbený žák Julius Melzer, což se dozvídáme z jeho deníku: 

„Nádherný student, který je již v nehvizdském pískovci vytečkován, čeká na mě, až dokončím 

sochu Krista“.198 Vysvětlení, proč socha nebyla instalována v roce 1848, nalézáme také 

v jeho deníku „Student je dokončen, jeho postavení ale, protože nynější studující se 

                                                 
196 V souvislosti s odhalením pomníku vypracoval po dohodě s Paulem Aloisem Klarem Emanuel Max 
bohužel pro nedostatek finančních prostředků neuskutečněné návrhy na řešení architektury pro 
sochu. Kresba pocházející z pozůstalosti po Paulu Aloisovi Klarovi se nachází v majetku Muzea 
hlavního města Prahy (inv. č. 49256) a znázorňuje tři varianty na řešení pomníku, přičemž upozorňuje 
na zajímavý aspekt, že původní záměr Josefa Maxe počítal s výrazným podhledem, což vysvětluje 
dnešní „nepůsobivost“ této sochy. Kresba je dále zajímavá stylovou proměnou během krátkých deseti 
let, kdy Emanuel Max zamýšlel pro podstavec použít modernějšího neorenesančního dekoru a 
ozdobit sokl buď štítonoši s devízou für Gott dem Kaiser und Vaterland 1648 nebo v podstatě v poměru 
ke Studentovi stejně velkou sochou Čechie.  
197 Kritika Karla Purkyně byla uveřejněna v Kritické příloze k Národním listům v roce 1863. Citováno 
podle Růžena Pokorná-Purkyňová, Život tří generací, Praha 1944, s. 332. Pomníku se též věnuje Pavel J. 
Šulc, Pomník študenta pražského. Památka legií študentských od roku 1648 až 1848, Praha 1864. 
198 Rudolf Müller (pozn. 165), s. 69. 
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zúčastnili červnové revoluce, není již žádoucí.“199 Z nedochované smlouvy také vyplývá, 

že Josef Max byl na sochu, respektive její námět, velmi pyšný a do smlouvy si 

vymínil, že model k soše musí převzít odpovídající instituce. Zpočátku bylo 

vyjednáváno s Vlasteneckým muzeem.200 Výjimečnost „Studenta“ podtrhuje i fakt, že 

Josef Max byl s tímto dílem portrétován Josefem Bekelem, což napovídá, že si Josef 

Max sochy nepochybně považoval201 [obr. 122].  

Vedle pomníkových realizací se stávají druhým těžištěm díla Josefa Maxe 

realizace na hřbitovech. Plastiky objednávané pozůstalými byly vítaným způsobem 

obživy. Přestože práce tohoto druhu mohly málokterého umělce zcela uspokojit, je 

nepochybné, že šlo o stabilní zdroj příjmů. Degradace těchto, mnohdy vynikajících, 

děl historiky umění není relevantní, neboť je to často jediný kontinuální zdroj 

vypovídající o vývoji sochařství dané doby. Na hřbitovní plastiku bylo ale tehdy 

současníky nepochybně nahlíženo jiným způsobem, neboť jak Václav Prachner, tak 

Josef Max se nerozpakovali vystavit modely náhrobků na výstavách Společnosti 

vlasteneckých přátel umění. Z velkého množství funerální plastiky Josefa Maxe je 

třeba upozornit na několik základních typů, které se v jeho díle opakují v mnoha 

replikách a variantách. Další náhrobky vznikly na základě kooperace s malíři. Tento 

fenomén nebyl dosud plně prozkoumán, přičemž jeho zpracování může v budoucnu 

přinést zajímavé poznatky. V případě Josefa Maxe máme prokázánu spolupráci 

s Franzem Waldherrem nebo s Josefem Führichem, podle jehož návrhu vytvořil 

náhrobek Josefa Herziga pro liberecký hřbitov. U náhrobků s vyšším intelektuálním 

potenciálem lze častější spolupráci na ose malíř-sochař předpokládat. Josef Max byl 

nepochybně v bližším kontaktu především s Josefem Führichem. Spolupracovali 

                                                 
199 Ibidem, s. 69. 
200 České museum obdrží co nejdříve znamenitou okrasu darem výtečného našeho sochaře pana Josefa Maxe, totiž 
od téhož umělce v životní velikosti navržený a docela propracovaný model pražského študujícího ozbrojeného 
proti Švédům z roku 1648. Krásný tento model bude na schodech musejních postaven. Kamenná socha, dle téhož 
duchaplného modelu vyvedená doposud stojí bez jistého určení v dílně mistrově, až se někdo najde, kdo ji (snad 
na kašnu v Klimentské koleji nebo ve velké univerzitní síni) postaviti dá. Lumír, 3, 1853, č. 36, 8. 9. 1853, s. 
862. 
Bohužel k deponování modelu v muzeu nakonec z neznámých důvodů nedošlo. Josef Max měl 
s muzeem vynikající vztahy a spolupracoval s ním. Na Neubergovu žádost dokonce v letech 1845–
1852 deponoval ve svém ateliéru renesanční náhrobníky Matouše Colliny a Adama Zalužanského ze 
Zalužan, tedy majetek muzea, pro něž prozatím tato instituce neměla volné prostory k uskladnění a 
vystavení. Sklenář (pozn. 196), s. 8, pozn. 57.  
201 Práce je nezvěstná a je známa pouze skrze fotokopie. 
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zřejmě i na náhrobku Karla Herziga, významného Maxova mecenáše. Podobně jako 

v případě náhrobku Amalie Herzigové se jedná o ležící postavu. Tato postava 

vykazuje zjevné portrétní rysy a navíc je oblečena v soudobém oblečení. Nad ní je 

umístěn gotizující tympanon s Kristem v mandorle. Takovýto náhrobek je však v díle 

Josefa Maxe ojedinělý.  

Během čtyřicátých let 19. století se v umělcově díle vyprofilovaly čtyři 

základní typy náhrobků, které obměňoval nebo vytvářel přímo jejich kopie. Pro svou 

velkou popularitu nalezla tato díla napodobitele, kteří je v rustikálnějších verzích 

s kamenickou zručností parafrázovali. Nejstarším typem, který lze v tvorbě Josefa 

Maxe vypozorovat, je sedící alegorická postava Historie, kterou Josef Max poprvé 

použil v Budeničkách. Toto dílo později s úspěchem zopakoval na náhrobku Josefa 

Klecanského, pohřbeného na pražském Olšanském hřbitově [obr. 123]. Z tohoto typu 

umělec odvodil svoji sedící postavu Ecclesie, ženy s mírně předkloněnou hlavou 

upřeně se dívající pod sebe. Tato Ecclesie se nalézá například na hrobu neznámé 

zemřelé na pražském Olšanském hřbitově [obr. 124], na hřbitově ve Starých 

Benátkách nad Jizerou nebo v Českém Dubu. Jiným a méně náročným typem jsou 

náhrobky různě kombinující bohatý dekor vejcovce a akroterií, koncipované jako 

stély se sedící postavou truchlícího anděla, kterého umělec podle potřeby 

obměňoval. V ruce většinou drží různé předměty připomínající Poslední soud (např. 

Poděbrady nebo Vitáskův náhrobek na Malostranském hřbitově v Praze). Usazení je 

však vždy stejné a odkazuje zpět do volné plastiky k typu Melancholie, která je 

v umělcově díle zastoupena nejpočetněji [obr. 125]. Ta, spolu s Historií, vytlačila 

dosavadní typ prachnerovských truchlících géniů, kteří přežívají ve třicátých letech 

19. století, například v díle Ferdinanda Pischelta nebo Antonína Dvořáčka. Josef Max, 

ale tuto tvorbu přímo nepopírá. V podstatě jí modifikuje a činí své době 

srozumitelnější. Maxova Melancholie je mezistupněm mezi neoklasicistní produkcí 

různých maskulinních truchlících andělů vedoucí k andělům a Victoriím s ryze 

ženskými tvary. Melancholie je „ženská“ postava oblečená do bohatě členěné 

drapérie. Socha je v kontrapostu, pravá noha vždy zdvižena na dekorativní skalce, o 

níž se postava opírá. Noha zde má především tektonický význam, neboť umožňuje 

pohyb pravé ruky do charakteristického melancholického gesta. Pohledem mířícím 
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k zemi - hrobu a částí rozpuštěných vlasů rozčesaných na pěšinku odkazuje celková 

podoba ke stejnojmennému mědirytu Albrechta Dürera, který Josef Max pro tento 

typ zřejmě využil202 [obr. 126]. Nelze však vyloučit, že vyšel i z některých 

dostupných ikonologií.203 

Další sériovou plastikou v tvorbě Josefa Maxe je přísně vertikální postava 

Žehnajícího Krista, který se zdviženým gestem pravé ruky a s levicí na srdci, jež 

vertikalitu zdůrazňuje, působí monumentálním dojmem [obr. 129]. V této soše 

umělec opět navázal na Bertela Thorvaldsena a Ludwiga Schwanthalera [obr. 127, 

128]. Je to především slavný Thorvaldsenův Kristus, který konstituuje postavu Krista 

slitovného, stojící na počátku dlouhé řady těchto Spasitelů. Sám Thorvaldsen měl na 

mysli právě tuto sochu, když vyjádřil své pochyby o využívání jednotlivých škol v 

sochařství.204 V Čechách byl tento typ kopírován například Ignácem Platzerem. 

Oproti tomu Thorvaldsenův žák Ludwig Schwanthaler, který sochu nepochybně 

také znal, modifikuje Krista pod vlivem ravenského raně křesťanského umění do 

                                                 
202 Jako další možné východisko se jeví vliv díla Johanna Friedricha Overbecka, který ve svých dílech 
pod inspirací nástropních fresek vatikánské Stanze della Segnatura řešil obdobné úkoly. 
203 K tématu také Adam Hnojil, K několika motivům funerálního sochařství ve druhé čtvrtině 19. 
století, Zprávy památkové péče, 67, 2007, 1, s. 34–38.  
204 Je pravděpodobné, že tuto proslulou plastiku mohl mít na mysli Georg Wilhelm Hegel, když 
postuloval své idee o případných tématech romantického náboženského umění. Německý filozof 
určuje dva případné okruhy rytířství a již zmíněné náboženské umění, které jsou pro něj určujícími. 
Hegel považuje za nejvhodnější témata znázorňující skutky spojené s Kristovým utrpením a roli Krista 
učitele. Za nejvhodnější však považuje témata spojená s P. Marií. Viz Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Estetika II, Praha 1966, s. 390. 
„Bůh je láska, a proto je nutno též pochopit a znázornit jeho nejhlubší podstatu v této formě, přiměřené umění, 
v postavě Krista. Kristus je však božská láska: jako její předmět ukazuje se na jedné straně Bůh sám ve své 
podstatě prosté všeho jevu, na druhé straně lidstvo, které má být spaseno. A tak se v Kristu může stát zjevným 
méně splynutí subjektu s jiným určitým subjektem než idea lásky v její všeobecnosti, absolutno, duch pravdy 
v živlu a formě citu…. Pouze tehdy, je-li Kristus v podání romantického umění pojat jako něco víc než zároveň 
jednotlivý, do sebe zahloubaný subjekt, vystupuje do popředí láska ve formě subjektivní vroucnosti, i když stále 
povznášená a nesená všeobecností svého obsahu…“. 
„Pro umění je v tomto okruhu nejpřístupnější láska Mariina, láska mateřská, nejzdařilejší předmět náboženské 
romantické fantazie. Je ze všeho nejreálnější, nejlidštější, ale přitom přece úplně duchovní. Je to láska bez žádosti. 
Tak krásným způsobem vstupuje mateřská láska, jakýsi obraz ducha, v romantickém umění na místo ducha 
samého, protože duch se činí zachytitelným pro umění pouze ve formě citu a protože cit jednoty jednotlivce 
s Bohem je nejpůvodněji nejreálněji nejživouceji dán pouze v mateřské lásce Madony.“ 
„Proces smrti je však nutno považovat v božské povaze toliko za průchozí bod, kterým se uskutečňuje usmíření 
ducha se sebou a v němž se kladně spojují obě stránky lidská a božská, stránka naprosté všeobecnosti a zjevující 
se subjektivity - o jichž zprostředkování běží. Tento klad, který je vůbec základem a tím původním, musí se proto 
znázornit též tímto pozitivním způsobem. Ze situací Kristových příběhů jsou příznivou příležitostí k tomu 
hlavně zmrtvýchvstání a nanebevstoupení; kromě toho spíše jednotlivým způsobem ty chvíle, kdy Kristus 
vystupuje jako učitel.“, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Estetika II, Praha 1966, s. 388. Překlad Jan 
Patočka. S těmito estetizujícími náhledy je však stále nutné mít na vědomí, že Hegel tyto názory 
postuloval pod dojmem starší osvícenské tradice spojené s jemu bližší generací neoklasicistů a jeho 
myšlenky byly určeny především pro malířství s vědomím nemožnosti implikace na sochařství. 
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podoby Vítěze, kdy je Ježíš ztělesněním nově nabyté víry, představitelem vítězné 

církve a triumfátorem nad smrtí. Josef Max ve svém Kristu obě významové polohy 

spojuje a jeho Spasitel, apelující na víru, naději a lásku, ve slitovném smyslu 

představuje sentenci „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinout.“ (Mat 11. 28)205 Do této skupiny Maxových soch počaly 

v padesátých letech 19. století pronikat různé modifikace, které ukazují na tématické 

posuny, jejichž obrysy lze v sochařově díle pouze tušit. 

Vedle funerální plastiky, kterou se v době svých monumentálních realizací 

zabýval, byla nedílnou součástí činnosti Josefa Maxe i restaurátorská činnost. Ta tvoří 

jednu z nejméně známých rovin v umělcově díle. Josef Max se nepochybně počátkem 

čtyřicátých let 19. podílel na restaurování renesančních reliéfů na pražském 

letohrádku královny Anny. Bohužel o rozsahu jeho zásahů není více známo a lze se 

jen domýšlet, že se jednalo pouze o drobné opravy poškozených partií a očištění 

všech reliéfů. Této práci předcházel návrh Josefa Maxe na restaurování či nahrazení 

plastik Ignáce Platzera na prvním nádvoří Pražského hradu, který byl zamítnut.206 V 

době jeho prací pro východní fasádu Staroměstské radnice od něj bylo dále vyžádáno 

                                                 
205 Podobně bylo u této sochy voleno běžnější Víra, Naděje, Láska ve smyslu biblického „Láska nikdy 
nezanikne. Proroctví – to pomine; poznání – to bude překonáno.“ (1. Pav. K. 13. 8–9). A tak zůstává víra, 
naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“ (1. Pav. K. 13. 13). 
206 Josef Max chtěl nahradit všechny sochy Františka Ignáce Platzera a v návrhu adresovaném 
stavebnímu ředitelství psal: „ Sochy postavené na osmi podstavcích pocházejí z poloviny minulého století. 
Jsou vytvořeny z měkkého pískovce, do kterého byla přímíšena hlína, proto již musely být několikrát opravované 
a není radno provádět opravu znovu, která by vydržela jen po krátký čas. Přitom hrozí porušení starých nebo 
nově vpracovaných dílů kvůli stálým otřesům půdy způsobené povozy, které teď jezdí tak často na hrad a mohly 
by způsobit velké neštěstí. Vidím ještě další důvody, jež se týkají hlavně prostředních soch, proč nedoporučuji 
opravy. Jedná se o oba obry. Jeden s kyjem, který svému sokovi, jenž mu leží u nohou, stočil hlavu k zádům, a se 
strašným výrazem se ho chystá utlouct. Druhý zase se svým kyjem se nechystá na nic jiného než na vraždu 
svého poddaného. Dle mého názoru jsou tato znázornění nevhodná, strašné to obrazy před hradem míru, ve 
kterém se čas od času zdržuje náš milovaný monarcha, který má srdce a lásku pro své poddané. A kolem těchto 
figur vede také cesta k našemu nejsvatějšímu svatostánku, ke katedrále sv. Víta. I kdyby se nejednalo o křehké 
masy kamene, kdyby to byla mistrovská díla z mramoru nebo litiny, bylo by stejně nevhodné nechávat tato díla 
na svém místě. Co se týká ostatních soch, tak je císařský orel stejně jako český lev v dezolátním stavu. Nejlépe 
zachované jsou dětské skupiny, ale dost nechutně výtvarně řešené. Vzhledem k tomu si dovoluji předložit 
stavebnímu ředitelství návrh a několik skic a prosím, aby stavební ředitelství uvažovalo o nahrazení těch 
nejnarušenějších a nejméně vhodných soch. V mých nákresech jsem zachytil tyto myšlenky. 1. Spravedlnost 
chráněná před mocí. 2. Mír vedený moudrostí, přičemž tyto skupiny by byly asi deset stop vysoké. 3. Rakouský 
orel s roztaženými křídly chrání umění, vědu, řemesla a průmysl opírající se o jejich atributy. 4. Vztyčený český 
lev chrání žezlo a korunu. 5. 6. 7. 8. Místo bezvýznamných skupin dětí bych postavil hospodářské reprezentanty 
země do skupin Umění a Věda, Zemědělství a lesnictví, průmysl vlny a lnu, hutnictví a hornictví. Všechny tyto 
sochy bych provedl z nehvizdského pískovce a přikládám následující rozpočet. Skupina 1. a 2. za každou sochu 
2500 zlatých, skupina orla a lva dohromady 3 000 zlatých. Ostatní skupiny každá po 1 200 zlatých. Celkem 12 
800 zlatých. Dopis je nedatován. Rudolf Müller (pozn. 5), s. 106 [překl. autor]. 



93 
 

dobrozdání o stavu Krocínovy kašny na Staroměstském náměstí. I v tomto případě 

nejsou známy žádné archivní materiály.  

Nejznámější jeho restaurátorskou prací tak zůstávají Maxovy zásahy na 

Karlově mostě. Fyzický stav soch na tomto nejznámějším českém mostě byl vždy 

špatný a vyžadoval průběžné opravy. O restaurování se uvažovalo již ve dvacátých 

letech 19. století, ale teprve poškození plastik během Windischgraetzova 

bombardování pražských povstalců v roce 1848 donutilo magistrát k činu.207 Josefu 

Maxovi bylo zadáno vypracovat dobrozdání a návrh řešení. Magistrát vypsal na 

opravu sbírku, v níž se mezi lety 1853–1855 vybralo 3 647 zlatých a 28 krejcarů.208 

Práce na obnově soch započaly v první polovině roku 1853. S Josefem Maxem 

spolupracoval František Jedlička, v té době nejlepší kameník. V případě projektu je 

dochován archivní materiál z ruky Josefa Maxe, který je výjimečný tím, že je takřka 

shodný s konceptem dopisu, citovaného Rudolfem Müllerem. Toto srovnání posléze 

dokazuje pravdivost Müllerových záznamů, které bývají někdy považovány za 

nedůvěryhodné. V případě návrhů restaurování barokních plastik na Karlově mostě 

se jednalo o značně rozsáhlý projekt, jehož provedení zahrnovalo úkony od zbavení 

krust a jiných nečistot, až po dotvoření jednotlivých partií vybraných soch.209 

                                                 
207 Již ve třicátých letech 19. stol byl stav barokních plastik na Karlově mostě shledáván špatným. Josef 
Max měl poprvé příležitost restaurátorsky zde zasáhnout v roce 1833, kdy byl na něm vyžádán 
rozpočet na renovaci některých soch. Spolu s ním byl osloven Ignác Platzer a Antonín Melzer. AMP 
I.–3195/18. Tento projekt nebyl pravděpodobně uskutečněn. Během třicátých let se měl na 
restaurování sousoší na Karlově mostě podílet Prachnerův odchovanec Ferdinand Pischelt. Josef Max 
měl podruhé možnost zasáhnout zde v roce 1844, kdy mělo dojít ke kompletní renovaci barokních 
soch. Diskutována byla především otázka nejvíce poškozeného sousoší sv. Norberta od Ignáce 
Františka Platzera. Rovněž ani tyto práce nebyly provedeny. AMP B 79/5, 37588/41, B 79/5, 1250/44, 
B 79/5, 41206/44, B 79/5, 51316/44. Též Věra Nejedlá (pozn. 93), s. 87. 
208 V pražské diecézi se vybralo 939,19 zlatých, samotné duchovenstvo pražské arcidiecéze mezi sebou 
vybralo 156,55 zlatých, litoměřická diecéze 189,50 zlatých, královéhradecká diecéze 286,32 zlatých, 
českobudějovická diecéze 202,50 zlatých. Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity 195,10 
zlatých na opravu sochy sv. Iva. Filozofická fakulta téže univerzity 241 zlatých na opravu sv. 
Františka Xaverského, teologická fakulta na opravu téže sochy 185 zlatých, lékařská fakulta na sochu 
sv. Kosmy a Damiána 241 zlatých, metropolitní svatovítská kapitula 185 zlatých na opravu sv. 
Františka Xaverského, augustiniánský klášter při kostele sv. Tomáše 200 zlatých na sochy sv. 
Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského, osecký klášter 240 zlatých na sochu sv. Bernarda a Tomáše 
Akvinského, vyšehradská kapitula 68,18 na opravu sochy sv. Víta, týnský farář Matyáš Henrich 
věnoval 110 zlatých na opravu sv. Markéty, Barbory a Alžběty, Karel Chotek 103 zlatých na sv. 
Antonína Paduánského v Pavel Zahradník, Josef Max a oprava soch na Karlově mostě 1853–1856, 
Zprávy památkové péče, 58, 1998, 6, s. 157–164. 
209 Koncept Josefa Maxe je datován 24. červencem 1852 a Josef Max v něm uvádí stav poškození a jeho 
osobní názor na charakter plastik. 1. sv. Ivo, sousoší od Matyáše Brauna má tak malou hodnotu, že si opravy 
za 100 zlatých nezasluhuje. 2. sv. Bernard od Jäckela by taktéž potřeboval větší opravu. 3. sv. Markéta, Barbora a 
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Zároveň bylo rozhodnuto o vytvoření soch nových na místo těch plastik, jejichž 

oprava by byla příliš nákladná. U sousoší sv. Dominika a sv. Tomáše Akvinského 

měla být Ježíškovi dotvořena nová hlava, růženec a ruka a jednomu ze světců měla 

být domodelována také nová ruka. Na skupině sv. Ignáce z Loyoly měla postava 

hlavního světce získat novou ruku, stejně tak jako jedna z vedlejších postav. Oba 

Maurové z této skupiny měli mít novou nohu, druhý z nich také nos a prst. Na 

sousoší sv. Františka Xaverského měly být jedné figuře doplněny dva prsty. 

Andělovi ze skupiny sv. Františka Borgiáše měla být nahrazena noha. Jedna z postav 

ze skupiny sv. Mikuláše Tolentinského měla dostat dva nové prsty. Na sousoší sv. 

Kajetána mělo být domodelováno nové péro. U sv. Luitgardy měla být u Krista 

nahrazena paže a část kříže. Lvi doprovázející postavu sv. Víta měli mít nové nohy a 

ocasy. Na sousoší sv. Jana z Mathy a Felixe měl sv. Ivan dostat nové ruce a pes 

                                                                                                                                                         
Alžběta od Jana Brokoffa, i když nepatrné hodnoty by se dala opravit za 80 zlatých. 4. sv. Dominik a Tomáš 
Akvinský od Jäckla dílo nedbale zpracované, mnoho k opravě 200 zlatých. 5. Mater Dolorosa od Jana Brokoffa, 
skoro nepoškozená, ale bezcenná. 6. Ježíš na kříži je z kovu. 7. sv. Josef od Jana Brokoffa, socha bez hlavy, 
podstavec se nedá opravit, v celku nedbale provedené. 8. sv. Anna od Jäckla je v pořádku, ale bezcenná. 9. sv. 
František Xaverský, velké impozantní sousoší od Ferdinanda Brokoffa, velmi hezce propracované, bohužel velice 
poškozené, takže by oprava stála 300 zlatých. 10. sv. Ignác je od stejného schopného umělce, ale velké opravy za 
500 zlatých. 11. mramorový sokl bez sochy. 12. sv. Jan Křtitel od Jana Brokoffa je proti všem zákonům plastiky. 
Je zde podniknut odvážný krok vylíčit Kristův křest v oblacích vznášejícím se Bohem Otcem, ale na velmi 
nešťastný způsob, obstojná oprava vyžaduje 150 zlatých. 13. sv. František Borgiáš od Jana Brokoffa, je jeho 
nejlepší prací na mostě, také nejlépe zachovaná. 14. sv. Norbert také od Jana Brokoffa, špatný materiál, velmi 
poškozená, proto nestojí za opravu. 15. sv. Ludmila, zachovalá, ale velmi nehezká ve tvaru i vyvedení. 16. sv. Jan 
Nepomucký je z kovu. 17. sv. František Serafinský od Ferdinanda Brokoffa. Hlavní socha je dobře uspořádána a 
dobře zachovaná, jen na straně stojící andělé jsou špatně propracovaní a potřebovali by odstranit. 18. sv. 
Antonín Paduánský od Mayera, zachovaná, ale bez umělecké hodnoty. 19. sv. Vincenc a Prokop od Ferdinanda 
Brokoffa mistrně propracované potřebuje opravu za 300 zlatých. 20. sv. Juda Tadeáš od Mayera, velmi omezené, 
ale dobře zachovalé. 21. sv. Mikuláš Tolentinský od Jeronýma Kohla, také jako předchozí. 22. sv. Augustin, 
potřebije nasadit chybějící hlavu za 80 zlatých. 23. sv. Luitgarda s Kristem na kříži, hezké sousoší od Matyáše 
Brauna, velmi poškozené, pro obnovení je zapotřebí 300 zlatých. 25. sv. Kajetán od Ferdinanda Brokoffa, dobře 
propracované, chybí ruka, obličej a polovička dítěte, 200 zlatých. 26. sv. Vojtěch od Jana Brokoffa, špatná práce, 
ale dobře zachovalá. 27. sv Filip Benitius 28. Sv. Ivan a Jan z Mathy, velké a krásné sousoší od Ferdinanda 
Brokoffa, chybějící díly dosadit a zatmelit, 300 zlatých. 29. sv. Vít, také od Ferdinanda Brokoffa je nejmenší prací 
na mostě, velmi poškozená žádá si 100 zlatých. 30. sv. Kosmas a Damián od Mayera, nevalné ceny, oprava by 
stála 100 zlatých. Rudolf Müller (pozn. 5), s. 106 [překl. autor]. Oproti tomu dokument nalezený a 
publikovaný Pavlem Zahradníkem je datován o den později 25. července 1852 a uvádí již definitivní 
částky na opravu stejně tak jako rozsah poškození, který byl později napraven. 1. sousoší sv. Ignáce 500 
zlatých. 2 sv. Luitgarda 300 zlatých. 3. sv. František Xaverský 300 zlatých. 4. sv. Jan z Mathy a sv. Felix 300 
zlatých. 5. sv. Dominik s Tomášem Akvinským 250 zlatých. 6. sv. Vincenc s Prokopem 250 zlatých. 7. sv. 
Kajetán 200 zlatých. 8. sv. Ivo 100 zlatých, 9. sv. Vít 100 zlatých, 10. sv. Kosmas a Damián 100 zlatých. 11.  sv. 
Markéta, Barbora a Alžběta 80 zlatých. 12. sv. Augustin 80 zlatých. 13. sv. Mikuláš Tolentinský 30 zlatých. 14. 
sv. Antonín 20 zlatých. 15. Mater Dolorosa 10 zlatých.  Archiv města Prahy, prezidium, karton 121, sig. F 
6/4 citováno podle Pavel Zahradník (pozn. 209), s. 157–164.  
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hlavu.210 Některé sochy však neměly štěstí, aby byly zrestaurovány a bylo 

rozhodnuto je nahradit.211 To byl případ skupiny sv. Norberta, o jehož nahrazení se 

rozhodli pražští strahovští premonstráti, původní zřizovatelé skupiny, patrně ihned 

v souvislosti s vypracovaným posudkem212 [obr. 130]. Smlouvu s Josefem Maxem 

uzavřel opat premonstrátů Jeroným Zeidler v listopadu roku 1852.213 Umělec se zde 

zavázal k vypracování tří soch zemských patronů s ústřední postavou hlavního 

patrona řádu, sv. Norberta. Volba sv. Václava a sv. Zikmunda byla ze strany řádu 

vedena nepochybně vlastenecko-reprezentativními pohnutkami, s vědomím absence 

těchto českých patronů na mostě. Zároveň je patrná snaha co nejméně zasáhnout do 

struktury mostních sousoší, čemuž napovídá jak respektování původního zasvěcení, 

tak i počet figur, odpovídající počtu předchozí skupiny. V souvislosti s novým 

                                                 
210 Archiv města Prahy Magistrát 1829 - 1854, sig B 79/5. Dalším dokumentem o stavu soch je zpráva 
Jana Erazima Vocela vyžádaná Ministerstvem kultu a vyučování týkající se tří soch placených 
náboženským fondem. Jan Erazim Vocel v nich komentuje sochy sv. Ignáce, sv. Luitgardy a sv. 
Kajetána. Sv. Ignácovi podle Vocela chybí prst pravé ruky, na jedné vedlejší postavě je uražen kus 
límce, na vojenském emblému jsou uraženy pistole a poškození štítu s nápisovou deskou. U sv. 
Luitgardy konstatuje poškození Kristovy levé ruky, andělovi chybí hlava a část hrudi. Sv. Kajetán má 
uraženu tvář a pravou paži, jeden anděl je silně poškozen. Tyto sochy byly schváleny k restaurování 
27. 8. 1854 přičemž 14. 9. 1854 došlo ještě k ohledání na místě komisí, jejímiž členy byl primátor Václav 
Wanka, ing. F. Landrock ze stavebního ředitelství, Josef Schöbl jako městský stavební ředitel, Josef 
Max a Antonín Podlaha. Téhož dne zhotovil ing. Landrock rozpočet. Oprava sv. Ignáce měla stát 
499,12 zlatých, z čehož sochařské práce měly stát 413,50 zlatých a práce měly trvat 180 dní. Oprava 
Luitgardy měla stát 294,24 zlatých, sochařské práce měly trvat 96 dní a měly stát 230,30 zlatých. Sv. 
Kajetán měl stát 200 zlatých, sochařské práce měly stát 138.40 zlatých a práce měla trvat 51 dní. 
K tématu dále Věra Nejedlá (pozn. 93), s.77–108, 116–117 a Milan Plášil, Zprávy o obnově soch na 
Karlově mostě v Praze v letech 1853–1861, Kámen 2, 1995, č. 2, s. 144–149. 
211 Josef Max nestihl z důvodu úmrtí dokončit opravu všech soch. Během let 1853–1855 obnovil 
šestnáct sousoší. 1853 – sv. Ivo, sousoší sv. Markéty, Barbory a sv. Alžběty, sv. Víta, sv. Kosmu a 
Damiána, sv. Františka Xaverského. 1854 – sousoší sv. Dominika a Tomáše Akvinského, sv. Bernarda, 
sv. Antonína Paduánského, sv. Vincence a Prokopa, sv. Mikuláše, sv. Augustina, sousoší sv. Jana 
z Mathy, Felixe a Ivana. 1855 – sv. Františka Borgia, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Luitgardu, sv. Kajetána za 
něj dokončil bratr Emanuel. Za všechny tyto práce bylo Josefu Maxovi vyplaceno 1830 zlatých, v což 
byla započítána i odměna za restaurování sochy Početí P. Marie v Ječné ulici. Pavel Zahradník (pozn. 
209), s. 162. 
212 Původní sousoší bylo definitivně odstraněno na přelomu května a června 1853. 
213 Smlouva se patrně nedochovala a je opět známa pouze z přepisu Rudolfa Müllera. „ Mezi Jeho 
Milostí prelátem strahovského kláštera panem Jeronýmem Zeidlerem na jedné straně a sochařem panem Josefem 
Maxem na straně druhé se dnes projednala a uzavřela smlouva. 1. Jeho milost velebný pan prelát objednává u 
sochaře pana Josefa Maxe sochu sv. Norberta včetně po stranách stojících soch sv. Václava a sv. Zikmunda a 
k tomu náležející podstavec tak aby se sochy mohly postavit na pražský most, a zavazuje se vyplatit sochaři za 
kompletní vypracování obnos 2 500 zlatých ve třech splátkách, a sice že první splátka bude vyplacena ihned po 
podepsání kontraktu. Druhou splátku 1 000 zlatých obdrží, až budou dvě sochy včetně podstavců hotové a třetí 
splátku 500 zlatých obdrží, až bude vše osazeno na podstavcích. 2. Pan Josef Max se oproti tomu zavazuje tyto 
sochy něco přes sedm stop vysoké včetně k tomu patřících podstavců zhotovit z nehvizdského pískovce a 
začátkem května 1853 dodat a postavit na pražském mostě. Tak také odstranit na tomto místě se nacházející 
rozpadlé sochy. Podepsaný pod touto smlouvou potvrzuje, že obdržel od pana preláta dnes první splátku ve výši 
1 000 zlatých. V Praze 8. listopadu 1852. Rudolf Müller, (pozn. 5), s. 122 [překl. autor]. 
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sousoším vystupují na povrch poznatky, týkající se změněných estetických názorů 

v dané době. Zajímavý je především postoj anonymního redaktora v Lumíru (asi 

Ferdinand B. Mikovec), který se pouští do rozboru Maxova sv. Václava a hledá jeho 

předobrazy. Tento redaktor si správně povšiml, že Josef Max ve svém díle opakuje 

parléřovského sv. Václava ze svatováclavské kaple chrámu sv. Víta [obr. 131]. Řešení 

se mu však jeví jako překonané a lituje, že se umělec nenechal inspirovat starším 

zobrazením sv. Václava, nalézajícím se ve Vyšehradském kodexu214. Tato nuance 

jasně ukazuje na proměnu názorů týkajících se gotického umění. Šlo o potvrzení 

národní legitimity na základě starobylosti. Česká strana se tak postupně počínala 

odvracet od gotiky, kterou považovala čím dál tím více za německou a naopak se 

začala přiklánět k románskému slohu, který nazývala byzantinským podle spojení 

slovanských Čechů s východní Evropou. Postoje byly umožněny rozvojem 

archeologických výzkumů a historie jako přísné vědy, které začínaly ve větší míře 

ovlivňovat umění. Historismus v Čechách se tak dostal do své vrcholné fáze, kdy se 

umění vymaňovalo z pout neoklasicismu a začalo se řídit pravidly, která byla 

podporována vědeckými historickými výzkumy. Josef Max opustil klasicizující 

lineárnost sevřeného tvaru a snažil se napodobit, charakteristické gotické esovité 

zakřivení sochy. Tento případ však není v jeho díle prvním. Zatímco sochy pro 

východní křídlo Staroměstské radnice jeví ovlivnění především gotickým detailem a 

celkové vyznění je stále v neoklasicistním tónu, tak již v horní části fiály pomníku 

Františka I. se objevují sochy, ve kterých se Max snažil vedle výrazu pochopit i 

stavbu a skladbu. Na pomníku jsou to posléze drobné plastiky, jejichž vznik si nelze 

představit bez exaktního pochopení gotiky. Pronikání gotiky do umění 19. století 

začíná všeobecně prostupovat od detailu k celku, od ornamentu k výrazu. Sv. Václav 

Josefa Maxe je tak již sochou, ve které gotizující výraz převážil nad neoklasicistním, 

jak je zřejmé ze srovnání se sochou sv. Jana Evangelisty v Mariánských lázních, kde 

umělec použil rovněž gotický vzor. S odhlédnutím od modernistických tendencí 

                                                 
214 „Nové sousoší Maxovo jest již dokonáno a připraveno k postavení. Hlavní figurou zůstal zase Norbert. Oba 
patronové zemští jsou v rouchu královském. Svatý Václav s praporem v pravé ruce, levou na štítě, staročeskou 
orlicí ozdobeném. U pojmutí pozorovati opět, že Max jako Hellich a jiní umělcové přijali co typický vzor onu 
výtečnou sochu sv. Václava od mistra Petra Gmyndenského z druhé polovice XIV. století opustivše posavadní 
Karlem Škrétou zobecnělý ráz XVII. století. Škoda že se neobrátili k nejstaršímu vzoru sv. Václava, totiž 
k onomu, který se nachází v miniaturách nejstaršího misálu Vyšehradského“. Lumír, 3, 2. 6. 1853, s. 526–528.  
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nastupujících generací, přikloněných více k české straně je však zřejmé, že umělci 

jako Josef Max a Josef Kranner přistupovali ke Karlovu mostu jako k památce 

prvního stupně a snažili se svými díly co nejvíce respektovat její ráz a strukturu. 

Most pojímají i přes respekt vůči barokním sochám, jež Josef Max chválí a oceňuje, 

především jako gotický a jejich snažení odpovídá ohleduplnému purismu, ve kterém 

se v tomto případě vyplnil sen mnoha generací, postavit na gotický most gotické 

sochy. Jejich dílo odpovídá ideologii zemského patriotismu, který však pomalu začal 

být přežitkem. Zajímavým příkladem, který v sobě spojuje výše naznačené aspekty je 

socha sv. Václava, kterou vytvořil podle návrhu Josefa Führicha sochař Josef Kamil 

Böhm na první mostní pilíř Karlova mostu na objednávku Paula Aloise Klara. V této 

soše byl již ve své době spatřován určitý protiněmecký akcent, jak naznačuje v 

popisu této sochy August Anton Glückselig pro ročenku Libussa redigovanou 

Paulem Aloisem Klarem „Každý atribut zde má svůj hluboký význam a historické 

opodstatnění. Držení těla je plné jednoty a harmonie. Vévoda Václav je znázorněn v 

okamžiku, kdy se posilňuje modlitbou proti císaři Jindřichovi Ptáčníkovi před posledním 

bojem za nezávislost Čech.”215 

Josef Max se dále snažil prosadit na Karlově mostě nahrazení poškozené 

Mater Dolorosy novou Pietou, k níž předložil primátoru Wankovi plány počátkem 

července.216 V té době bylo již rozhodnuto o soše sv. Jana Křtitele [obr. 132], 

objednané Janem Neubergem, který si pravděpodobně v téže době objednal i sochu 

Karla IV. pro vinohrad na svém mělnickém panství.217 Ještě téhož roku byla snesena 

Brokofova socha sv. Josefa, aby byla nahrazena plastikou stejného námětu od Josefa 

Maxe, objednanou obchodníkem Josefem Bergmannem. Obě tyto sochy dokončili až 

Maxovi žáci, neboť umělec v roce 1855 zemřel [obr. 133]. 

                                                 
215 August Anton Glückselig (pozn. 94) s. 385. Autor se zde dále vrací k původní myšlence nejstaršího 
znázornění svatého Václava, které bylo nalézáno v Mater Verborum, neboť tam je „vyjádřena mladost 
svatého tak jak ji vidíme u Führicha. Teprve později ve 14. století byl sv. Václav představen starší a s vousy.“ 
[překl. autor]. 
216 Bohemia ze 7. července 1854. 
217 Josef Max tuto sochu nestihl, podobně jako objednaného Karla IV., dokončit. Svatého Jana Křtitele 
dokončil po jeho smrti žák Josef Effenberger. Rudolf Müller (pozn. 5), s. 123. Kwěty z 28. června 1855, 
„Josef Max právě dokonává větší sochu Karla IV. v rouše českém královském. V jedné ruce drží révu vinní, čímž 
se připomíná, jedna z jeho přečetných zásluh, valné rozšíření vinařství. V druhé ruce o zbraň opřené, spočívá 
listina, kterouž ustanovil zákony, slavnou ochranu poskytující vinařství českému. Velezdařilá tato socha bude 
postavena blíže Mělníka na vinohradě p. rytíře Jana z Neuberka“. „a v tváři Karlově ještě viděti poslední rysy 
umělce, jenž, když naposledy v dílně své byl, právě na této tváři pracoval.“ Bohemia 28. června 1855. 
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Další zakázkou, na níž Josef Max pracoval souběžně s opravami na Karlově 

mostě a kterou již nestihl dokončit, bylo dílo, jež mu vedle pomníku Františka I. 

zajistilo největší proslulost. Popud k postavení pomníku maršála Jana Josefa 

Václava Radeckého vzešel od ředitele Akademie Christiana Rubena poté, co vrchní 

velitel severoitalské rakouské armády porazil savojská vojska Karla Alberta v bitvě u 

Novary (23. 3. 1849).218 Touto vítěznou bitvou si Rakouská říše pojistila na několik 

dalších let své državy v severní Itálii. Zároveň pacifikováním nepokojů v této části 

země byla učiněna tečka za revolučními roky 1848–1849. Vzhledem k faktu, že 

stanovy Krasoumné jednoty výslovně počítaly s investicí pětiny svých příjmů na 

fond pro umělecká díla, intervenoval František Thun pod vlivem ředitele Akademie 

pro návrh postavení velmi nákladného pomníku.219 Členové Krasoumné jednoty 

souhlasili a oslovili bratry Josefa a Emanuela Maxe. Poté co Josef Max vypracoval 

dva návrhy, bylo rozhodnuto, že pomník bude postaven podle návrhu Christiana 

Rubena a mezi oba bratry Maxe byla práce rozdělena tak, že mladší Emanuel Max, 

který za svého pobytu v Monze Radeckého dvakrát portrétoval, měl vytvořit 

samotnou maršálovu postavu a Josef Max symbolické postavy, představující hlavní 

zbraně Rakouska.220 Podle zpráv z deníku Julia Melzera „sháněl Josef Max během roku 

1849 své rozprchlé žáky, neboť tušil velkou zakázku“.221 O to víc byl jistě zklamán, když se 

dozvěděl, že bude pracovat podle návrhu Christiana Rubena a sám se měl vyjádřit 

„Mě nezbývalo nic jiného, vzhledem pozici do jaké jsem se dostal, než přijmout Rubenův 

nápad a snažit se z toho zla najít nejlepší východisko“.222 Z Maxova výroku je zřejmé, že 

Ruben byl ke sklonku své pražské kariéry obávanou osobou, neboť v této době byl 

„stále zachmuřený, vůči umělcům uzavřený a před laiky ve Společnosti vlasteneckých přátel 

                                                 
218 Roman Prahl s Lubomírem Konečným otiskli záslužný článek Lubomír Konečný – Roman Prahl 
(pozn. 24). Zde starší literatura k tématu. 
219 Součástí projektu však byla i rozsáhlá sbírka po celé monarchii. Z celkového vyúčtování (Veřejný 
fond Krasoumná jednota 1184/2) je zřejmé, že prvním dárcem byl v Praze 22. prosince 1850 
generálmajor Paar, který věnoval 10 zlatých. Někteří účastníci sbírky darovali finanční obnos vícekrát. 
Například kanovník Václav Pešina věnoval jednou 20 a podruhé 30 zlatých. Prezident Společnosti 
vlasteneckých přátel umění Erwein Nostic věnoval jednorázově 500 zlatých, zatímco nový ředitel 
Eduard Engerth pouze 5 zlatých. Bývalý císař Ferdinand V. věnoval 1 000 zlatých, jeho choť Karolína 
Augusta 500 zlatých. K 8. srpnu 1859 se celkově vybralo 25 151 zlatých. 
220 Josef Max vypracoval nejdříve jezdeckou variantu. Po jejím odmítnutí vytvořil Radeckého 
s maršálskou holí v ruce. Zdůrazňuje také, že na rozdíl od bratra mu byla dána větší volnost. Emanuel 
Max (pozn. 2), s. 324–325, 362. 
221 Rudolf Müller (pozn. 164), s. 70. 
222 Rudolf Müller (pozn. 5), s. 125. 
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umění dával hlasitě najevo svůj negativní postoj proti všemu, co vytvořili domácí umělci“.223 

Animozita vůči Rubenovi ze strany pražských umělců musela vzrůst v okamžiku, 

když vyšlo najevo, že si ředitel nechal proplatit honorář za dohled nad pomníkem i 

když většinu svého času pobýval na Akademii ve Vídni.224 Samotný kontrakt 

s Josefem a Emanuelem Maxovými byl uzavřen 1. ledna 1853.225 Christian Ruben měl 

jako ideu k Radeckého pomníku udělat pouze „pár uhlových linií, které načrtl jako 

„návrh“ na zeď ateliéru“.226 Naštěstí jsme v tomto případě o postupu prací dobře 

informováni díky dochovanému účetnímu materiálu, z něhož lze postup 

rekonstruovat. Rubenovi byl ještě rok před podepsáním smlouvy s umělci vyplacen 

honorář za samotný nápad. Týden po podepsání smlouvy, v lednu 1853, dostali 

bratři Maxové první splátku na modely. Ty byly definitivně hotovy koncem roku 

1854, neboť v kvitanci ze 17. ledna 1855 je zdůrazněno, že jsou již hotové, ale 

v případě Josefa Maxe dosud nesestavené.227 I přes tento fakt mu byly peníze 

vyplaceny, neboť je jisté, že skupina osmi vojáků vyžadovala již pouze sestavení a 

odeslání do slévárny.228 Tuto práci však Josef Max již nedokončil, neboť se nakazil 

                                                 
223 Ibidem, s. 125. 
224 O tom jaký měl Christian Ruben na členy Společnosti a zvláště na Františka Thuna vliv, svědčí 
návrh na podání výplaty, jíž inicioval sám František Thun „Na základě písemného návrhu hraběte 
Františka Thuna se navrhuje, aby se vyplatil přiměřený honorář panu řediteli Akademie Rubenovi za jeho 
myšlenku na Radeckého pomník a jeho námahu za uskutečnění tohoto návrhu z již dostupných peněžních 
prostředků. Bylo dojednáno panu řediteli Akademie Rubenovi za jeho myšlenku a provedení vyplatit honorář 2 
000 zlatých konvenční měny z již dostupných peněz a zároveň ho požádat o převzetí dohledu nad celkovým 
provedením pomníku za zatimních 2 000 zlatých. Jedna polovina se proplatí po dokončení modelů a druhá 
polovina po postavení pomníku. Podepsáni Erwein Nostic, prezident a Albert Nostic“ (Veřejný fond 
Krasoumná jednota). 
225 1. Pan Josef Max se zavazuje zhotovit model níže uvedené skupiny figur pro Radeckého pomník podle nápadu 
ředitele Akademie Rubena. Tato skupina se skládá z osmi figur sedm a půl stopy vysokých, pro odlití do bronzu. 
Toto pak do tří let od data této zakázky. Zavazuje se dokončit a obstarat zabalení a odeslání do slévárny. 2. 
Nejenže nápad zřídit pomník vyšel od ředitele Akademie Rubena, je tento pověřen dozorem nad celým 
provedením. Tím se zavazuje pan Josef Max respektovat všechny připomínky týkající se modelu a udržovat proto 
s panem Rubenem v této záležitosti stálý styk. 3. Výbor Společnosti vlasteneckých přátel umění v zastoupení 
Krasoumné jednoty zajišťuje posléze panu Josefu Maxovi za převzetí práce a vydání honoráře 10 200 zlatých. 
Rudolf Müller (pozn. 5), s. 126. 
226 Ibidem, s. 126. 
227 Jednatelství finanční správy Krasoumné jednoty. Dle uzavřeného kontraktu se sochaři Josefem a Emanuelem 
Maxem o zhotovení modelů pro Radeckého pomník se vyplatí těmto třetí splátka ve výši 3000 zlatých konvenční 
měny, a sice panu Emanueli Maxovi, který zhotovil model hlavní postavy 1000 zlatých konvenční měny a panu 
Josefu Maxovi, který zhotovil spodní skupinu soch, ale ještě je nesestavil, částku 2 000 zlatých konvenční měny. 
V Praze 17. ledna 1855 podepsán Erwein Nostitz. Veřejný fond Krasoumné jednoty. 
228 Konečné vyúčtování je uloženo ve fondu Krasoumné jednoty fascikly I., II., III., IV. 
Christian Ruben, 19. říjen 1852, kvitance na 2 000 zlatých vystavena 20. října 1852; Josef Max, 8. leden 
1853 písemně potvrzeno 2 000 zlatých 9. ledna 1853; Emanuel Max, 8. leden 1853 písemně potvrzeno 1 
000 zlatých 9. ledna 1853; Josef Max, 1. leden 1854 písemně potvrzeno 3 000 zlatých 3. ledna 1854; 
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během cholerové epidemie a zemřel na vrcholu své slávy těsně před půlnocí ve 

středu 18. června 1855 v Praze ve věku 51 let229.  

Po smrti svého bratra zakázku převzal Emanuel Max, který ji provedl bez 

nároku na odměnu.230 Poopravil pouze některé detaily (podložení nohy dělostřelce 

hlavní kanónu), skupinu sestavil a společně se svojí postavou maršála připravil 

k odeslání do norimberské slévárny Burgschmiet & Lenz, za což byla jemu a vdově 

Anně Maxové v lednu 1856 vyplacena odměna. V souvislosti s touto akcí se dochoval 

vynikající a doposud opomíjený dokument, jakým je pohled do vnitřku slévárny. 

Grafika je důležitá i z toho důvodu, že v pozadí místnosti je zachycen model 

Hähnelova pomníku Karla IV. pro Prahu. Střed obrazu je určen Radeckého postavě. 

Při stěnách dílny jsou rozestavěny jednotlivé postavy spodní skupiny. V popředí 

vpravo je na zemi hlava jednoho z vojínů a zcela vlevo je opřen originální plán 

Radeckého pomníku. Celá práce je pojata s reportážní věrností, že není důvod 

pochybovat o věrohodnosti grafiky [obr. 135]. V den odhalení pomníku 13. prosince 

1858 bylo Anně Maxové ještě vyplaceno tisíc zlatých „jako dar s ohledem na pracovité 

jakož levné zhotovení modelů pro Radeckého pomník, práci to jejího manžela“. Ve stejný den 

pak byl vydán příkaz k platbě také Christianu Rubenovi za dohled nad pomníkem. 

                                                                                                                                                         
Emanuel Max, 1. leden 1854 písemně potvrzeno 1 000 zlatých 3. ledna 1854; Josef Max, příkaz k platbě 
17. ledna 1855 vyplaceno proti potvrzení 25. ledna 1855 2 000 zlatých; Emanuel Max, příkaz k platbě 
17. ledna 1855 vyplaceno proti potvrzení 25. ledna 1855; Christian Ruben, příkaz k platbě, písemně 
potvrzeno 28. července 1855 1 000 zlatých. Anna Maxová, v zastoupení Emanuela Maxe, 28. července 
1855 1 200 zlatých vyplaceno 4. srpna 1855; Anna Maxová, 7. duben 1856 písemně potvrzeno 2 000 
zlatých. Emanuel Max, 7. duben 1 000 zlatých písemně potvrzeno 10. duben 1856. Burgschmiet a Lenz, 
7. duben 5299,23 zlatých písemně potvrzeno 14. dubna 1856. Burgschmiet a Lenz, 13. listopadu 5 
621,30 zlatých písemně potvrzeno 29. listopadu 1856. Christian Ruben, 30. listopadu písemně 
potvrzeno téhož dne 1858 1 000 zlatých. Christian Ruben 30. listopadu písemně potvrzeno téhož dne 
1858 500 zlatých. Celkově tak bylo vyplaceno za návrh a vedení pomníku Christianu Rubenovi 4 500 
zlatých! Srovnáme-li to s ostatními položkami, byl Ruben opravdu zaplacen královsky. Za model 
spodní skupiny 11 200 zlatých, za model postavy Radeckého 5 000 zlatých. Za odlití a transport 10 
920,53 zlatých. 
229 Pohřeb Josefa Maxe popsal nejpodrobněji Lumír, 5, 1855, č. 25, 21. 6., s. 597–598. „Při pohřbu našeho  
slavného sochaře Josefa Maxe, jenž se včera o 6 hodině s konduktem pp. Dominikánů k Nové bráně a odtud na 
Volšanský hřbitov pohyboval, jevilo se znamenité účastenství všech vzdělanců Pražských, vše co v Praze v oboru 
umění a literatury čelnějšího následovalo rakev, kterou s pochodněmi provázeli mladší někteří malířové. 
Měšťanův mnoho a někteří důstojníci doplnili pohřební průvod muže, jenž co člověk rovněž jako co umělec 
všeobecně milován byl.“ V roce 1878 byla na dnes již nexistujcí dům v Krocínově ulici osazena pamětní 
deska majitelem domu Františkem Zelingerem s českým a německým textem „Zde žil sochař Jos. Max“. 
Světozor, 12, 1878, č. 29, s. 367. 
230 Emanuel Max (pozn. 2), s. 341. 
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O podobě pomníku a jeho umístění brzy vyvstaly pochybnosti. Ruben byl 

oprávněně napadán především pro nepochopení námětu, neboť téma vyzdvihování 

na štít bylo spojeno především s tou fází římských dějin, na níž bylo nahlíženo jako 

na úpadkovou. Tato doba, kdy se generálové vyzdvižením na štít stávali římskými 

císaři, mohla mít také v souvislosti s rakouskou monarchií nepatřičné konotace. 

Český tisk v době odhalení pomník ocenil: „Volně a s nepokrytou hlavou stojí před námi 

šedivý vojevůdce na velikém štítě, na němž ho zvedli nadšení vojáci podle starogermánského 

zvyku jako v triumfu po vítězné bitvě… Nevidíme zde tlupu ponížených pretoriánů, kteří jako 

obvykle holdují svému vojevůdci, nýbrž skupinu vojínů zapálených pro svého císaře a 

vlast.“231 Naopak z Vídně, která nebyla postižena partikularismem typickým pro 

pražské prostředí, se ozvaly i negativní posudky. V nakladatelství Leopolda 

Sommera ve druhém dílu Gotische Schriften z roku 1854 vyšla pozoruhodná kritika: 

„Pomník Radeckého má stát na vysokém podstavci, na kterém osm vojáků všech zbraní a 

národností stojí jásající v uzavřeném kruhu a drží velký štít nad hlavou, na němž balancuje 

oslavenec s rakouskou vlajkou v ruce. Balancování - jak jinak nazvat by se dal postoj na štítě, 

navíc ještě vybouleném. Výsledný dojem je neestetický, protože v divákovi navozuje dojem 

strachu, že hlavní figura co chvíli spadne. K tomu se řadí historická nevhodnost „zdvihání na 

štítě“. Když nadšení vojáci upadající římské říše pozdvihovali své vojevůdce na štít, tak jej 

tímto aktem proklamovali svým vůdcem. Totéž se odehrávalo též u jiných národů. Zdvihat 

však vojevůdce na štít, aby byl uznán jako velitel, je bez historického podkladu a tedy 

nepřípustné a umělecky zavrženíhodné.“232 Také v Čechách se dostalo pomníku kritiky 

z pera Karla Purkyněho, který je navíc pravděpodobně autorem vtipné karikatury 

hospodského balancujícího s půllitry na štítě, neseném opilci.233 V souvislosti 

s pomníkem bylo v poslední době především upozorněno na pravděpodobné 

                                                 
231 Citováno podle Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný (pozn. 162), s. 47. 
232 Citováno podle Rudolf Müller (pozn. 5), s. 127. 
233 Karikatura Radeckého pomníku v Praze v majetku Národní galerie v Praze je datovaná lety 1858–
1860 a její autorství je přičítáno Karlu Purkyně. Viz naposledy Lubomír Konečný – Roman Prahl 
(pozn. 24), s. 64 (obr.). Problematika spojená s Rubenovým nepochopením tématu musela být 
v českých uměleckých kruzích pravděpodobně hojně diskutováno, neboť parafráze námětu se stala 
běžným nástrojem české kritiky. Např. rozhodování o volbě autora pražského pomníku sv. Václava 
bylo parafrázováno anonymním karikaturistou pro humoristické Šípy. Karikaturista ve svém dílku 
Panská přízeň znázornil sochaře Josefa Václava Myslbeka vynášeného-natřásaného na štítě hlavními 
představiteli „staročechů“ Josefem Hlávkou, kardinálem Františkem de Paula Schönbornem a 
Františkem Ladislavem Riegrem. Repro: Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný (pozn. 162), s. 111. Na fakt 
zvolení nevhodného námětu ukazuje i širší společenské přijetí viz např. satyru Ples českých spisovatelů 
publikovanou v Národních listech 17. 10. 1886 Janem Nerudou, in: Jan Neruda, Satyry II., Praha 1922. 
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Rubenovo využití starších grafických předloh. Lze se však domnívat, že hlavní 

myšlenku Ruben převzal z tehdy populární monografie o Napoleonovi Bonaparte, 

kde bylo jako frontispisu použito listu námětem nápadně podobného pražskému 

pomníku234 [obr. 136]. Již několikrát byl v minulosti hledán předobraz pro řešení 

pražského pomníku v podobě sousoší sv. Františka Serafinského od Ferdinanda 

Maxmiliana Brokofa.235 Tento předpoklad není neopodstatněný a náleží do širší 

skupiny v souvislosti s dalšími řešeními, na něž nebylo doposud poukázáno a na něž 

pravděpodobně bude ještě v budoucnu upozorněno. Takovými se mohou jevit 

například různé renesanční a manýristické kašny (např. Tugendbrunnen 

v Norimberku od Benedikta Wurzelbauera), nebo grafiky ze stejného období. Na 

obdobné typy ostatně Christian Ruben navazoval při vytváření pamětního svícnu 

v roce 1842 236 a na něj pomyslel Josef Max, když neúspěšně navrhoval statické 

podchycení celé skupiny vymodelovaným stromem, do jehož koruny chtěl štít teprve 

zasadit.  

Pomník je koncipován ve dvou úrovních. Spodní skupina se skládá z osmi 

vojáků představujících osm základních složek rakouské armády. Tato skupina 

posléze, ve smyslu osobní devízy nového císaře Františka Josefa I. Viribus unitis, 

vyzvedává maršálovu postavu na štítě. Tento motiv je zde velmi důležitý, neboť 

osobní císařovovo heslo Společnými silami nemá smysl komentáře pro diváka, ale 

symbolizuje přímo císaře, který je tímto způdobem na pomníku zastoupen. Celá 

skupina byla osazena na kamenném podstavci, jehož autor Bernard Grueber provedl 

i urbanistické řešení celého projektu.237 V době vzniku byl pomník předmětem 

                                                 
234 Laurent, Pierre Mathieu, Histoire de l´Empereur Napoléon, Paris 1839. Hlavní oslavnou ilustraci 
frontispisu provedl Horace Vernet. Ilustrace představuje jezdeckou sochu Napoleona, kterou vynášejí 
jeho vojáci. 
235 Domněnku potvrzuje například ve vlastních vzpomínkách Emanuel Max, viz Emanuel Max (pozn. 
2), s. 362. 
236 Grafický převod Konrád Wiesner, 745 x 560 mm, např. Národní galerie v Praze R 87379.  
237 Podstavec byl při snesení pomníku v roce 1919 pravděpodobně zničen. Na přední straně nesl nápis 
„Dem Feldmarschall Joseph Grafen Radetzky von Radetz. Dem Führer der tapfern k.k. Armee  in Italien 1848–
1849 Durch den Kunstverein in Böhmen im Jahre 1858“ Boční strany podstavce nesly vavřínové věnce se 
jmény vítězných bitev „1848 / Santa Lucia / 6. Mai“, „1848 / Vicenza / 10. Juni“, „1848 / Custozza / 25. 
Juli“, „1849 / Novarra / 23. März“. Přestože byla Krasoumná jednota od počátku rozhodnuta postavit 
pomník na Malostranském náměstí v Praze, byla navrhována i jiná místa jako Staroměstské náměstí, 
spodní část Václavského náměstí nebo dnešní náměstí Republiky před Josefská kasárna. Urbanistický 
projekt (Situations Plan vom Theile des Kleinseiter Ringes…) Bernarda Gruebera je datován 10. červnem 
1856 a je uložen v Archivu Národní galerie (Veřejný fond Krasoumná jednota AA 1549/2). 
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četného grafického reprodukování. Srovnání grafického převodu původní Rubenovy 

myšlenky od Jana Zítka [obr. 137] s definitivním provedením přináší zajímavé 

poznatky [obr. 138]. Především se jedná o celé držení Radeckého postavy, kdy bylo 

výměnou šavle za maršálskou hůl docíleno vyniknutí symbolické myšlenky 

jednotného a silného Rakouska Radeckého osobou, s nímž se v této podobě 

identifikoval i sám císař. Zároveň se touto změnou hmota maršálovy postavy uzavírá 

více do sebe, působí kompaktněji a méně agresivně se vymezuje vůči svému okolí. 

Ústup od těchto „blücherovsko-neyovských“ předobrazů si kromě estetických 

aspektů nepochybně vynutila i bezpečnostní rizika a nutnost předejít vandalským 

útokům, k nimž by tasená šavle nepochybně vybízela. Podobně sevřeněji působí i 

vojáci, kteří díky tvarové redukci působí klidnějším a sevřenějším dojmem238 [obr. 

139, 140, 141]. 

Když bylo konečně rozhodnuto, že pomník bude odhalen v listopadu 1858, 

byly zahájeny rozsáhlé přípravy. V souvislosti s Radeckého pomníkem byla 

například Krasoumnou jednotou ražena pamětní medaile, již vytvořil Václav 

Seidan239. Slavnostní odhalení bylo posunuto kvůli panovníkovým časovým 

dispozicím z 10. listopadu na 13. listopad. Bohužel v ten den nebylo příhodné počasí. 

Kvůli zimě vojenské jednotky nastoupily v kabátech. Ve městě byla po ránu i mlha, 

která se však během dopoledne rozplynula. Podobně se ani příliš nepovedlo 

uspořádání jednotlivých tribun, jejichž umístění navrhl Bernard Grueber. Tribuny 

byly umístěny příliš blízko pomníku, takže lidé ve spodních řadách nemohli nic 

vidět. Oddělená tribuna s císařovnou již byla umístěna na vhodnějším místě. Krátce 

po jedenácté hodině přijel na Malostranské náměstí panovníkův kočár s Františkem 

Josefem I. a Alžbětou, kteří byli přivítáni a usazeni Erweinem Nosticem. Ten 

přednesl slavnostní řeč a požádal císaře o svolení předat pomník do vlastnictví města 

Prahy. František Thun přečetl darovací listinu a primátor Václav Wanka za dar 

                                                 
238 Původní Rubenův návrh dokumentuje rytina Jana Zítka, která vznikla na přelomu 1852–1853 z 
popudu Krasoumné jednoty. „Vzor k pomníku, který Radeckému v Praze postavený bude, vyvedený od 
bratrů Josefa a Emanuela Maxe, jest již přijat a nákres vzoru toho se nyní ryje v oddělení ryteckém c.k. Akademie 
výtvarných umění ve Vídni“. Lumír 2, 1852, 12. 8., s. 717. Původní Rubenova myšlenka je též zachycena 
na litografii Vinzenze Katzlera, obr. v Jiří Rak – Vít Vlnas (pozn. 1). 
239 Medaile byla vytvořena ve třech variantách. Ve zlatě byla vyražena ve dvou, stříbrná ve sto třiceti a 
bronzová ve čtyři sta dvaceti exemplářích. K historii viz Antonín Novotný, O vzniku Seidanovy 
medaile Donebauer č. 3698. Numismatické listy 3/4, XVI, 1961, s. 104. 
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následně poděkoval. Vzápětí došlo během čestné salvy k slavnostnímu odhalení 

pomníku, který si císař za doprovodu místodržitele Karla Mecséryho prohlédl. Poté 

si nechal František Josef I. představit všechny umělce, kteří se na pomníku podíleli. 

Místo zemřelého Josefa Maxe k němu byla uvedena vdova, které v následujících 

dnech věnoval jednorázově 2 000 zlatých a synu Gabrielovi garantoval stipendium 

na vídeňské Akademii, pokud se na ní rozhodne studovat.240 Tentýž den oslava 

pokračovala ještě plesem na Žofíně, který na počest panovníka uspořádalo město. 

František Josef I. se v Praze ještě několik dní zdržel, udílel audience a sám navštívil 

vybraná místa ve městě. Jakmile byly slavnostní dny u konce, život v Praze se vrátil 

k normálním starostem, během nichž život dával zapomenout, jak na návštěvu 

panovníka v Praze, tak i na novou dominantu Malostranského náměstí – Radeckého 

pomník. S tím jak se doba vzdalovala, vybledly i vzpomínky na Josefa Maxe. Avšak i 

ty pomalu zmizely v zapomnění. Pomník se stal především symbolem rakousky 

smýšlejících Čechů, podobně jako Krasoumné jednoty, která se jeho realizací 

prezentovala na svých oficiálních tiskovinách. Jako jeden z mála pražských pomníků 

byl ale Radeckého monument chválen takřka všemi pro své nesporné výtvarné 

kvality. O to větší to bylo pro mnohé překvapení, když revoluční nadšení z nově 

ustanovené Československé republiky v roce 1919 unáhleně rozhodlo o jeho 

odstranění. Od této doby uplynulo takřka 100 let a doba pokročila. V poslední době 

se opět ozývají hlasy po instalování Radeckého pomníku na jeho původní místo na 

Malostranské náměstí. Mnohé vášně vychladly a podobně jako bylo jméno Maxe 

postupně umazáváno z historické paměti Čech, opět se do něj stejně pozvolna jako 

jména jiných Čechů navrací. Ať se na náměstí pomník podaří postavit nebo ne,241 již 

samotná úvaha o znovupostavení může být velkým pokrokem v myšlení Čechů a 

obrovským zadostiučiněním pro umělce, k němuž se jeho národ kdysi zachoval 

nevděčně. Teprve čas musel zhojit rány a ukázat, že je česká historie bez některých 

svých aspektů obtížně pochopitelná a mnohem chudší a šedivější.  

                                                 
240 K tomu měla Maxova rodina dostávat z císařovy pokladny po dobu pěti let 300 zlatých ročně. 
Emanuel Max přiznává, že sám posléze přispíval 200 zlatými po dobu šet let. Gabriel Max získal na 
přímluvu Christiana Rubena a Františka Thuna roční stipendium 200 zlatých ročně již v Praze. 
Emanuel Max (pozn. 2), s. 54. 
241 Na toto téma bude nutné v budoucnosti vést široce pojatou diskuzi, neboť samotné postavení 
pomníku na své původní místo, které zaznamenalo ve 20. století značných změn, nemusí působit 
autenticky. 
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IV. Závěr  

 

Jak již bylo naznačeno na začátku, dostal se odkaz Josefa Maxe v době 

utváření české demokratické společnosti do nezáviděníhodné situace. Kritici jeho 

díla tvrdili, že nedokládá nic více než fakt, že umění v Čechách procházelo hlubokou 

hodnotovou krizí způsobenou kromě jiného tím, že sochařství ztratilo schopnost 

přinášet dostatečně uspokojivé odpovědi na otázky, jež společnost a potenciální 

mecenáše v té době trápily, a místo toho, aby je řešilo, mechanicky lpělo na starých 

symbolech, které mezitím již ztratily svůj obsah. Maxovo dílo, ale i sám autor jako 

sochař a člověk, bylo vymezováno vůči tvorbě generačně mladšího Václava Levého, 

v němž byl spatřován a nalézán „první český sochař“. Bohužel česká společnost měla 

v době svého utváření tendenci logicky „vyrábět“ své prvomučedníky a Václav Levý 

všechna kritéria splňoval. Mnohá tendenční prohlášení jsou však nepravdivá a 

zavádějící. Vyniká především údajný Levého nedostatek zakázek a jeho tragicky 

mladý věk úmrtí. Avšak Václav Levý zemřel v padesáti letech a Josef Max 

v jedenapadesáti letech. Podobně je tomu i s počtem vytvořených děl, kdy katalog 

Václava Levého a Josefa Maxe má v podstatě stejný počet položek. Srovnáním prací 

obou sochařů lze nalézt více shodných znaků, na jejichž základě a právě díky 

nastavenému zrcadlu díla Václava Levého odkaz Josefa Maxe spíše vynikne. 

Podobně jako Václav Levý byl i Josef Max svou podstatou sochařský autodidakt. 

Zatímco Václav Levý volil rovnou akademické školení u nejlepšího německého 

sochaře své doby Ludwiga Schwanthalera v Mnichově, Josef Max prošel pouze 

školením pražské Akademie bez větší možnosti opřít se o domácí kamenosochařskou 
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tradici, jíž se stal po vymření generace neoklasicistů v podstatě znovuzakladatelem. I 

přes tento handicap dokázal Josef Max navázat ve své původnosti na současné 

umělecké trendy představované především dílem Bertela Thorvaldsena a Ludwiga 

Schwanthalera. Stejným způsobem je však nutné přistoupit ke srovnání i se starší 

sochařskou generací, především s dílem Václava Prachnera. Vycházel-li Václav 

Prachner z prací Antonia Canovy, které v některých případech doslova citoval, tak 

Josef Max reagoval také na tvorbu Canovova antipoda Bertela Thorvaldsena. 

V přeneseném významu lze posléze spatřovat v rovině Václav Prachner – Josef Max 

stylové proměny vztahu Antonio Canova – Bertel Thorvaldsen. Podobně jako 

Prachner přidal Josef Max do repertoáru české plastiky témata, jež pak na dlouhou 

dobu zdomácněla a stala se v různých podobách závazným typem. Václav Levý 

v některých svých dílech na Josefa Maxe vědomě navázal a jeho myšlenky dále 

rozvinul. Zároveň akademická východiska spolu se zápůjčkami představujícími 

mnohdy vrcholy „romantismu“ ukazují Josefa Maxe jako umělce, který, přestože se 

nutně identifikoval s akademickým eklektismem svého prostoru, pokusil se vytvořit 

kompromis mezi neoklasicismem a romantismem ve jménu pokračování 

akademických ideálů. 

Takřka celá pomaxovská generace prošla dílnou Josefa Maxe, což bývá často 

opomíjeno a marginalizováno. Přesto je tento fakt určující pro následující vývoj ve 

druhé polovině 19. století. Josef Max ve svém díle zpočátku syntetizoval barokní 

řezbářskou tradici, která se v jeho práci neustále objevuje. Byl nepochybně jedním 

z nejschopnějších a nejlepších českých modelérů první poloviny 19. století, což je 

zřejmé především v jeho raných reliéfech, které ve srovnání s jeho volnými 

plastikami logicky působí mnohem živěji, vzhledem ke skutečnosti, že Josef Max byl 

povahou vyškolený řezbář. Toto však nezmenšuje význam jeho volných plastik. Ty 

jsou dnes mnohdy těžce poškozeny a jejich výpovědní hodnota je jejich devastací 

snížena. Stejně tak je nutné mít na vědomí, že takřka v celé první polovině 19. století 

bylo pro plastiku využíváno naprosto nevhodného hrubozrnného nehvizdského 

pískovce, který podléhá rychleji oxidaci a změnám barevnosti, takže původní záměr 

imitace ušlechtilejšího materiálu přišel vniveč. Srovnání těch Maxových prací, kde 

měl možnost pracovat s jiným měkčím druhem pískovce, ukáže na zajímavý a 
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markantní rozdíl v kvalitě zpracování a představuje Josefa Maxe jako sochaře 

světového formátu. Sochařství však bývá posuzováno ve světle rozsáhlých a 

monumentálních pomníkových realizací, které jsou v Evropě stejně jako v Čechách 

běžnější až v druhé polovině 19. století. I v tomto ohledu prokazuje Josef Max 

nebývalé pochopení pro celek, které ho opět řadí mezi vynikající autory. V jeho 

pracích z pozdního období se zároveň objevuje náběh k pochopení barokního 

revivalu, který začíná ve středoevropském prostoru převládat od šedesátých let 19. 

století. Svojí povahou však Josef Max zůstává vynikajícím akademikem, jehož dílo 

snese srovnání s bavorským pozdně neoklasicistním okruhem Ludwiga 

Schwanthalera a Johanna Leeba, z vídeňského prostředí posléze především s díly 

Josefa Kähsmanna, Johanna Nepomuka Schallera a Franze Bauera. V Itálii lze nalézt 

paralelu například v díle Pietra Teneraniho. Josef Max se dnes jeví mnohem 

vlivnějším umělcem, neboť srovnáním jeho prací s produkcí nastupujících generací si 

bez jeho působení nelze představit dílo celé řady umělců působících v druhé 

polovině 19. století, ale ani ranou předpařížskou tvorbu Josefa Václava Myslbeka a 

především dílo Pavla Antonína Wagnera, kterého lze považovat za přímého 

pokračovatele maxovské tradice v Čechách. 
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V. Katalog 

 

Katalog díla Josefa Maxe je rozdělen na dvě části. V první jsou shromážděna a 

chronologicky seřazena všechna dosavadní známá díla. V této části katalogu jsou 

rovněž uvedena i díla, která byla prokazatelně vytvořena, avšak byla 

pravděpodobně zničena a také práce, jež zůstaly pouze v projektech a nebyly 

z různých důvodů uskutečněny. Několik málo známých kreseb Josefa Maxe je 

zařazeno také do první části katalogu. Návrhy k realizovaným sochám jsou 

přiřazeny k příslušným katalogovým položkám. Do soupisu jsou zahrnuty i práce, 

které byly prezentovány autorem či vlastníky na výstavách a jež jsou dnes nezvěstné. 

Ve druhé části katalogu je uveden výčet modelů, rovněž dnes nezvěstných, které 

viděl Maxův první a dosud poslední životopisec Rudolf Müller v ateliéru 

bezprostředně po umělcově smrti. 

 

 

Stojící P. Marie s Ježíškem 

1826 

pískovec 

Vystaveno v roce 1826, číslo dobového katalogu 101 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1826, č. 101; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

Snímání z kříže s P. Marií a andělem 

1827 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1827, číslo dobového katalogu 99 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1827, č. 99; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 
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Germanikus 

1828 

pálená hlína 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Prager Zeitung, 1829, č. 97, s. 1. 

 

Sv. Šebestián 

1828 

Vystaveno v roce 1828, číslo dobového katalogu 101 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1828, č. 101; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

Kain utíkající od mrtvoly Abelovy 

1828 

Vystaveno v roce 1828, číslo dobového katalogu 100 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1828, č. 100; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

P. Marie s Ježíškem a malým Janem Křtitelem 

1828 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1828, číslo dobového katalogu 99 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1828, č. 99; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

Tři svaté Panny u Kristova hrobu, na němž sedí anděl 

1829 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1829, číslo dobového katalogu 117 c 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1829, č. 117 c; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 
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Ježíšek spící u podstavce kříže 

1829 

Vystaveno v roce 1829, číslo dobového katalogu 117 b 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1829, č. 117 b; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

Kristus na cestě do Emauz 

1829 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1829, číslo dobového katalogu 117 a 

Místo uložení neznámé  

Literatura: Kunstausstellung 1829, č. 117 a; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66. 

 

Náhrobek Franze Keila – Zmrtvýchvstalý Kristus   

1830–1831 

pískovec 

Chrastava – hřbitov  

Literatura: Müller 1877, s. 98, 130; Kühn 1934, s. 145 (zde foto náhrobku před poškozením); 

Poche 1977, s. 535; Prahl 2004, s. 96. 

 

Náhrobek rodiny Schroffovy 

1830–1831  

pískovec, těžce poškozeno 

Chrastava – hřbitov  

Literatura: Müller 1877, s. 98, 130; Kühn 1934, s. 145. 

 

Náhrobek faráře Karla Maška (dříve Josefa Berglera) – Lazarovo vzkříšení  

1830–1833 

pískovec 

Praha – Malostranský hřbitov (dříve Olšanské hřbitovy, II. oddělení), náhrobek byl 

zakoupen Maškovými pozůstalými v roce 1879 a roku 1886 postaven na 

Malostranský hřbitov. 
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Model nebo definitiva náhrobku, nezvěstný, byla prezentována na výstavě v roce 

1833 (v katalogu dovětek: „model k náhrobku Josefa Berglera, provedený podle kompozice 

Franze Waldherra, nalézající se na Olšanském hřbitově“), číslo dobového katalogu 106. 

Literatura: Kunstausstellung 1833, č. 106; Müller 1877, s. 99; Sokol 1940, s. 33; Blažková 

1940, nestr.(obr); Sekyrka – Vlnas 2003, s. 66, 

 

Kristus na hoře Olivetské 

1833 

Vystaveno v roce 1833, číslo dobového katalogu 107 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1833, č. 107; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Návrh blíže nespecifikovaného náhrobku 

1833 

Vystaveno v roce 1833, číslo dobového katalogu 233 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1833, č. 233; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Tobitovo uzdravení skrze Tobiáše 

1833 

Vystaveno v roce 1833, číslo dobového katalogu 108. Varianta nebo model ke skupině 

k tympanonu Klarova ústavu slepců. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1833, č. 108; Müller 1877, s. 99; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Náhrobek rodiny Ramischů  

1. polovina třicátých let 19. století 

pískovec 

Chrastava – hřbitov  

Literatura: Müller 1877, s. 99, 130; Kühn 1934, s. 141, Prahl 2004, s. 161. 
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Zvěstování P. Marii 

1833 

kresba tuší, papír, 344 × 434 mm 

Signováno vlevo dole Ioseph Max inv: et del: 1833. 

Národní galerie v Praze K 1033 

Provenience: darováno Vojtěchem Lannou v roce 1887. 

Literatura: Barvitius 1889, s. 264, č. 136; Bergner 1912, s. 377, č. 1138; Hlaváček 1988, s. 

264.  

 

Náhrobek Marie Hirschmannové 

1833 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 

Literatura: Hruška, 1940, s. 23. 

 

Noemova archa  

1834  

kresba tužkou a perem, papír, 306 × 442 mm  

signováno vlevo dole Ios Max Bildhauer / 1834.  

soukromá sbírka v Čechách.  

Nepublikováno 

 

Ukřižovaný Kristus a sv. Václav a sv. Jan Nepomucký  

1. polovina třicátých let 19. století 

pískovec 

Mařenice 

Literatura: Müller 1877, s. 101; Poche 1978, s. 361; Kocourek, 2002, nestr. 

 

Náhrobek rodiny Singerů 

třicátá léta 19. století 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 
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Literatura: Grün (Müller) 1855, s. 4. 

 

Hlavní oltář (retábl, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký) 

1836 

dřevo 

Vratislavice nad Nisou – kostel Nejsvětější Trojice 

Literatura: Kühn 1934, s. 224; Poche 1982, s. 270; Kocourek 2002, nestr. 

 

Karel IV 

1837 

pískovec 

Praha – areál bývalého kláštera sv. Karla Velikého na Karlově (dříve Karlova čp. 131). 

V Muzeu hlavního města Prahy předlohová kresba signovaná Ios: Max inve: del: et 

fecit 1837 (inv. č. II 645). V roce 1841 vydána též grafika Jiřího Döblera podle kresby J. 

Polze. 

Literatura: Grün (Müller), 1855, s. 4; Wurzbach 1867, 166–169; Müller 1877 s. 102–103, 

109; Zlatá Praha 14, 1896–1897, č. 6, 18. prosince 1896, s. 71 (V.W – Vilém Weitenweber) 

(repro původního umístění); Wittlich 1980, s. 230; Baťková 1998, s. 718. 

 

Potopa 

(1837–1840) 

olej na plátně? 

Vystaveno na výstavě 1841 (uvádí Rudolf Müller) 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Müller 1877, s. 101, 107. 

 

Jákob a Ráchel 

(1837–1840) 

Olej na plátně? 

Vystaveno na výstavě 1841 jako „Jákob a Lában s dcerou“ 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1841, č. 107; Müller, 1877, s. 101, 107. 
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Smrt sv. Ludmily 

(1837–1840) 

Olej na plátně? 

Vystaveno na výstavě 1841 jako „Svatá Ludmila“  

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1841, č. 120; Müller 1877, s. 101, 107. 

 

Náhrobek rodiny Weitloffovy – Víra, Naděje, Láska 

1838–1839  

pískovec 

Skalsko – nika při kostele sv. Vojtěcha  

Literatura: Müller 1877, s. 102–103; Poche 1980, s. 322. 

 

Náhrobek Josefa Maxe 

Po 1838 

Pískovec 

Sloup – dříve starý hřbitov 

Literatura: Angst 1910, s. 1079. 

 

Náhrobek barona Hrubého – Víra 

1838–1839  

Místo uložení neznámé, od roku 1920 

Bečov nad Teplou 

Literatura: Müller 1877, s. 104, 130; Gnirs 1932, s. 288. 

 

Castrum Doloris Kašpara Šternberka v kostele sv. Salvátora v Praze  

1839 

sádra?  

Nedochováno 

Literatura: Palacký 1868, s. 223–224; Müller 1877, s. 104, Novotný 1931, s. 129. 
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Mostní skupina Bořivoje a sv. Ludmily  

(neuskutečněné sousoší pro Karlův most) 

1839  

Pravděpodobně z důvodů získání veřejného mínění pro tuto myšlenku vystavil Josef 

Max na popud objednavatele Ondřeje Neureuttera terakotový model na výstavě 

v roce 1839, číslo dobového katalogu 118. Projekt osobně zakázal purkrabí Karel 

Chotek. Jak je zřejmé ze signované kresby (Joseph Max Bildhauer) v majetku Muzea 

hlavního města Prahy (inv. č. 125592), nešlo se o necitelný zásah do struktury mostu, 

neboť Maxovo sousoší jak počtem osob, tak svojí frontálností korespondovalo 

s protilehlým barokním sousoším sv. Kosmy a Damiána od Jana Oldřicha Mayera. 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 109 a; Grün (Müller) 1855, s. 5; Müller 1877, s. 105; 

Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67; Hnojil, 2005, s. 349 (obr. 1).  

 

Sv. Václav 

1839 

Vystaveno v roce 1839, číslo dobového katalogu 135 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 135; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Albrecht z Valdštejna 

1839 

sádra 

Vystaveno v roce 1839, číslo dobového katalogu 120. Tatáž socha byla vystavena na 

výstavě v roce 1846 a pravděpodobně rovněž v roce 1850 pod dobovým katalogovým 

číslem 250. V roce 1857 se pokoušela vdova Anna Maxová prodat tuto sochu na 

výstavě za 80 zlatých, číslo dobového katalogu 443. Socha byla získána do 

valdštejnských sbírek a do roku 1978 byla součástí interierů Valdštejnského paláce 

v Praze. 

Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum Cheb 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 120; Kwěty 27. 10. 1846, č. 128, Kunstausstellung 
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1850, č. 259; Kunstausstellung 1857, č. 443; Křížová – Krutinová 1984, s. 322, 325; Sekyrka 

– Vlnas 2003, s. 67, 68; Křížová 2007, s. 376. 

 

Sv. Jan Křtitel káže na poušti 

1839 

Vystaveno v roce 1839, číslo dobového katalogu 111 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 111; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Sv. Vojtěch 

1839 

sádra 

Vystaveno v roce 1839, číslo dobového katalogu 119 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 119; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67. 

 

Náhrobek Jana Františka Neuberga 

1839–1840  

pískovec, těžce poškozeno 

Mladá Boleslav – bývalý hřbitov při kostele sv. Havla 

Na výstavě v roce 1839 vystavena kresba náhrobku (nezvěstná), číslo dobového 

katalogu 134. 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 134; Müller 1877, s. 102–103, 130; Poche 1978, s. 403; 

Sekyrka – Vlnas 2003, s. 67; Hnojil 2005, s. 349. 

 

Pomník Přemysla Oráče 

1839–1840 

litina  

Stadice 

K reliéfům se dochovaly původní sádrové modely nalézající se v majetku Národního 

muzea, inv.č. 11950 (133,5 × 245 cm) a inv. č. 11951 (133.5 × 245 cm) datované rokem 

1840. Na výstavě v roce 1839 vystavena kresba reliéfu Přemysl první vévoda povolán od 
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Libuše na Vyšehrad, číslo dobového katalogu 136. V souvislosti s tímto pomníkem byl 

vytvořen i upomínkový předmět představující pomník v podobě sádrové dózy (v 

majetku Národního muzea v Praze). 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 136; Bohemia 14, 1841, č. 84, 13. července; Bohemia 

14, 1841, č. 118, 1. října; Bohemia 14, 1841, č. 75, 22. června; Carro 1841, s. 182; Klutschak 

1841, s. 182–189; Grün (Müller), 1855, s. 4; Wurzbach 1867, s. 166–169; Müller 1877, s. 

103; Müller 1896/1897, s. 387; Herain 1908, s. 50; Thieme – Becker 1930, s. 287; Toman II, 

1950, s. 118; Rokyta 1970, s. 197; Poche 1980, s. 396; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 283; 

Kocourek 2002, nestr.; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68; Kugler – Müller 2005, s. 265, č. k. 7.7.2 a 

7.7.3 (modely); Hnojil 2005, s. 349. 

 

Truchlící andělská postava a alegorie Historie u hrobky Kinských 

1839–1840 

pískovec 

Budeničky – zámecký areál 

Modely vystaveny na výstavě v roce 1839 (nezvěstné), čísla dobového katalogu 121 a 

122. 

Literatura: Kunstausstellung 1839, č. 122 a 122; Grün (Müller) 1855, s. 4; Wurzbach 1867, 

s. 166–169; Müller 1877, s. 102–103, 130; Thieme – Becker 1930, s. 287; Toman II, 1950, s. 

118; Poche 1977, s. 145; Přibyl 1999, s. 15–22; Sekyrka – Vlnas 2002 – 2003, s. 67; Hnojil, 

2005, s. 349–350 (obr. č. 3). 

 

Náhrobek rodiny Proškovců 

po 1839 

pískovec, těžce poškozeno 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 

Nepublikováno 

 

Náhrobek Františka Tkadlíka – alegorie Víry a Umění (Zármutek umění) 

1840–1842  

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 
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Literatura: Bohemia XIII, 1840, č. 70, 12. června; Grün (Müller) 1855, s. 4; Wurzbach 1867, 

s. 166–169; Müller, 1877, s. 108; Thieme – Becker 1930, s. 287; Hruška, 1940, s. 23; Toman 

II, 1950, s. 118; Petrová 1960, s. 127; Neckářová – Vanoušek 1998, s. 17. 

 

Socha sv. Víta s reliéfy světců sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. 

Václava, sv. Zikmunda  

1840 

mramor 

Praha – katedrála sv. Víta 

Literatura: Wurzbach 1867, s. 166-169; Ekert 1883, s. 58; Podlaha 1913, s. 27; Thieme – 

Becker 1930, s. 287; Petrasová 1994, s. 208, 207 (obr.); Vlček 2000, s. 108. 

 

Náhrobek rytmistra Horvatha 

cca 1840 

pískovec 

místo postavení není známo 

Literatura: Müller 1877, s. 107 

 

Karel IV jako zakladatel Karlových Varů 

1840 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1840, číslo dobového katalogu 225, na prodej za 60 zlatých. 

Pravděpodobně tatáž socha byla vystavena v roce 1850 pod dobovým katalogovým 

číslem 258. Tutéž sochu se snažila vdova Anna Maxová prodat na výstavě v roce 

1856 (za 100 zlatých, číslo dobového katalogu 335) a v roce 1857 (za 100 zlatých, číslo 

dobového katalogu 445). 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1840, č. 225; Müller 1877, s. 107; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68. 

 

Sv. Ondřej 

1840 

pálená hlína 
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Vystaveno v roce 1840, číslo dobového katalogu 226 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1840, č. 226; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68. 

 

Tycho de Brahe 

1841 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1841, číslo dobového katalogu 8, na prodej za 60 zlatých. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1841, č. 8; Müller 1877, s. 107; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68. 

 

Přemysl Otakar II 

1841 

pálená hlína 

Vystaveno v roce 1841, číslo dobového katalogu 10, na prodej za 60 zlatých, 

v katalogu dále uvedeno, že se nalézá soukromém majetku. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1841, č. 10; Müller 1877, s. 107; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68. 

 

Náhrobek neznámých zesnulých 

1841 

pískovec 

Dětřichov – hřbitov  

Literatura: Poche 1977, s. 258. 

 

Náhrobek Anny Tomkové – stéla s andělem  

1841 

pískovec 

Chrást – hřbitov 

Literatura: Poche 1977, s. 534. 
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Sv. Josef s Ježíškem 

1842 

Vystaveno v roce 1842, číslo dobového katalogu 306. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1842, č. 306; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 68. 

 

Madona s Ježíškem 

1842 

alabastr 

Vystaveno v roce 1842, číslo dobového katalogu 280, na prodej za 90 zlatých. 

Pravděpodobně tutéž sochu se pokoušela vdova Anna Maxová prodat v roce 1857 na 

výstavě za 100 zlatých, číslo dobového katalogu 444. Podle sdělení Rudolfa Müllera 

se plastika má nalézat v Severočeském muzeu v Liberci, kam jí patrně věnoval sám 

Rudolf Müller. Podle sdělení Jana Mohra se, ale ve fondech této instituce nenalézá. Je 

pravděpodobné, že v době vzniku muzea, na jehož koncepci se Rudolf Müller 

zpočátku podílel, zapůjčil muzeu soubor Maxových plastik, které ale, poté co se 

nepohodl o muzejní koncepci, opět stáhl. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1842, č. 280; Kunstausstellung 1857, č. 444; Sekyrka – Vlnas 

2003, s. 68, 71. 

 

Výzdoba kostela sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě 

Ukřižování, sochy P. Marie, sv. Josefa, sv. Jiří, sv. Jana Křtitele, svítidla. K těmto 

artefaktům se pravděpodobně vztahuje dnes nezvěstná kresba kropenky, dříve 

v majetku Jiřího a Víta Borovských, představená na výstavě Praha 1750–1850 ve 

Staroměstské radnici v Praze v roce 1916. Viz katalog výstavy s. 125, č. 46b. 

Literatura: Müller 1877, s. 108 

 

Náhrobek dětí Karla Herziga – Nechte maličkých přijíti ke mně 

Kolem 1842  

pískovec 
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Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 109, s. 130; Kühn 1934, s. 224; Poche 1978, s. 240; Šternová 

2007, s. 29. 

 

Náhrobek rodiny Čermákovy 

1843–1844 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, IV. oddělení 

Literatura: Ost und West 1843, 19. 7. 1843, č. 114, s. 456; Bohemia 17, 1844, č. 98, 16. 

srpna, s. 4; Grün (Müller), 1855, s. 5; Müller 1877, s. 110. 

 

Soubor 12 sošek českých králů a knížat (kněžna Libuše, Přemysl Oráč, sv. Václav, 

Břetislav I., Vratislav II., Vladislav I., Přemysl Otakar II., Václav III., Karel IV., Jiří 

Poděbradský, Ferdinand I., Rudolf II.)  

1842–1843 

sádra 

Soubor se dochoval na zámku v Hrádku u Nechanic, v Bechyni, v Kačině, v Klenové 

a v Národním muzeu v Praze (pravděpodobně kompletní – nebylo možné ověřit). 

Soubor vznikl na přelomu 1842–1843. Některé sošky jsou značeny Jos. Max fecit 

Pragae 1843. Soubor vystaven na výstavě v roce 1843, číslo dobového katalogu 238. 

Literatura: Kunstausstellung 1843, č. 238; Prag. Beiblätter zu Ost und West, 1843, č. 66, 26. 

dubna, s. 264; Müller, 1877, s. 111, 130; Kwěty 1843, č. 35, 3. května; Beneš 1887, s. 34; 

Wittlich, 1980, s. 230; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 283; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 69; 

Krejčová 2004, s. 177–189.  

 

Busta MUDr. Josefa Hosera 

okolo 1843 

mramor 

Národní galerie v Praze, i. č. P 9. 

Provenience: dar Josefa Hosera 

Literatura: Barvitius, 1889, s. 278. č. 16; Bergner, 1912, s. 398, č. 1198; Thieme – Becker 

1930, s. 287; Toman II. 1950, s. 118; Hlaváček 1988, s. 264; Vlnas 1996, s. 54 - 55, č. k. 1. 1. 
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2. 9 (zde odkazy na prameny) obr. s. 56; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 299 (obr.). 

 

Náhrobek Amalie Herzigové 

1843–1844  

pískovec (těžce poškozeno) 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 111, 130; Kühn 1934, s. 224; Poche 1978, s. 240; Petrasová – 

Lorenzová 2001, s. 300. 

 

Náhrobek rodiny Stejskalů 

1843 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, IV. oddělení 

Literatura: Grün (Müller), 1855, s. 5; Müller, 1877, s. 110; Hruška, 1940, s. 23. 

 

Tobitovo uzdravení skrze Tobiáše 

1843 (rok osazení) 

pálená hlína 

Praha – Klarův ústav slepců 

Původní Führichův návrh sousoší se nalézal v majetku Heinricha von Wörndleho 

v Innsbrucku (dnešní místo uložení není známo). 

Literatura: Prag. Beiblätter zu Ost und West. 1843, č. 66, 26. dubna, s. 264; Grün (Müller), 

1855, s. 4; Wurzbach 1867, 166–169; Müller 1877, s. 130; Müller 1882, s. 171; Ekert 1883, s. 

238; Wörndle 1914, s. 62, čk. 347 (kresba); Thieme – Becker 1930 s. 287; Wittlich 1980, s. 

230; Mžyková 1997, s. 190; Vlček 1999, s. 239; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 283. 

 

Náhrobek Josefa Herziga – Víra, Píle, Vytrvalost 

1844 

pískovec, těžce poškozeno 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller, 1877, s. 130, Kühn, 1934, s. 224; Poche, 1978, s. 240; Šternová 2007, s. 

29. 
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Náhrobek Wenzela Jantschy – Anděl s praporem Zmrtvýchvstání  

1844 

pískovec, těžce poškozeno. 

Liberec – bývalý hřbitov. 

Literatura: Müller, 1877, s. 130; Šternová 2007, s. 29. 

 

Náhrobek rodiny Sitte 

1844 

pískovec 

Bílý kostel – hřbitov 

Literatura: Kühn, 1934, s. 310. 

 

Náhrobek rodiny Kleofášovy – Víra  

1844 

pískovec 

Staré Benátky nad Jizerou 

Literatura: Poche, 1977, s. 54. 

 

Náhrobek Tomáše Černého 

1. polovina čtyřicátých let 19. století 

pískovec 

Nymburk – farní úřad, dříve hřbitov při kostele sv. Jiří 

Literatura: Zap, 1858, s. 340–361; Poche, 1978, s. 515. 

 

Náhrobek rodiny Červinkovy 

1. polovina čtyřicátých let 19. století 

pískovec 

Nymburk – farní úřad, dříve hřbitov při kostele sv. Jiří. 

Literatura: Zap 1858, s. 340–361; Poche, 1978, s. 515. 
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Náhrobek Josefa Dietricha – stéla 

1844–1845 

pískovec, těžce poškozeno 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller, 1877, s. 130; Šternová 2007, s. 29. 

 

Náhrobek rodiny Paroubkovy – stéla  

1845 

pískovec 

Poděbrady – hřbitov 

Literatura: Kwěty 1848, 15, s. 25; Poche, 1980, s. 112. 

 

Náhrobek Andrease Andersche 

Čtyřicátá léta 19. století 

pískovec 

Chrastava 

Literatura: Müller 1877, s. 99, 130. 

 

Výzdoba kostela Nanebevzetí P. Marie v Mariánských Lázních  

1845–1847 

a) 3 reliéfy nad vchody kostela, nad severním portálem sochy sv. Norberta a sv. 

Augustina, nad jižním portálem sochy sv. Petra a Pavla 

pískovec 

b) 8 andělů na fasádě kostela 

pískovec 

c) sv. Petr a sv. Jan Evangelista na hlavním oltáři 

dřevo 

d) socha Dobrého pastýře nad kazatelnou 

Literatura: Klar 1851, s. 397 a d.; Zap 1854b, s. 36; Grün (Müller), 1855, s. 4; Mikovec 1864, 

s. 315; Wurzbach 1867, s. 166–169; Müller 1877, s. 109–110; Gnirs 1932, s. 175–176; 

Thieme – Becker 1930, s. 287; Hnojil 2005, s. 351–352. 
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Sochy knížete Spytihněva, krále Přemysla Otakara II, Karla IV, Ferdinanda III, 

císaře Františka I, císaře Ferdinanda V.  

(v majetku Muzea hlavního města Prahy), původně sochařská výzdoba východní 

fasády Staroměstské radnice 

1845–1848 

pískovec 

Praha – dvorana Výzkumného ústavu chorob revmatických v Praze čp. 451 na 

Novém Městě (kníže Spytihněv, král Přemysl Otakar II, Karel IV, Ferdinand III.). 

Depozitář Muzea hlavního města Prahy (císař František I, císař Ferdinand V.) 

Po smrti svého manžela se pokoušela vdova Anna Maxová prodat v roce 1857 na 

výstavě model sochy knížete Spytihněva za 100 zlatých, číslo dobového katalogu 446. 

Literatura: Bohemia, 21. 5. 1846, s. 4; Grün (Müller), 1855, s. 4; Wurzbach 1867, s. 166–

169; Müller 1877, s. 115–117; Herain – Teige 1905, s. 94–95, 234–235; Herain 1908, s. 50; 

Thieme – Becker 1930, s. 287; Wittlich 1980, s. 230; Plachta 1986 (restaurátorská zpráva); 

Petrasová 1994, s. 140–144 (obr. Sprengerova plánu); Baťková 1998, s. 335; Petrasová – 

Lorenzová 2001, s. 296; Hnojil 2005, s. 352–354 (obr. 6, 7, 8, 9). 

 

Sochařská výzdoba pomníku Františka I. v Praze 

(25 alegorických soch, erby, jezdecká socha Františka I.) 

1845–1850 

pískovec, bronz (výška jezdecké sochy 291 cm) 

V depozitáři Muzea hlavního města Prahy torzo redukovaného polychromovaného 

modelu (kov, litina, zinek) inv. č. 0173444 s dochovanou jednou figurkou ovocnáře 

(autor A. Popp). 

V Muzeu hlavního města Prahy Krannerův návrh na pomník s neprovedenou 

sochařskou výzdobou, (inv. č. 132932 C 8/5) akvarel, list je signován Jos: Kranner fec: 

1845. Navazující (Als Erinnerungs an den 22. August 1845…) „definitivní“ návrh Josefa 

Krannera z 2. prosince 1845 známý skrze grafický převod (550 mm x 380 mm) 

reprodukovaný in: Vlček, 1996, s. 543 (obr.) (heslo Taťána Petrasová) nebo 

Machalíková 2005, obr. 36 se nalézá například ve sbírkách SZ Březnice BN 3043. 

Návrhy Josefa Maxe jsou nezvěstné. Na výstavě v roce 1846 byl vystaven dnes 
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nezvěstný model jezdecké sochy Františka I. Po smrti svého manžela se pokoušela 

vdova Anna Maxová v roce 1856 prodat jednotlivé sochy z pomníku Františka I. 

představující kraje po 25 zlatých za model (číslo dobového katalogu 336). Pomník se 

stal také předmětem mnohých vyobrazení. Nutné je jmenovat především slavný 

pohled na pomník od severu (grafický převod Rybička podle Karla Würbse, vydalo 

nakladatelství K. André v Praze). Dále pohled na pomník od západu od Roberta 

Geisslera. Od jihu je to pohled J. Riedela vydaný v Drážďanech. Od severu zase 

pohled anonymního umělce tištěný ve Vídni u Johanna Rauha pro karlovarského 

nakladatele A. Seiferta. Velmi zajímavá je také fotografie pomníku od F. Friedricha 

z roku 1868.  

Prameny: SÚA. Zemský výbor 1791–1873, 4002 83/113 a; SÚA Zemský výbor 1791–

1873, 4220 84/113. 

Literatura: Literatur und Anzeigenblatt für das Baufach als Beilage zur allgemeinen 

Bauzeitung (Konkurs-Ausschreibung) 1839, č. 17; Bohemia, 21. 3. 1847; 14. 7. 1847; 30. 11.; 

5. 12. 1848; 20. 3. 1849; 23. 6. 1849; 14. 3.; 7. 5.; 21. 5. 1850; Poutník, 1848, s. 124–125; 

Zap, 1848, s. 103; Der Franzens-Quai und seine Monumente nebst der Kettenbrücke. Praha 

1853; Grün (Müller) 1855, s. 4; Kunstausstellung 1856, č. 336; Wurzbach 1867, s. 166–169; 

Zap 1868, s. 163–164; Müller 1877 s. 112–114, 131; Müller 1882 s. 173–174; Mádl 1898, s. 

46; Stehlík 1909, s. 114–116; Harlas 1911, s. 33–34; Novotný 1919, s. 268–273; Thieme – 

Becker 1930, s. 287; Mádl 1931, s. 245–265; Volavka 1948, s. 39–40; Toman II, 1950, s. 118; 

Volavka 1968, s. 213; Wittlich, 1980, 227; Fajt – Sršeň 1993, s. 100–103; Vlček, 1996, 543–

544; Kudrys, 1997, s. 9–14; Mžyková 1997, s. 187; Hojda – Pokorný, 1997 s. 34–43; 

Petrasová – Lorenzová 2001, s. 294; Fialová 2002; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 70; Hnojil, 2005, 

s. 354–360 (obr. 10, 11, 12); Rymarev – Šámal 2007, s. 339–346. 

 

Jan Žižka z Trocnova 

1846 

sádra 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kwěty 27. 10. 1846, č. 128. 

 

Ukřižovaný Kristus 
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1845–1846 

pískovec 

Žebrák – náměstí 

V Muzeu hlavního města Prahy se nalézá kresba tužkou signovaná, gezeichnet von 

Max Jos. 1845. (inv. č. 40122).  

Literatura: Müller, 1877, s. 130; Poche, 1982, s. 403; Beneš – Lorenc –Pánek, 1996, s. 134. 

 

Socha P. Marie 

1846–1847  

pískovec 

Radonice – mariánský sloup na náměstí 

Josef Max převzal zakázku na vytvoření sochy P. Marie pravděpodobně r. 1846. Za 

dílo mu bylo zaplaceno 160 zlatých. Sloup sestavil v roce 1847 Anton Bayer a sochu 

osadil Johann Stadler z Prahy. Dílo bylo posvěceno v témže roce.    

Literatura: Poche, 1980, s. 207; Valeš 2001. 

 

Sloup se sochou P. Marie (Immaculata) 

1847–1848 

pískovec 

Turnov – náměstí 

Podle sdělení Rudolfa Müllera se model má nalézat v Severočeském muzeu v Liberci, 

kam jí patrně věnoval sám Rudolf Müller. Podle sdělení Jana Mohra se, ale ve 

fondech této instituce nenalézá. Je pravděpodobné, že v době vzniku muzea na jehož 

koncepci se Rudolf Müller zpočátku podílel zapůjčil muzeu soubor Maxových 

plastik, které ale, poté co se nepohodl o muzejní koncepci, opět stáhl. K historii 

muzea a Müllerově působení v Liberci více Nuska, B.: Dějiny severočeského musea, 

in: Kavan J. (ed.), Sborník severočeského musea. Společenské vědy. Historia 2. Liberec 1959, 

s.3–21 

Literatura: Müller 1877, s. 119, s. 130; Šimák 1909, s. 234; Thieme – Becker 1930, s. 287; 

Poche 1982, s. 119; Nejedlý – Zahradník, 2003, s. 270–277.  
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Student (pomník obrany Prahy studenty v roce 1648)  

(definitivu provedl Julius Melzer) 

1847 

pískovec 

Praha – Národní knihovna České republiky (Klementinum) 

V Muzeu hlavního města Prahy se nalézá kresba tří variant na řešení postavce 

pomníku od Emanuela Maxe ( inv.č. 49256). 

Literatura: Bohemia, 20, 1847, 14. prosince, s. 4; Bohemia, 20, 1847, č. 202, 19. prosince, s. 3; 

Bohemia, 20, 1847, 14. prosince; Lumír, 3, 1853, č. 36, 8. září, s. 862; Bohemia, 26, 1853, č. 

214, s. 3; Grün (Müller), 1855, s. 5; Bohemia, 36, 1863, č. 227, s. 763; Politik, 1863, 19. 

října, č. 287 (Abendsblatt) s. 1; Šulc 1864; Müller 1877, s. 118–119; Stehlík, 1909, s. 189; 

Thieme – Becker 1930, s. 287; Maxa – Schránil – Urban, 1938, č. k. 220 (sádrový model 

výška 1,45 m); Purkyňová – Pokorná, 1944, s. 332; Rokyta, 1970, s. 38, 41; Wittlich, 1980, s. 

228 (foto); Vlček, 1996, s. 545–546. 

Na výstavě „Náš voják v umění XIX. a XX. století“ v roce 1938 byl vystaven 

pravděpodobně sádrový model pomníku s dovětkem, že se nalézá v majetku 

hlavního města Prahy. Vojtíšek 1923, s. 111 konstatuje existenci sádrového modelu 

v kapli Staroměstské radnice v Praze. V době dokončení této práce se nepodařilo 

model nalézt. 

 

Náhrobek Vinzenze a Marie Spietschkových 

1847 

pískovec 

Hodkovice nad Mohelkou – hřbitov 

Literatura: Poche, 1977, s. 390. 

 

Maršál Karel Filip Schwarzenberg 

1846–1847 

pískovec, (celkově velmi poškozeno, uražena hlava) 

Krásný Dvůr – novogotický altán v zámeckém parku 

Na podstavci jehož autorem je Josef Kranner nápisy vítězných Schwarzenbergových 

bitev „1794 Cateau, 1812 Poddubnie Wolkowisky, 1813 Kulm, Leipzig, Hochheim, 1814 
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Brienne, Bar sur Aube Arcis, La Fere Champenoise, Paris“ a nápis „Dem Feldmarschall Carl 

Fürsten von Schwarzenberg dem tapfern weissen und glücklichen Führer der verbündeten 

Heere“. 

Jedinou celkovou podobu sochy podává litografie J. Schäflera z padesátých let 19. 

století (značeno vlevo Nach d. Nat. Gez. u. Lith. V. J. Schäfler; značeno vpravo Lith. Anst. 

Gebr. Franieck in Carlsbad. Text: Feldmarschall Fürst Carl von Schwarzenberg´s Denkmal 

im Garten zu Schönhof. Státní zámek Krásný Dvůr inv.č. 2565, také v archivu Ústavu 

dějin umění Akademie věd České republiky v Praze W-C-15/29.), který zachytil 

umístění Schwarzenbergovy sochy v altánu. Po smrti svého manžela se pokoušela 

vdova Anna Maxová prodat na výstavě model knížete Karla Filipa Schwarzenberga 

za 80 zlatých, číslo dobového katalogu 447. V majetku orlické větve Schwarzenbergů 

se pravděpodobně nalézá tento model, neboť autor hesla Orlíku v Emanuel Poche 

(ed.), Umělecké památky Čech K-O. Praha 1978. s. 542, zmiňuje sochu Karla 

Schwarzenberga v tzv. rodovém schwarzenbergském muzeu v prvním patře zámku 

Orlík. V době dokončení této práce nebylo možné informaci ověřit. 

Literatura: Bohemia 20, 1847, č. 170, 24. října, s. 4; Kunstausstellung 1857, č. 447; Poche, 

1978, s. 542; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 71. 

 

Náhrobek rodiny Valentů – Melancholie 

po 1847 

pískovec 

Jaroměř – hřbitov 

Literatura: Poche, 1977, s. 573. 

 

Náhrobek Jana Nepomuka Vitáska – stéla 

1847 

pískovec 

Praha – Malostranský hřbitov 

Literatura: Poutník 3, 1848, č. 1, s. 31; Sokol, 1940, s. 31; Emler, 1908, s. 13–14, 

Blažková, 1940, nestr. (obr); Toman II, 1950, s. 118. 
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Sv. Jan Nepomucký 

1848 

pískovec 

Mariánské Lázně – sady 

V Muzeu hlavního města Prahy se nalézá kresba podobného námětu počítaná za 

kresbu Josefa Maxe (inv. č. 40123). 

Literatura: Gnirs 1932, s. 188; Poche 1978, s. 353. 

 

Pomník obránců Prahy v roce 1648 (neuskutečněno) 

1848 

Praha – zamýšlené umístění, novoměstská bašta sv. Petra a Pavla. 

Literatura: Poutník 3, 1848, č. 1, s. 31; Müller 1882 s. 175; Stehlík 1909, s. 69. 

 

Sv. Jan Nepomucký (na hlavním oltáři)  

(definitivu provedl Ludvík Fortner) 

1849 

měď 

Nepomuk – kostel sv. Jana Nepomuckého 

Literatura: Bohemia 22, 1849, č. 205, 25. září; Lehner 1879, s. 73–74; Hostaš – Vaněk, 1907, 

s. 55. 

 

Sv. Václav 

1850 

Vystaveno v roce 1850, číslo dobového katalogu 257. Pravděpodobně tutéž sochu se 

pokoušela vdova Anna Maxová prodat na výstavě v roce 1856 za 120 zlatých (číslo 

dobového katalogu 334). V depozitáři Muzea hlavního města Prahy se nalézá 

litinový odlitek cca 30 cm sv. Václava (inv. č. 28651) evidovaný jako pravděpodobná 

práce Josefa Maxe. Srovnáním se známou sochou sv. Václava pro Mařenice nelze 

vyloučit, že se jedná o zmenšený odlitek z ruky tohoto autora. 

Místo uložení neznámé 

Literatura: Kunstausstellung 1850, č. 257; Kunstausstellung 1856, č. 334; Sekyrka – Vlnas 
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2003, s. 69, 70. 

 

Náhrobek Karla Herziga 

1850 

pískovec, (těžce poškozeno) 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 120, s. 130; Kühn 1934, s. 224; Poche 1978, s. 240; Šternová 

2007, s. 29. 

 

Pomník Konstituce (neuskutečněno) 

1850–1851 

Měl být postaven na Bílé hoře z iniciativy Františka Thuna, jenž oslovil Josefa 

Krannera a Josefa Maxe. Projektována byla gotizující fiála. Uprostřed vyvýšeného 

podstavce měla být umístěna stojící postava Čechie obklopená postavami 

představujícími zrušení roboty, svobodu tisku a rovnost šlechtice a občana před 

zákonem. Pomník byl pro nezájem přispěvatelů neuskutečněn a byl vytvořen pouze 

dnes nezvěstný model. 

Literatura: Bohemia, 24, 1851, 18. března, s. 4; Wurzbach, 1867, s. 166–169; Müller 1877, s. 

123; Müller 1882, s. 175; Max 1893; Wittlich 1980, s. 239; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 

296; Hnojil 2005, s. 360. 

 

Pomník obrany temešvárské pevnosti 

1850–1852 

pískovec 

Temešvár – hlavní náměstí 

V roce 1854 byly vystaveny modely alegorických postav Věrnosti, Poslušnosti, 

Udatnosti, Obětavosti a Ostražitosti. 

Literatura: Bohemia, 25, 1852, 18. dubna; Grün (Müller), 1855, s. 5; Wurzbach 1867, s. 166–

169; Světozor 1867, s. 120; Müller 1877, s. 120, 131; Müller 1882 s. 175; Thieme – Becker 

1930, s. 287, Hnojil 2005, s. 360 (obr. 13). 

 

Generál Heinrich Hentzi 
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1850 

Vystaveno v roce 1850, číslo dobového katalogu 224 

Místo uložení neznámo 

Literatura: Kunstausstellung 1850, č. 224; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 69. 

 

Náhrobek neznámé zesnulé (Anna Degenová, Anna Rubenová?) 

1851 

pískovec 

Praha – Malostranský hřbitov 

Literatura: Sokol 1940, s. 33. 

 

Náhrobek Josefa Klecanského – alegorie historie 

1851 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 

Literatura: Bohemia 24, 1851, č. 46, 21. března, s. 4; Grün (Müller), 1855, s. 5; Hruška 1940, 

s. 23.  

 

Skupina vojáků pro Radeckého pomník v Praze  

(postavy pěšáka, myslivce, dělostřelce, štýrského dobrovolníka, husara, hulána, 

námořníka, serežána) 

1849–1855 

bronz, 676 cm 

Lapidárium Národního muzea. V roce 1851 vystavena dnes nezvěstná skica 

k pomníku Radeckého (v katalogu dovětek „Nach der Idee von Akademie director 

Christian Ruben“), číslo dobového katalogu 278. V Národní galerii v Praze (DP 1051), 

ve sbírkách Správy Pražského hradu a ve fondech SZ Kynžvart (KY 2344) se 

nacházejí dobové redukce pomníku, jež mají povahu upomínkového předmětu. 

Radeckého pomník byl také častým námětem dobové grafiky. Mezi nejvýznamnější 

znázornění náleží práce Jana Zítka a Vinzenze Katzlera, které zachycují první 

podobu monumentu. Mezistupněm je ilustrace v Leipzig Illustrirten Zeitung, kde je 
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pomník zakreslen nesestavený v norimberské slévačské dílně. Následují znázornění 

W. Klimta, Leopolda Schmidta, Augusta Wegera, Martina Vítka (Witka), Josefa 

Farského a Roberta Geisslera. Pomník je též vyobrazen na některých kresbách 

Vinzenze Morstadta. Ihned po svém odhalení byl fotografován také Wilhelmem 

Ruppem. Následně se nachází také na mnoha fotografiích. Epilogem znázornění je 

zimní pohled na Malostranské náměstí od Karla Kostiala z roku 1913, jehož 

litografickým převodem se Krasoumná jednota patrně naposledy přihlásila ke svému 

dílu.  

Prameny: Archiv Národní galerie v Praze, fond Krasoumná jednota. 

Literatura: Bohemia 26, 1853, č. 257, s. 5; Bohemia 26, 1853, č. 135, s. 3; Bohemia 26, 1853, 

č. 257, s. 5; Bohemia, 31, 1858, 13. listopadu; Grün (Müller), 1855, s. 4; Prager Zeitung 31. 

10.; 7. 11.; 14. 11. 1858; Wurzbach, 1867, 166–169; Müller, 1877, s. 123–126; Max, 1993, s. 

324–325, 329; Mádl, 1898, s. 46; Herain, 1908, s. 50; Novotný, 1919, s. 268–273; Thieme – 

Becker 1930, s. 287; Rokyta, 1970, s. 77; Wittlich, 1980, 240 a 238 (foto); Prahl, 1992,  s. 67–

73; Konečný – Prahl, 1993, s. 92–99; Fajt – Sršeň, 1993, s. 101–102; Hojda – Pokorný, 1997, 

s. 44–53; Petrasová – Lorenzová 2001, s. 296; Sekyrka – Vlnas 2003, s. 58, 70; Konečný – 

Prahl 2007, 45–68. 

 

Auerspergský heraldický zubr 

1850–1855 

pískovec 

Zámek Žleby – hlavní brána. Ve sbírkách na zámku Žleby se nalézá nesignovaný a 

nedatovaný sádrový reliéf o velikosti 275× 255 mm (inv. č. ZL 7726), který je 

pravděpodobně původním modelem Josefa Maxe.   

Literatura: Mikovec 1864, s. 131 (uvádí dokončení zubra na rok 1850); Müller 1877, s. 131 

(viděl heraldického zubra po smrti Josefa Maxe v jeho ateliéru); Schmoranz 1921, s. 7; 

Birnbaumová, 1925, s. 425; Štorm, 1960, s. 8; Kuthan, 2001, s. 87, 310. 

 

Reliéf v tympanonu zámecké kaple v Horním hradu 

po 1851 

pískovec, poškozeno, uraženy obličejové partie 

Horní hrad – zámecká kaple 
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Literatura: Schmidt, 1913, s. 125; Poche, 1977, s. 406. 

 

Heraldický lev jako symbol Českého království pro lázně Ischl (pomník vojákům 

padlým v Itálii 1848–1849) 

1852 

pískovec 

Praha – zatáčka Chotkovy ulice na Malé Straně (původně na novoměstských 

hradbách – bašta sv. Petra a Pavla. Posléze v parku před Muzeem hlavního muzea 

v Praze). 

Literatura: Grün (Müller), 1855, s. 5; Wurzbach 1867, 166–169; Zap 1868, s. 268–269; 

Müller 1877, s. 130; Herain 1908, s. 50; Stehlík 1909, s. 96–97; Thieme – Becker 1930, s. 

287; Wittlich 1980, s. 240; Vlček 1999, s. 626. 

 

Sousoší sv. Norberta, sv. Václava a sv. Zikmunda 

1852–1853 

pískovec 

Praha – Karlův most 

Na paměť postavení sousoší byla ražena pamětní medaile jejíž předlohu vytvořil 

Václav Seidan. Razidla jsou uložena ve sbírkách Strahovského kláštera. Za 

upozornění na tento artefakt děkuji Jiřímu Lukasovi. 

Literatura: Bohemia 26, 1853, č.123, s. 4; Grün (Müller), 1855, s. 5; Wurzbach 1867, 166–

169; Müller 1877, s. 121–122, s. 130; Ekert 1883, s. 280–281; Mádl 1898, s. 47; Herain 

1908, s. 50; Rokyta 1970, s. 66; Vlček 1996, s. 126; Hladík 2007, s. 210.  

 

Náhrobek Anny Vladykové  

1852 

pískovec 

Tábor – hřbitov  

Literatura: Zenkl 1886, s. 59 

 

Náhrobek Josefa Hesse – Kristus 

1852–1853 
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pískovec 

Přibyslav – u kostela Narození sv. Jana Křtitele 

Literatura: Müller 1877, s. 130. 

 

Náhrobek rodiny Hetznerovy 

padesátá léta 19. století 

zničeno 

Praha – bývalý hřbitov v Bubenči 

Náhrobek měl představovat P. Marii žehnající po každé ruce třem osobám. 

Literatura: Grün (Müller), 1855, s. 5; Wurzbach, 1867, s. 166 - 169; Müller 1877, s. 130; 

Vojtíšek 1923, s. 284. 

 

Náhrobek Josefa Müllera – Víra, Naděje, Láska 

50. léta 19. století 

pískovec 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 130. 

 

Náhrobek Heleny Thunové – Víry 

50. léta 19. století 

pískovec 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller, 1877, s. 130. 

 

Náhrobek Floriana Siegmunda – Zmrtvýchvstalý Kristus 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 130; Poche 1978, s. 240; Šternová 2007, s. 29. 

 

Náhrobek Václava Klenerta – anděl s pochodní 

50. léta 19. století 
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pískovec 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 130. 

 

Náhrobek Josefa Demutha – stéla 

50. léta 19. století 

pískovec 

Liberec – bývalý hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 130; Šternová 2007, s. 29. 

 

Náhrobek Ludmily Schmitt – Ecclesie 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Český Dub – hřbitov 

Literatura: Anděl – Technik, 1991, s. 155; Kocourek, 2002, nestr. 

 

Náhrobek rodiny Pettermannovy – Melancholie 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, VI. oddělení 

Literatura: Hruška, 1940, s. 23. 

 

Náhrobek J. V. Rodla – Melancholie 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy II. oddělení 

 

Náhrobek neznámých zesnulých – Ecclesie 

(druhotně rodina Steinerova a Prťákova) 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, II. oddělení 



137 
 

Literatura: Neckářová – Vanoušek 1998, s. 39. 

 

Náhrobek neznámých zesnulých – Melancholie 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Cvikov – hřbitov 

Literatura: Müller 1877, s. 130; Kocourek 2002, nestr. 

 

Náhrobek Franze a Apolonie Hellmichových 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Vernéřovice – hřbitov 

(za upozornění na tento náhrobek děkuji Petru Mandažievovi) 

 

Náhrobek rodiny Krach – Zmrtvýchvstalý Kristus 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 

Literatura: Grün (Müller), 1855, s. 5.; Wurzbach 1867, s. 166 – 169. 

 

Ježíš Kristus 

padesátá léta 19. století 

pískovec 

Česká Lípa – kostel Povýšení sv. Kříže  

Postava Krista, druhotně umístěná v předsíni kostela Povýšení sv. Kříže je 

typologicky shodná s postavami ze závěrečného období Maxovy tvorby. Je možné, 

že se jedná o sochu, kterou dokončil Josef Max před svojí smrtí. Do kostela byla 

přenesena při zrušení hřbitova v souvislosti s Mockerovou regotizací v roce 1897. 

Obdobný postup lze předpokládat i v případě náhrobku s andělem pro neznámého 

zesnulého v koutě ambitu kosmonoské lorety.  

Literatura: Bohemia, 28, 1855, č. 184, 5. srpna, s. 161; Angst 1910, s. 107; Poche 1977, s. 
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199. 

 

Sv. František a sv. Josef s Ježíškem 

1853–1854 

pískovec 

Karlovy Vary – vnější plášť kaple Vojenského lázeňského domu 

Literatura: Bohemia 27, 1854, č. 188, 28. července, s. 4. 

 

Rüdiger Starhemberg 

1854 

Vystaveno na výstavě v roce 1854 

Místo uložení neznámo 

 

Náhrobek rodiny Truxovy – Zmrtvýchvstalý Kristus 

1854 

pískovec 

Křivoklát – hřbitov 

Literatura: Bohemia 27, 1854, č. 159, 6. června, s. 3. 

 

Sv. Josef s Ježíškem 

1854 

pískovec 

Praha – Karlův most 

Literatura: Bohemia 26, 1853, 30. září, s. 4; Bohemia 27,1854, 9. srpna, s. 4; Grün (Müller), 

1855, s. 4; Müller 1877, s. 130; Ekert 1883, s. 287; Mádl 1898, s. 47; Mádl 1908, s. 249; 

Herain 1908, s. 50; Rokyta 1970, s. 66; Wittlich 1980, s. 240 Vlček, 1996, s. 126; Hladík 

2007, s. 210. 

 

Pomník Karla Chotka  

(určený pravděpodobně pro Prahu)  

1854–1855 

O tomto pomníku Karla Chotka není prozatím bližších zpráv. Dnes nezvěstný model 
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pomníku byl vystaven na pražské výstavě v roce 1855 a je znám z jedné rytiny 

značené Leopoldem Schmidtem a z dvou kreseb v majetku Muzea hlavního města 

Prahy. Definitiva Josefa Maxe, na které měly Chotkovu bustu obklopovat tři postavy 

– Láska, Stavitelství a Zahradnictví, je signována Jos: Max inve:, (inv. č. 40124. K této 

kresbě se váže ještě projekt variující Maxovo schéma jen s tím rozdílem, že je zde 

použito místo gotického tvarosloví novorenesančního s ionskými sloupy. Projekt je 

signován Karl Emig Baumeister, (inv. č. 40125). I přes úmrtí Josefa Maxe byla snaha 

pomník úspěšně dokončit. Jako v jiných případech i tuto zakázku asi měl převzít 

bratr Emanuel Max, který v únoru 1856 hraběte Karla Chotka portrétoval 

v Drážďanech (busta na zámku Velké Březno inv. č. VB 0151). Z prozatím 

neznámých důvodů, ale z celého projektu sešlo. Podoba pomníku je dále zachycena 

na Merckelově ocelorytině ročenky Libussa pro rok 1856. List je značen zleva Jos. Max 

inv. vpravo C. F. Merckel sc. Leipzig a nese legendu Dem Karl Grafen Chotek Böhmens 

Oberstburggrafen und seiner Zeit. 

V roce 1855 byl vystaven dnes nezvěstný model alegorie Stavitelství. 

(v katalogu „návrh na pomník Karla Chotka), číslo dobového katalogu 350. 

Literatura: Kunstausstellung 1855, č. Grün (Müller), 1855, s. 5; Lumír 5, č. 21, s. 503 (24. 

květen 1855); Hnojil 2005, s. 360–361 (obr. 14). 

 

Kašna pro Mariánské Lázně 

Zamýšlená kašna i přes uzavřenou smlouvu datovanou 1. lednem 1855 zůstala 

vzhledem k úmrtí Josefa Maxe pouze v projektu. Součástí tělesa nádrže měla být 

postava „víly“ ve středu, Na jednotlivých stranách měly být jednotlivé postavy 

představující čtyři světové strany. 

Literatura: Müller 1877, s. 131. 

 

Vedle těchto prací pocházejících prokazatelně od Josefa Maxe či jeho dílny byly dále 

provedeny sochy, jež sám sochař nestihl vzhledem své smrti dokončit. Práce 

dokončili pravděpodobně Maxovi žáci pod vedením Emanuela Maxe.  

 

Náhrobek Josefa Maxe – Víra  
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1855 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, III. oddělení 

Literatura: Bohemia 28, 1855, č. 184, 5. srpna, s. 160; Müller 1877, s. 130; Hruška 1940, s. 

23. 

 

Sv. Jan Křtitel 

1855 

pískovec 

Praha – Karlův most 

Sochu dokončil Josef Effenberger 

Literatura: Bohemia 27, 1854, č. 83, s. 3; Bohemia 28, 1855, č. 184, 5. srpna, s. 160; Lumír, 5, 

1855, č. 26, 28. červen, s. 622; Grün (Müller), 1855, s. 4; Wurzbach 1867, 166–169; Müller 

1877, s. 130; Ekert 1883, s. 280; Mádl 1898, s. 47; Herain 1908, s. 50; Rokyta 1970, s. 66; 

Wittlich 1980, s. 240; Vlček 1996, s. 125; Hladík 2007, s. 210. 

 

Náhrobek neznámého zesnulého 

1853–1855 

(pravděpodobně nedochováno) 

Nový Bor – hřbitov 

Literatura: Bohemia, 28, 1855, 20 června; Bohemia, 28, 1855, č. 184, 5. srpen, s.161; Grün 

(Müller), 1855, s. 5; Müller 1877, s. 130; Angst 1910, s. 109.  

 

Sv. Ludmila 

1853–1855 

pískovec 

Tetín – exteriér kostela sv. Kateřiny 

Literatura: Bohemia, 26, 1853, č. 290, 11. listopadu, s. 3; Grün (Müller), 1855, s. 5. 

 

Náhrobek Vincenze Spietschky – Kristus 

1854–1855  

pískovec 
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Hodkovice nad Mohelkou – hřbitov 

Skupinu osadil na místě Emanuel Max v roce 1855. 

Literatura: Müller 1877, s. 130; Max 1893, s. 342; Kühn 1934, s. 167; Poche 1978, s. 390. 

 

Náhrobek rodiny Conrathovy – Víra 

1855–1856 

pískovec 

Kamenický Šenov – hřbitov 

Literatura: Bohemia z 5. 8. 1855, č. 184, s. 161; Müller 1877, s. 130; Max 1893, s. 342; Poche 

1978, s. 26; Kocourek 2002, nestr.  

 

Náhrobek rodiny Conrathovy 

1855–1856 

pískovec 

Kamenický Šenov – hřbitov 

Literatura: Bohemia, 28, 1855, č. 184, 5. srpna, s. 161; Grün (Müller) 1855, s. 5; Müller 

1877, s. 130; Max 1893, s. 342; Poche 1978, s. 26; Kocourek 2002, nestr.  

 

Sv. Jan Nepomucký 

1855 

pískovec 

Praha – Čakovice, kostel sv. Remigia 

Literatura: Müller, 1877, s. 130; Charvát, 1902, s. 45–46. 

 

Karel IV. 

1855 

pískovec 

Mělník – terasa v parku vedle zámku. Sochu si původně objednal Jan Jiří z Neuberga 

pro svůj vinohrad na svém mělnickém sídle. Později byla socha věnována rodinou 

městu Mělníku, jejíž představitelé ji hodlali umístit na kašnu na hlavním náměstí. Od 

tohoto záměru bylo posléze ustoupeno a Karel IV. nalezl svoje umístění na terase 

vedle mělnického zámku. Pomník byl slavnostně odhalen 24. listopadu 1878, o čemž 
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informoval dobový tisk, který se však dopustil omylu, když jako autora díla uvádí 

Emanuela Maxe. 

Literatura: Lumír, 5, 1855, č. 19, s. 456, 10. května; Lumír, 5, 1855, č. 26, s. 622, 28. červen; 

Bohemia, 28, 1855, č. 184, 5. srpna, s. 160, Mádl 1898, s. 47; Poche 1978, s. 372; Světozor, 

1878, č. 36, s. 454, s. 448 (vyobrazení slavnosti odhalení pomníku od Františka Chalupy). 

 

Náhrobek rodiny Bachheiblovy – Zmrtvýchvstalý Kristus 

1855–1856 

pískovec 

Praha – Olšanské hřbitovy, IV. oddělení 

Literatura: Hruška, 1940, s. 23. 

 

Náhrobek Antonie Moller – Melancholie  

po 1855 

pískovec 

Plzeň – bývalý městský hřbitov 

Sochu dokončil a označil Josef Effenberger 

Literatura: Müller 1877, s. 130. 

 

Karel IV. jako zakladatel Karlových Varů 

1858 (odhalen) 

kov 

Karlovy Vary – park při stezce Jeana de Carro (bývalé Fučíkovy sady) 

Literatura: Poche 1978, s. 36; Thieme – Becker 1930, s. 287; Kovařík – Minařík 2005, s. 75–

78. 

 

 

K tomuto katalogu připojuji výčet materiálu, který viděl ještě Rudolf Müller 

v Maxově dílně a který je dnes bez výjimky nezvěstný. Jeho uvedení je však důležité 

z důvodů jasnějšího přehledu o tématech tehdy pěstovaných, neboť se jedná 

většinou o sádrové nebo hliněné modely. 
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Kainův útěk od Abelovy mrtvoly, pálená hlína [práce vystavená na výstavě v roce 

1828, pozn. autora] 

 

Samson a Dalila, pálená hlína  

 

Sv. Cecílie, pálená hlína  

 

Kristus jako Dobrý pastýř, pálená hlína  

 

Kristus na hoře Olivetské, pálená hlína [práce vystavená na výstavě v roce 1833, 

pozn. autora] 

 

Snímání z Kříže, pálená hlína [práce vystavená na výstavě v roce 1827, pozn. autora] 

 

Uzdravení Tobita skrze Tobiáše, pálená hlína [práce vystavená na výstavě v roce 

1833, pozn. autora] 

 

Kristus se čtyřmi evangelisty, reliéf 

 

Umění a náboženství, reliéf [nepochybně se jedná o model k náhrobku Františka 

Tkadlíka, pozn. autora] 

 

Křesťanské milosrdenství znázorněné dvěmi postavami 

 

Spravedlnost 

 

Sv. Bonifác 

 

P. Marie s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem [nepochybně práce vystavená na výstavě 

v roce1828, pozn. autora] 
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Sv. Petr a sv. Jan Evangelista [modely pro stejnojmenné oltářní sochy pro kostel 

Nanebevzetí P. Marie v Mariánských lázních, pozn. autora] 

 

P. Marie se spícím Ježíškem 

 

Sv. Ondřej [nepochybně práce vystavená na výstavě v roce 1840, pozn. autora] 

 

P. Marie utěšitelka potřebných 

 

Sv. Vít klečící [je pravděpodobné, že se jedná o variantu stejnojmenné sochy pro 

chrám sv. Víta, pozn. autora] 

 

Sv. Vít stojící s reliéfy sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily, sv. Vojtěchem, sv. 

Prokopem, sv. Ivanem, sv. Janem Nepomuckým [nepochybně model k soše sv. Víta 

pro chrám sv. Víta, spolu s variacemi na reliéfy, které se nalézají na podstavci sochy, 

pozn. autora] 

 

Sv. Václav na koni projekt pro Václavské náměstí [je pravděpodobné, že se jedná o 

projekt související s úpravou horní části Václavského náměstí v době, kdy byla 

stavěna nová brána, jejímž protipólem měla být socha Karla IV a sv. Václava, pozn. 

autora]  

 

Sedící modlící se P. Marie [pravděpodobně se jedná o model hlavního portálu pro 

kostel Nanebevzetí P. Marie v Mariánských lázních. pozn. autora] 

 

Sv. Jan Nepomucký pracováno pro Čakovice 

 

Bořivoj a Ludmila [nepochybně se jedná o model vystavený v roce 1839, pozn. 

autora] 
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Sv. Anna a P. Marie se dvěmi anděly [nepochybně se jedná o model k Maxově 

neuskutečněné Mater Dolorose, pozn. autora] 

 

Pieta určená pro Karlův most [zakázku po smrti Josefa Maxe převzal jeho bratr 

Emanuel. Není však jisté zda pracoval podle svého návrhu nebo podle návrhu 

bratra, pozn. autora] 

 

Model kašny pro Mariánské Lázně (Müller dodává, že na vrcholu kašny měla být 

říční bohyně a po stranách postavy znázorňující 4 světové strany. Modely se nalézaly 

v jeho sbírce) 

 

Alegorie Čechie (Bohemie) 

 

Alegorie Vltavy 

 

Alegorie Starého Města 

 

Alegorie Malé Strany 

 

Sedlák a kupec podávající si ruce [pravděpodobně se jedná o jeden z modelů 

skupiny, jež měla být osazena na „Konstituční pomník“, pozn. autora] 

 

Model Tycho de Brahe [nepochybně práce vystavená na výstavě 1841, pozn. autora] 

 

Karel IV. jako lovec 

 

Záviš z Falkenštejna 

 

Hrabě Mikuláš Zrinyi, projekt pro vojenské muzeum Arsenalu ve Vídni 

 

Kníže Karel Filip Schwarzenberg, projekt pro vojenské muzeum Arsenalu ve Vídni 
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Hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg, projekt pro vojenské muzeum Arsenalu ve Vídni 

[nepochybně práce vystavená na výstavě v roce 1854, pozn. autora] 

 

Biskup Kolonič 

 

Arcivévoda Štěpán 

 

Generál Hentzi [nepochybně práce vystavená v roce 1850, pozn. autora] 

 

Maršál Radecký na koni [nepochybně první varianta k pomníku, jež byla zamítnuta, 

pozn. autora] 

 

Maršál Radecký stojící [nepochybně první varianta k pomníku, jež byla zamítnuta, 

pozn. autora] 

 

Modely knížete Spytihněva, krále Přemysla Otakara II, Karla IV a císaře 

Ferdinanda III. [modely k sochám určených na východní fasádu Staroměstské 

radnice, pozn. autora] 

 

Modely dvou studentů, projekt pro Vídeň 

 

Jiří Kynčil (viz Kynčil 1958) dále publikuje účty za provedené práce pro Společnost 

vlasteneckých přátel umění. V roce 1837 dodal Josef Max této instituci reliéf 

z alabastru neznámého námětu za 40 zlatých. Reliéf se prozatím nepodařilo 

identifikovat. 
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