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České barokní socha řství

Dějiny českého barokního socha řství otevírají sochy n ěkdejšího dvorního socha ře Rudolfa II., Adriena de Vries, 
vytvo řené pro výzdobu zahrady  malostranského paláce Albre chta z Valdštejna ve 20. letech 17. století. Toto po zdní dílo žáka 
Giovanniho da Bologna se totiž od jeho n ěkdejšího vysoce vyt říbeného, elegantního formálního projevu výrazn ě odlišují. Povrch 
bronzových figur je doslova rozbit řadou drobných plošek a oblin, které mají málo spole čného s realistickým zpodobením 
lidského t ěla. Vries zde opouští koncept mnoho pohledového soch ařského díla a vrací se k akcentování čtyř základních pohled ů. 
Mnohem v ětší důraz je také položen na výraz postav a jejich modela ční i kompozi ční řešení začíná více po čítat s aktivní ú častí
diváka. V t ěsném sousedství Vriesových soch najdeme díla další z o sobností reprezentujících po čátky barokního socha řství. V 
kapli Valdštejnského paláce zdobí edikulový oltá ř čtveřice eféb ů, jejichž autorem je Arnošt Jan Heidelberger, socha ř původem 
z Mansfeldska v Horním Sasku, jenž do Čech p řinesl konzervativní výtvarný názor, odkazující k řezbářské tvorb ě jižního 
Německa. Vedle t ěchto and ělů vytvo řil Heidelberger také v ětší část souboru soch sv ětců na konzolách lodi kostela P. Marie 
Sněžné, kde bývá s Heidelbegerem spojována i socha řská výzdoba retáblu hlavní oltá ře z let 1649-1651. Postavy sv. Jana 
Křtitele a sv. Petra a Pavla v první etáži retáblu jsou  však v porovnání s p ředchozími sochami A. Heidelbergera výrazn ě více 
napln ěny pohybem. T ělesné jádro t ěchto soch nabývá realisti čtějších proporcí, jejich anatomická stavba nese sice j eště řadu 
reziduí p ředchozího slohového období, ale z řeteln ě je patrné socha řovo úsilí o v ěrné podání skute čnosti a o emocionáln ě

prohloubený výraz celé postavy.

První skute čně barokní socha řská díla se v Praze objevují až v období t ěsně před rokem 1650 a jsou spojena se jménem 
Jana Ji řího Bendla. Teprve on je schopen reflektovat nové po dněty p řicházející z kolébky barokního socha řství, Říma. Nejstarší
zprávy o J. J. Bendlovi, pocházejícímu z významné řezbářské oblasti na pomezí Rakouska a N ěmecka, sahají do 4. desetiletí 17. 
století. Víme nap říklad, že roce 1637 vytvo řil výzdobu  kazatelny v kostele sv. Václava na Zder aze, kterou obdivoval i sám císa ř

Ferdinand III. Jeho nejstarší dochované dílo se však datuje až z roku 1648-49. Blaží ček jako první p řipsal Bendlovi p ůvabného 
eféba stojícího na konzole a nadnášejícího spole čně s trojicí andílk ů velkou zavíjenou kartuš v pendentivu kupole chrámu s v. 
Salvátora, eféba, který stojí na po čátku Bendlových římsky zn ějících bytostí, odkazujících k postavám karyatid z papežských 
náhrobk ů v kapli Paolin ě v S. Maria Maggiore. Není divu, že práv ě tomuto socha ři zadal Ferdinanda III. zhotovení nejstaršího 
mariánského sloupu na území Českého království. V celkovém rozvrhu navazuje tent o sloup na sv ůj vzor, mariánský sloup 
vztyčený v roce 1647 ve Vídni Am Hof. Na nároží soklové sr ostlice první etáže však Bendl namísto postavi ček andílk ů bojujících 
se symboly zla, umístil figury velkých and ělů porážejících skute čné ďábly. Vytvo řil tak v d ějinách českého barokního socha řství
první monumentální, d ějem provázaná, formáln ě dokonalá sousoší, které m ůžete číst jako p říběh. Ve vrcholové soše Immaculaty 
zase Bendl jako první p ředložil socha řskou p ředstavu tohoto typu zobrazení P. Marie, a zárove ň vytvo řil sochu, která odkazuje k 
velkým díl ům antiky. Po vzty čení mariánského sloupu na Starom ěstském nám ěstí získává Bendl další prestižní zakázky, jako 
byla socha řská výzdoba pr ůčelí jezuitského kostela sv. Salvátora, mezi nimiž naj deme postavu inspirovanou sochou C. 
Marianiho ze souboru socha sv ětců zdobících niky interiéru S. Bernardo alle Terme v Římě. Těžišt ě Bendlova socha řského 
projevu p ředstavovalo i p řes tyto významné kamenosocha řské zakázky řezbářství. Mezi jeho nejstarší d řevořezby pat ří sochy 
zdobící oltá ř sv. Vojt ěcha v Týnském kostele. Na socha řské výzdob ě kupole kostela sv. Salvátora, mariánského sloupu na  
starom ěstském nám ěstí i nového pr ůčelí jezuitského kostela je možné sledovat italské insp irační zdroje Bendlova socha řského 
projevu. Na d řevořezbách z Týna je zase dob ře patrná jeho návaznost na místní řezbářskou tradici sahající až do období gotiky. 



Tyto kompozi ční a modela ční „gotismy“ Bendl propojuje s realisticky cít ěnými prvky tak, že celkový dojem p ůsobí velice 
přesvědčivě. Bendlovu tvorbu 60. let zastupují vedle oltá ře Zvěstování z kostela Panny Marie p řed Týnem také sv. Vít a sv. 
Zikmund ze sbírek Muzea hl. m ěsta Prahy, and ěl s planoucím srdcem z kostela Nanebevzetí P. Marie na Zbraslavi nebo dvojice 
andělů pocházející z kostnice kostelíka na Zlíchov ě, jež jsou dnes sou částí sbírek Národní galerie v Praze. Vyvrcholení celé
Bendlovy tvorby p ředstavuje soubor soch dvanácti apoštol ů umíst ěných v letech 1673 - 1675 na st říškách zpov ědnic v 
jezuitském kostele sv. Salvátora. Vedle typických b endlovských figur, jakými jsou nap ř. sv. Jakub Mladší nebo sv. Jan 
Evangelista, zde najdeme sochy inspirované římským barokním socha řstvím, tentokrát nejen sochami generace Berniniho 
předchůdců, ale i sochami samotného Berniniho a jeho vrstevní ka François Du Quesnoy. Epilog Bendlovy tvorby vyzn ačují
nedochovaný oltá ř do kostela P. Marie na Louži, za který jej pochváli l i Hammerschmid, a jezdecký pomník sv. Václava ur čený 
pro Ko ňský trh. 

Po jeho smrti J. J. Bendla, který se stal jednou z obětí moru v roce 1680, se hlavním socha řským ateliérem v Praze stává
dílna Heidelbergerova u čedníka, Jeronýma Kohla. Kohlovo prozatím nevelké díl o zastupují p ředevším dv ě kašny z 80. let 17. 
století a také sv. Voršila z nadsv ětlíku portálu do kláštera Voršilek v Praze na Novém  Městě, datovaná do roku 1677. V jejím 
provedení Kohl uplatnil veškeré p řednosti svého osobitého řezbářského projevu, p ředevším precisní podání detailu 
nasazovaného na vypjatý a hladký objem vystupující s  velkou pádností vp řed, díky čemuž se mu poda řilo na rozdíl od jeho 
učitele vytvo řit skute čně plnohodnotn ě trojrozm ěrně formulovanou figuru. V 80. letech vytvo řila dílna J. Kohla, ve které v té
dob ě pracoval také již jeho nevlastní syn Jan Bed řich Kohl-Severa a jeho nejnadan ější tovaryš František Preiss, sochy sv. 
Augustina a sv. Tomáše pro fasádu kostela sv. Tomáš e na Malé Stran ě. Monumentální figury p ředznamenají sm ěřování obou 
jmenovaných socha řů a jsou sochami natolik výrazov ě silnými a socha řsky skv ěle zvládnutými, že je K. I. Dientzenhofer 
zakomponoval do nové úpravy fasád kostela realizovan é na přelomu 20. a 30. let 18. století.

Po roce 1680 nastává v pražském socha řství období velkého p řílivu nových um ělců a zároveň období, kdy do Prahy 
poprvé, a to nejprve v importovaných dílech, pronik á berninismus, a to v originálních a nesmírn ě kvalitních variacích. První z 
těchto import ů představuje soubor soch vytvo řených Janem Ji řím a Paulem Hermannem pro výzdobu schodišt ě propojujícího 
prostor hlavního sálu s p řilehlým parkem letohrádku v Praze-Tróji. Socha řská výzdoba tohoto schodišt ě z let 1685-1703 je 
mimo řádná nejen svým programem, ve kterém je v našem pros toru poprvé reflektována dobová p ředstava universa jako díla 
Stvo řitele napln ěného řádem, ale také svou jednozna čnou stylovou orientací. Nejvýrazn ější citací vyzrálého socha řského 
projevu Gianlorenza Berniniho jsou postavy kle čících Titán ů, jejichž vzorem byla socha proroka Daniela z kaple Chigi v S. Maria 
del Popolo. Druhý významný import reprezentují sochy  Jeremiáše a Konráda Maxe Süssner ů, osazené v nikách kostela sv. 
Františka z Assisi u Karlova mostu. Jeremiášovy pos tavy sv. Jáchyma, sv. Anny a sv. Barbory reprezentu jí u nás jinak málo 
reflektovaný klasicizující proud, ovlivn ěný zejména dílem François Du Quesnoy. Sochy sv. Ji ří, sv. Martina a sv. Kate řiny od 
Konráda Maxe jsou zase ryzím projevem pozdního bern inismu rozvíjeného v tvorb ě jeho následovník ů, E. Ferraty a A. Raggiho. 
Krom ě těchto import ů proniká do Prahy berninismus také v dílech socha řů, kteří se zde nakonec natrvalo usadili. Mezi prvními 
je třeba jmenovat Padovana, Ottavia Mosta, pracujícího p řed svým p říchodem do Prahy ve službách salzburského arcibisku pa, 
který se  v Praze uvedl trojicí štukových obraz ů zdobících hlavní fasádu kostela sv. Jakuba na Starém  Městě



Právě v 80. letech do Prahy p řichází také socha ř původem z Horní Lužice, jehož dílna bude pozd ěji pat řit k nejvýznamn ějším 
konkurent ům F. M. Brokoffa a M. B. Brauna, Mat ěj Václav Jäckel. Jäckelovy nejstarší doložené práce, jako soubor soch pro exteriér i 
interiér kostela sv. Josefa na Malé Stran ě nebo sochy na pr ůčelí paulánského kláštera na Starém M ěstě spadají do po čátku 90. let a je 
na nich patrná Jäckelova návaznost na dílo J. J. Ben dla. Svoje nejvýznamn ější díla vytvá ří Jäckel krátce po roce 1700. V koncepci i 
modelaci socha řské výzdob ě hlavního i bo čních oltá řů v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu na vazuje p římo na Berniniho 
díla z kaple Fonseca, kaple da Sylva, kostela S. An drea al Quirinale, ale i slavnou Cathedru Petri.

Mezi socha ře, kteří přišli v 90. letech 17. století do Prahy, pat ří také Jan Old řich Mayer p ůvodem z Dolního Rakouska, vyu čený 
ve Vídni, který na Karl ův most vysekal sochy sv. Antonína Paduánského, sv. Judy Tadeáše a p ředevším sousoší se Vzk říšeným 
Kristem, které nejlépe dokládá Mayerovu schopnost vyt vořit dokonale zvládnutý realisticky podaný akt. Mayer  je také spolu s 
Ferdinandem Geigerem autorem socha řské výzdoby nejstarší pražského sloupu obeliskového t ypu zasv ěceného Nejsv ětější Trojici a 
vztyčeného v letech 1713-1715 na Malostranském nám ěstí.  Již p řed rokem 1680 v Praze pobýval řezbář ze Spišské Soboty Jan Brokoff, 
zakladatel jedné z nejvýznamn ějších socha řských dílen období po roce 1710. Neoby čejný spole čenský i obchodní a um ělecký úsp ěch 
tohoto sebev ědomého socha ře, který se natrvalo v Praze usadil na za čátku 90. let, z ůstává vzhledem k čist ě výtvarným kvalitám jeho 
loutkovit ě působících soch záhadou. Vždy ť ve stejné dob ě se v Praze začíná prosazovat socha ř mimo řádného modela čního talentu, 
František Preiss. Již jeho rané dílo, soubor českých zemských patron ů v katedrále sv. Víta, prokazuje jeho nadání. Stup ňováním 
naturalistického podání tvaru a transformací tradi čního řezbářského modela čního p řístupu dosahuje u svých figur podobné
dynamicko-expresivní modelace jako římští socha ři postupnou transformací antických p ředloh. Vrchol jeho tvorby p ředstavují jednak 
hlavní oltá ř do kostela Narození P. Marie kláštera premonstrátek v Doksanech z roku 1703 a socha řská výzdoba exteriéru a p ředevším 
větší části interiéru kostela sv. Voršily na Novém M ěstě.

V roce 1712, kdy F. Preiss umírá, pracují již v Praze  dvě nejvýznamn ější osobnosti českého barokního socha řství, jejichž dílo 
svým významem p řekračuje hranice českého království, Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokoff. Mimo řádný socha řský 
talent druhého z nich se v dílech dodávaných dílnou  J. Brokoffa za číná projevovat v období t ěsně před rokem 1710, jak to dokládají
například sochy sv. Vojt ěcha a sv. Kajetána z Karlova mostu nebo socha řská výzdoba portálu domu u Hopfenštok ů. V roce 1710 
osazuje dílna J. Brokoffa na Karl ův most sousoší sv. Františka Borgiáše a o rok pozd ěji i sousoší zakladatele jezuitského řádu.  Již v 
prvním ze sousoší sv ětců řádu jezuit ů předložila brokoffovská dílna koncepci, kde jednotlivé postavy trojdílné kompozice nejsou 
provázány pouze gesty, ale skute čně se odehrávajícím d ějem. V dalším sousoší prom ěnil F. M. Brokoff i charakter samotného soklu. 
Architektonickou strukturu zde nahradila figurální s ložka nebo jako v p řípadě o něco málo pozd ější sochy sv. Víta, p řírodní útvar.

V roce 1712 dodala dílna J. Brokoffa na Karl ův most další mimo řádná sousoší, jež jsou jakýmisi oživlými obrazy – sous oší
trinitá řů zv. také Pražský Turek a sousoší sv. Vincence Ferrers kého a sv. Prokopa. V obou zmín ěných dílech se F. M. Brokoffovi 
poda řilo propojit scénicky pojatou kompozicí i sv ětce, kte ří si byli časově i prostorov ě vzdálení. Všechny uvedené nové koncep ční i 
kompozi ční prvky odkazují k římskému socha řství druhé t řetiny 17. století a p ředstavují jednu z nejorigináln ějších transformací pojetí
socha řsko-architektonického celku v prostoru za Alpami. S vé sochy buduje F. M. Brokoff buduje zevnit ř. Jejich velké vypjaté objemy 
dodávají postoji, gestu i výrazu neoby čejnou pádnost a monumentalitu. Realistické ztvárn ění všech vrstev skute čnosti má obdobu 
snad jen v dobovém malí řství. Stavba lidské figury v podání tohoto socha ře dokládá jeho pou čení antikou, která pro n ěj není pouze 
zdrojem možných kompozi čních schémat, ale p ředevším vzorem pro vybudování v ěrně působící figury založené na haptickém vnímání
tvaru.



V roce 1714 vzniklo v Praze díky F. M. Brokoffovi d alší geniální dílo evropského významu – socha řská výzdoba Morzinského 
paláce. Praha zde poprvé poznává socha řské dílo organicky propojené s architekturou, které je  nadto zárove ň emblematem. Balkón 
nad hlavním vstupem do paláce nese dvojice mou řenínů odkazujících ke jménu majitele paláce, na fasádu pi ana nobile pak Ferdinand 
vysekal dvojici byst p ředstavujících dv ě denní doby a na atiku, kterou vrcholí celé pr ůčelí malostranského paláce, postavy čtyř
světadílů. Krom ě mou řenínů dokládá zejména dvojice byst mimo řádné schopnosti tohoto um ělce, inven ční i čist ě technické. Ob ě tato 
poprsí sv ědčí o tom, že F. M. Brokoff musel absolvovat školení pr áce v mramoru. Navíc ob ě opět odkazují k tvorb ě Gianlorenza 
Berniniho. Z tohoto pohledu se zdá k neuv ěření Blažíčkův předpoklad, že F. M. Brokoff nepodnikl b ěhem svého u čení studijní cestu do 
Itálie. Tentýž p říběh totiž vypráví i další významné dílo F. M. Brokoffa, n áhrobek nejvyššího kanclé ře V. V. z Mitrovic v kostele sv. 
Jakuba na Starém M ěstě v Praze, který vznikl podle návrhu J. B. Fischera v on Erlach. F. M. Brokoff byl schopen návrh tohoto 
vídeňského architekta rozvést op ět v dokonale harmonickou plastickou vizi té kvality,  jakou známe z d ěl Gianlorenza Berniniho a první
generace jeho následovník ů. 

Fenomenální výkon p ředvedl Brokoff také v souboru soch ur čených pro výzdobu kaple sv. K říže při kostele sv. Havla. Tyto 
dřevořezby mimo jiné dokládají výrazovou ší ři socha řského projevu F. M. Brokoffa, to, že vedle klidn ě budovaných soch dokázal 
vytvo řit i siln ě dynamicky a expresivn ě formované figury. Na po čátku 20. let pobýval Brokoff ve Vratislavi, a to v souvislosti se
zhotovením náhrobku rady Wolfa pro kostel sv. Alžb ěty a zejména socha řské výzdoby Kurfi řtské kaple ve vratislavském dómu. Záv ěr 
Brokoffova života a díla vyzna čuje práce na mariánském sloupu na Hrad čanském nám ěstí a na socha řské výzdob ě domu  č. 26 v 
Tomášské ulici se sousoším sv. Huberta s jelenem, kt eré se do čkalo řady pozdn ě barokních variací. F. M. Brokoff umírá již v roce 173 1 
ve svých 43 letech, jeho bratr Michal Jan Josef tét o nemoci podlehl ješt ě mnohem d říve, již v roce 1721 ve svých 35 letech.

Brokoffovým prot ějškem nejen z pohledu socha řského projevu, ale i z pohledu zp ůsobu života a sebe prezentace, a zárove ň

socha řem nemén ě vynikajícím, byl Matyáš Bernard Braun, narozený na p anství cisterciáckého kláštera ve Stammsu. Ani v p řípadě M. 
B. Brauna nemáme jistotu v tom, zda pobýval či nepobýval v Itálii, ale v jeho p řípadě se obvykle o jeho tovaryšské cest ě do Říma se 
zastávkami v Benátkách, Janov ě a Florencii nepochybuje. Jestliže není sporu o Braun ově přímém poznání soudobého italského 
socha řství, pak otázka, kdo tohoto Tyrolana do Čech p řivedl, z ůstává prozatím neroz řešena. Část badatel ů se kloní k názoru, že 
Braun ův příchod do Čech zprost ředkoval klášter ve Stammsu a že nejstarší práce na ú zemí Českého království realizoval Braun pro 
plasské cisterciáky, kte ří si u Brauna mimo jiné objednali zhotovení sousoší se sv. Luitgardou, osazené na Karlov ě most ě v roce 1710. 
Praha tak poprvé spat řila socha řské dílo, v n ěmž je koncentrováno hned n ěkolik časových rovin, v n ěmž se uplat ňuje reliéfní
rozvedení kompozice i modelace ur čená optickou iluzí plastického tvaru. V následujícím roce vytvo řil na Karlov ě most ě Braun pro 
právnickou fakultu sousoší sv. Iva a op ět zde doložil svou schopnost naplnit dané téma nejen  dynamickou formou plnou exprese, ale i 
dějem v mí ře více než vysoké. Ve stejné dob ě vyřezal Braun i sochu sv. Judy Tadeáše umíst ěnou kdysi v kostele P. Marie na Louži, jež
je dnes sou částí sbírek Národní galerie v Praze, sochu v níž Braun  předložil naprosto originální transformaci tématu, kte ré poprvé
zpracoval Bernini. Celý výraz figury, její vertikáln í vznos je stejn ě jako v p řípadě Berniniho soch založen práv ě na strukturaci drapérie. 



Mezi lety 1715-1721 vzniká v díln ě M. B. Brauna také rozsáhlý soubor soch pro interiér kostela sv. Klimenta, kam vedle 
pozoruhodných pískovcových soch evangelist ů a církevních Otc ů dodal také plastické obrazy do nástavc ů bočních oltá řů a stříšky 
zpovědnic osadil koncep čně mimo řádným souborem Krista-Dobrého Pastý ře obklopeného skupinou kajícník ů. Ve stejné dob ě
spolupracuje i Braun s J. B. Fischerem z Erlachu, k terý jej p řizval k realizaci Clam-Galassova paláce. Krom ě překrásných obr ů
podpírajících mohutnou desku balkón ů nad vstupem do paláce, zde Braun vysekal řadu putti, váz a reliéfní obrazy s výjevy s činy 
Herkulovými, které snad ješt ě více než trojrozm ěrná socha řská díla dokumentují Braun ův osobitý socha řský názor. Podobn ě tak, jak to 
známe z Berniniho skv ělých hlin ěných bozzett,  „skicuje“ jednotlivé postavy i prost ředí, do n ějž jsou zasazeny. Soubor Olympan ů z 
atiky paláce pat ří zase k nejkrásn ějším mytologickým zjevením českého socha řství.

Druhá z hypotéz spojuje p říchod M. B. Brauna do Čech s jeho nejvýznamn ějším objednavatelem, hrab ětem F. A. Šporkem. Ve 
Šporkov ě lázeňském komplexu v Kuksu za číná Braun pracovat v roce 1712. Vedle soch spíše kra tochvilné povahy zde vzniká soubor 
osmera Blahoslavenství, postava Náboženství a p ředevším soubor Ctností a Ne řestí, v n ěmž Braun ukázal, co vše je možné pomocí
pískovce diváku zprost ředkovat, kolik emocí, kolik duševních hnutí. I M. B . Braun vytvo řil n ěkolik pozoruhodných mariánských a 
troji čních sloup ů, mezi nimž jmenujme alespo ň v roce 1717 vzty čený sloup Nejsv ětější Trojice v Teplicích, který je nejorigináln ější
variací sloupu Am Graben na území Čech. Na sklonku 2. desetiletí 18. století vytvá ří Braunova dílna další soubory mytologických soch,  
např. pro zahradu malostranského paláce hrab ěte z Vrtby nebo na oplocení čestného dvora ho řovického zámku. Zde se Braun 
vyrovnává s odkazem manýristického socha řství a vytvá ří v několika sochách svou vlastní variaci na figuru serpen tinatu. V tomto 
období se Braunova dílna postupn ě přesouvá z Kuksu do Nového lesa, aby zde z rostlé skály  a pískovcových balvan ů vzniklo sv ětově
ojedin ělé barokní teatrum pod širým nebem. Krom ě Betléma charakterizují pozdní dílo M. B. Brauna takov é socha řské soubory, jaké
najdeme v parku zámku ve Val či s postavami nesmírn ě štíhlými, které zn ějí pln ě rokovým tónem a popírají tak obvykle prosazovanou 
tezi, že v českém baroku rokoko neexistuje. I českým barokem totiž prochází vlna tzv. druhého manýri smu, jak to dokládá také sousoší
Noci z roku 1734 v Královské zahrad ě na Pražském hrad ě, kde Braun znovu použil koncepci ustanovenou v díl e Giovanniho da 
Bologna. V záv ěru svého života trpí Barun stejnou nemocí jako F. M. Brokoff, kterého p řežívá jen o n ěkolik let, a proto není divu, že již
v roce 1735 p ředává vedení své dílny synovci Antonínovi, jehož nejvýz namn ějším samostatným dílem je socha řská výzdoba exteriéru 
a interiéru Dientzenhoferova kostela sv. Mikuláše n a Starém Městě. Krom ě synovce Antonína se v Braunov ě díln ě vyu čilo velké
množství socha řů, kteří šířili jeho socha řský odkaz v regionu, a to zejména v oblasti východn ích Čech, jako byl Ji ří František Pacák, 
Ignác Rohrbach, Řehoř Thény, Severin Tischler, Josef Ji ří Jelínek, Johann Lang-Dlouhý ad.. 



Vedle F. M. Brokoffa a M. B. Brauna je t řeba postavit ješt ě jedno jméno, a to Franz Anton Kuen. I tento socha ř, původem z 
Bregenze, p řináší do Čech, kam se dostává nejspíše okolo roku 1710, jednu z osobitých transformací pozdního berninismu. Jeho 
nejstarším dílem je socha řská výzdoba schodišt ě zámku ve Veltrusech se sochami Psovod ů a Kon ěvodů, jež upomínají jednak na 
antický vzor téhož nám ětu a jednak na Berniniho sousoší Konstantina Velikéh o. Po dokon čení této zakázky jeho kroky vedly do 
severních Čech, kde pracoval pro jeze řské Lobkowicze, ale p ředevším pro cisterciácký klášter v Oseku. I Kuen st ejně jako Braun 
otevírá pískovcový blok až na samé hranice možností sta tiky kamene zvláš ť, když vytvá ří sousoší propojující stojící postavu s 
postavou letící, jak to vidíme u soch na východním průčelí oseckého klášterního kostela, a tak stejn ě jako Bernini sout ěží s malí řstvím. 
V Oseku se Kuen setkává s vynikajícím italským štuka térem Giacomem Antoniem Corbelinim a spolu s ním ov livňuje tvorbu řady 
místních socha řů. I v tom je jeho osobnost srovnatelná s M. B. Braun em.

Ve 20. letech 18. století za číná samostatn ě pracovat generace socha řů, která vyzna čuje tvorbu tzv. „raného rokoka“. Mezi 
prvními jmenujme zet ě M. V. Jäckela, Františka Ignáce Weisse. Jedno z nej starších dochovaných d ěl, oltá ř sv. Zikmunda z katedrály sv. 
Víta, představuje typickou kompozici tohoto řezbáře, jež Weiss využije nap ř. také na hlavním oltá ři v kostele sv. Jiljí na Starém M ěstě
nebo na bo čních oltá řích v klášterním kostele ve Svatém Janu pod Skalou.  Weiss m ěl tak jako v ětšina socha řů této generace 
příležitost spolupracovat s K. I. Dientzenhoferem. Ne jvýznamn ější spole čnou prací obou um ělců je kostel sv. Kate řiny v Praze na 
Novém Městě. Ve 30. letech 18. století sem dodala Weissova díln a veškeré socha řské vybavení zahrnující nejen socha řskou výzdobu 
hlavního a bo čních oltá řů a kazatelny, ale také sochy sv ětců umíst ěné na konzolách. V postav ě sv. Vojt ěcha se Weiss nechal 
inspirovat dílem J. J. Bendla, postava Archand ěla Michaela zase p řitahuje sm ěsí velké monumentální formy s malebn ě pojatou siluetou 
i důrazem kladeným na zpracování detail ů. Krom ě kostela sv. Kate řiny, kostela sv. Tomáše na Malé stran ě a kostela sv. Ignáce na 
Novém Městě najdeme velký soubor Weissových prací v kostele sv. Jiljí na Starém M ěstě, který je jakousi malou galerií této generace 
socha řů. V ambitu zdejšího dominikánského kláštera se také nacházel p řekrásný krucifix, který je dnes  vystaven ve stálé e xpozici 
Národní galerie v Praze. Záv ěr Weissovy tvorby charakterizují postavy velice prot áhlých proporcí vyzna čující se klasicizující
strukturací povrchu v kostele Nanebevzetí P. Marie v Ročově. 

Další socha řskou osobností pracující ve 2. čtvrtin ě 18. století byl Karel Josef Hiernle, jenž pat řil k nej častějším 
spolupracovník ům K. I. Dientzehofera. Mezi jejich spole čná díla pat ří kostel sv. Hedviky v Lehnickém Poli nebo výzdoba t erasy p řed 
broumovským klášterním kostelem a také n ěkolik významných socha řsko-architektonických celk ů umíst ěných v krajin ě na panstvích 
náležejících k majetku b řevnovského kláštera. Vedle mariánské statue na nám ěstí v Kladn ě spolu vytvo řili sousoší sv. Prokopa v 
Žižicích a sousoší sv. Benedikta v Hrdlech. Jäckelov ou dílnou prošel nejspíše i socha ř pocházející z Diethfurthu u Řezna, vyu čený v 
některé z bavorských řezbářských dílen, Richard Ji ří Prachner, který do Prahy p řináší jihon ěmecký pozdn ě barokní socha řský projev, 
vyznačující se zvláštní sm ěsí naturalismu a vysoce estetizovaného řezbářského stylismu. I s jeho díly se setkáme v interiér u 
dominikánského kostela sv. Jiljí na Starém M ěstě, a to jednak na bo čních oltá řích, ale p ředevším ve skupinkách andílk ů se symboly 
posledních v ěcí člověka, kterými jsou korunovány rokajem zdobené zpov ědnice. V dob ě okolo poloviny století, kdy vytvá ří dřevořezby 
do kostela v Lánech nebo v Uh říněvsi, se v jeho tvorb ě náhle objevuje zjednodušení modelace a návrat monume ntální formy 
klasicizujícího st řihu, který m ůžeme snad p řičíst vlivu jeho syna Petra, který prachnerovskou díl nu povede v samotném záv ěru baroka. 



Dalším cizincem, jenž v tomto období p řichází do Prahy a zakládá zde významnou socha řskou dílnu, je Matyáš Schönherr, 
původem z Tyrolska. I on se uplat ňuje p ři výzdob ě kostela sv. Jiljí, ale také p ři výzdob ě oltá řů kostela Narození Pán ě v pražské Loret ě. 
Schönherrovy sochy vynikají oble modelovaným, prosto rově uzavřeným objemem, na nichž o to více vyniká efektní vrapov ání i řada 
pozoruhodn ě detailn ě zpracovaných motiv ů, jako jsou šperky a výšivky. P ůvabem je prodchnut nejen elegantní postoj, ale i gesta jeho 
soch. Mezi významná pražská díla tohoto socha ře patří hlavní oltá ř v kostele sv. Jakuba na Starém M ěstě s retáblem rámového typu 
neseného celým komparsem and ělů a andílk ů. Vedle F. I. Weisse a R. J. Prachnera a M. Schönhe rra pat řil k nejnadan ějším osobnostem 
této generace Jan Antonín Quitainer. Jeho socha řský projev je zvláštní sm ěsí realismu a rokokového sensualismu, jaký je v českém 
prost ředí jinak dosti vzácný. Sakrální interiér, kde se set káme s nejrozsáhlejším a také výtvarn ě nejzda řilejším souborem jeho soch, je 
kostel P. Marie premonstrátského kláštera na Straho vě. Figurou, která nejvíce dokládá Quitainerovo stylové východisko je Immaculata 
vznášející se na sfé ře v nice hlavního pr ůčelí kostela. Z celé sochy vyza řuje nesmírná k řehkost, svou povahou zcela vzdálená
skute čnosti. Kalvárie osazená na návsi v obci Dolní B řežany z roku 1760 zase ukazuje nakolik byl tento so chař schopen vytvo řit 
vskutku monumentální, ne již tolik dramatickou, spíš e lyrickou, ale  p řesto velice silnou formu, která nemá jen dekorativní c harakter.

Druhá čtvrtina 18. století je období, kdy se situace v praž ském a regionálním socha řství, co se tý če výtvarné úrovn ě, zcela 
vyrovnává. Vedle severních a východních Čech pak v tomto období vyniká zejména oblast Plze ňska, kde tvo ří socha ři, jejichž dí la jsou 
na soudobé pražské tvorb ě stylov ě nezávislá, jak to dokládá dílo Josefa Herschera nebo  také Lazara Widmanna, který podnikl studijní
cestu na Akademii do Florencie a který jako jediný u nás reprezentuje vysoce hodnocenou disciplínu řezby ve slonovin ě. Na panství ch 
hrab ěte z Vrtby vytvá ří Widmann řadu voln ě stojících statuí, socha řské výzdoby ohradních zdí patronátních kostel ů nebo jejich 
interiér ů, ale také pro tyto velké milovníky koní seká v K řimicích jezdecké sousoší sv. Ji ří. Widmannovo jméno je rovn ěž nerozlu čně
spjato s oltá řními retábly ve stylu barokní gotiky, které najdeme v  interiéru kostela sv. Havla v Po říčí nad Sázavou.

Vdovu po M Schönherrovi, který umírá náhle uprost řed práce na statui ve Sme čně, si vzal další socha ř původem z Plze ňska, 
který po vyu čení v otce díln ě studoval na Akademii v Vídni, Ignác František Platz er. Platzer, který do Prahy p řináší donnerovský 
klasicismus v podob ě transformované Donnerovými žáky, se stává nejp řednější osobností českého socha řství a získává ty 
nejprestižn ější zakázky. Mezi jeho rané práce pat ří např. sousoší sv. Jana Nepomuckého p ři kostele sv. Voršily na Novém M ěstě nebo 
socha Herkula, osazená ve st řední ose zahradního pr ůčelí Černínského paláce na Hrad čanech. Již tato raná díla nesou všechny znaky 
Platzerova osobitého stylu mísícího víde ňský klasicismu s rokovým stylismem. Modelace jednot livých figur je velice sumární, 
jednotlivé tvary a objemy se do sebe slévají, jakoby  by byly nafukovány ze vnit ř. Figury jsou budovány spíše jako vysoký reliéf než
pln ě trojrozm ěrně a v celé kompozici se siln ě uplat ňují graficky pojaté detaily. Krom ě premonstrátského kláštera v Teplé spolupracoval 
Platzer s K. I. Dientzenhoferem v malostranského ko stela sv. Mikuláše nebo na socha řské výzdob ě paláce Piccolomini v ulici Na 
Příkopech. I. F. Platzer se také jako jediný v období p o polovin ě 18. století uplatnil p ři výzdob ě Karlova mostu, kam dodal na podklad ě

objednávky premonstrát ů, pro jejichž strahovský klášter pracoval ve stejné d obě jako J. A. Quitainer, sousoší sv. Norberta, které
nahradilo zni čené sousoší z dílny Jana Brokoffa. Ve druhé polovin ě tvorby platzerovské dílny se v její činnosti postupn ě uplat ňovali i 
synové Ignáce Františka a čím dál tím více se tak v jeho dílech objevovaly prv ky neoklasicismu, jak to ukazuje nap říklad pomník 
matematika Steplinga v areálu Klementina z roku 178 0. Závěr činnosti tohoto socha ře, který je významem i rozsahem svého díla je 
srovnatelný s M. B. Braunem i F. M. Brokoffem, byl neveselý, ale p říznačný pro záv ěr baroka. V posledních letech Platzerova života v 
Praze i jinde významn ě ubylo socha řských zakázek. Všechny velké stavby byly dokon čeny, všechny kostely napln ěny mobiliá řem, a 
tak i tento um ělec musí hledat obživu jinde, a to dokonce jako pod řízená pracovní síla.
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Jeroným Kohl, sv. Voršila, Muzeum hl. města Prahy, dřevořezba, 
1677



Jeroným Kohl, sv. Tomáš, boční fasáda kostela sv. Tomáše, Praha-Malá Strana, pískovec, 1684



Jan Jiří a Paul Hermannové, sochařská výzdoba monumentálního dvouramenného schodiště, 
letohrádek Trója, Praha-Trója, pískovec, 1685-1703



Jan Jiří Hermann, Gigant ze sochařské výzdoby monumentálního dvouramenného schodiště, 
letohrádek Trója, Praha-Trója, pískovec, 1685



Konrád Max Süssner, sv. Martin, kostel sv. Františka z Assisi, 
Praha-Staré Město, štuk, 1690



Jeremiáš Süssner, sv. Jáchym, kostel sv. Františka z Assisi, 
Praha-Staré Město, štuk, 1690



Ottavio Mosto, reliéf se sv. Františkem z Assisi, hlavní průčelí
kostela sv. Jakuba, Praha-Staré Město, štuk, 1695



Ottavio Mosto, Archanděl Michael,  nároží Toskánského paláce, 
Praha-Hradčany, štuk, okolo 1700



Ottavio Mosto, sv. Václav, Lapidárium Národního muzea 
v Praze, pískovec, okolo 1700



Matěj Václav Jäckel, sv. Jan od Kříže, hlavní oltář, kostel sv. Josef, 
Praha-Malá Strana, polychromovaná dřevořezba, 1698-1700



Matěj Václav Jäckel, anděl, boční oltář, kostel sv. Františka z Assisi, Praha-
Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1701-1702



Matěj Václav Jäckel, Bůh Otec v oblačné gloriole, hlavní oltář, kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1707



Matěj Václav Jäckel, sv. Anna, Karlův most, Praha, pískovec, 1707



Matěj Václav Jäckel, sousoší Panny Marie se sv. Bernardem 
z Clairvaux, Karlův most, Praha, pískovec, 1708-1709



Jan Oldřich Mayer, sv. Antonín Paduánský, Karlův most, Praha, 
pískovec, 1707



Jan Oldřich Mayer, Kristus ze sousoší se sv. Kosmou a 
Damiánem, Karlův most, Praha, pískovec, 1709



Jan Oldřich Mayer, Ferdinand Geiger, sochařská výzdoba sloupu 
Nejsvětější Trojice, Malostranské náměstí, Praha-Malá Strana, 

pískovec, 1713-1715



Jan Brokoff, sv. Jan Nepomucký, Karlův most, Praha, bronz, 1683



Jan Brokoff, sv. Ivan a sv. Norbert, hřbitovní kostel sv. Barbory, 
Manětín, polychromovaná dřevořezba, 1683-1685



Jan Brokoff, sousoší Piety – detail, nádvoří nemocnice po Petřínem, Praha-Malá Strana, pískovec, 16695-1696



František Preiss, sv. Vojtěch, katedrála sv. Víta, Praha-
Hradčany, polychromovaná dřevořezba, 1696



František Preiss, sv. Václav, hlavní oltář, klášterní kostel Narození Panny 
Marie, Doksany, polychromovaná dřevořezby, 1703



František Preiss, Jeroným Kohl, levý boční oltář v presbytáři, 
kostel sv. Mikuláše, Louny, dřevořezba, 1700-1708



František Preiss, sv. Voršila, hlavní průčelí, klášterní kostel sv. 
Voršily, Praha-Nové Město, pískovec, po 1700



František Preiss, sv. Augustin, hlavní oltář, klášterní kostel sv. 
Voršily, Praha-Nové Město, polychromovaná dřevořezba, 1709



František Preiss, sv. Jakub ml., klášterní kostel sv. Voršily, 
Praha-Nové Město, polychromovaná dřevořezba, okolo 1710



František Preiss, sv. Barabáš, klášterní kostel sv. Voršily, Praha-
Nové Město, polychromovaná dřevořezba, okolo 1710



František Preiss, sv. František z Assisi – detail, prostor před vstupem do kapucínského 
klášterního kostela, Praha-Nové Město, pískovec 1708



Oldřich Filip Quitainer, sv. Václav, boční oltář, kostel sv. 
Tomáše, Praha-Malá Strana, polychromovaná dřevořezba, 1721



Oldřich Filip Quitainer, sv. Vít, boční oltář, kostel sv. Tomáše, 
Praha-Malá Strana, polychromovaná dřevořezba, 1721



Michal Jan Josef Brokoff, sv. Václav, mariánský sloup, Broumov, 
pískovec, 1706



Ferdinand Maxmilián Brokoff, Atlas, portál domu U Hopfenštoků, 
Praha-Nové Město, pískovec, 1710



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sv. Vojtěch, Karlův most, Praha, 
pískovec, 1709



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sousoší sv. Františka Borgiáše, 
Karlův most, Praha, pískovec, 1710



Ferdinand Maxmilián Borkoff, sousoší sv. Františka Xaverského, 
Karlův most, Praha, pískovec, 1711



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sousoší sv. Jana z Mathy a Felixe 
z Valois, Karlův most, Praha, pískovec, 1714



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa – pohled na 
sousoší, Karlův most, Praha, pískovec, 1712



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa – detail 
hermovky-Žida, Karlův most, Praha, pískovec, 1712



Ferdinand Maxmilián Brokoff, pravý mouřenín, hlavní průčelí
Morzinského paláce, Praha-Malá Strana, pískovec, 1714



Ferdinand Maxmilián Brokoff, alegorie Dne, hlavní průčelí
Morzinského paláce, Praha-Malá Strana, pískovec, 1714



Ferdinand Maxmilián Brokoff, alegorie Noci, hlavní průčelí
Morzinského paláce, Praha-Malá Strana, pískovec, 1714



Ferdinand Maxmilián Brokoff, náhrobek Václava Wratislava 
z Mitrovic – celkový pohled, kostel sv. Jakuba, Praha-Staré

Město, pískovec, boloňská křída, 1714-1716



Ferdinand Maxmilián Brokoff, náhrobek Václava Wratislava z Mitrovic – detail Chrona, kostel sv. 
Jakuba, Praha-Staré Město, pískovec, boloňská křída, 1714-1716



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sv. Máří Magdaléna – detail, kaple sv. Kříže, 
kostel sv. Havla, Praha-Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1719-1720



Ferdinand Maxmilián Brokoff, sv. Matouš, kaple sv. Kříže, kostel sv. Havla, Praha-
Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1719-1720



Ferdinand Maxmilián Brokoff, pravý anděl – detail, kaple sv. Kříže, kostel sv. Havla, 
Praha-Staré Město, polychromovaná dřevořezba, okolo 1720



Ferdinand Maxmilián Brokoff, Kristus korunovaný trním, kostel alžbětinek na Slupi, Praha-Nové Město, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1725



Ferdinand Maxmilián Brokoff, Aron, hlavní oltář, Kurfiřtská kaple, vratislavský dóm, Vratislav, mramor, 1722



Ferdinand Maxmilián Brokoff, Panna Marie Immaculata, mariánský sloup, Hradčanské
náměstí, Praha-Hradčany, pískovec, 1724-1726, 1731



Ferdinand Maxmilián Brokoff, Vidění sv. Huberta, portál domu 
v Tomášské ulici, Praha-Malá Strana, pískovec, 1726



Matyáš Bernard Braun, sousoší sv. Luitgardy - detail, Karlův 
most, Praha, pískovec, 1710



Matyáš Bernard Braun, sousoší sv. Iva – detail světce, Karlův 
most, Praha, pískovec, 1711



Matyáš Bernard Braun, sousoší sv. Iva – detail alegorie 
Spravedlnosti, Karlův most, Praha, pískovec, 1711



Matyáš Bernard Braun, sv. Juda Tadeáš, Národní galerie 
v Praze, polychromovaná dřevořezba, okolo 1712



Matyáš Bernard Braun, sv. Jeroným, niky v lodi kostela, kostel 
sv. Klimenta, Praha-Staré Město, pískovec, okolo 1715



Matyáš Bernard Braun, sv. Lukáš, niky v lodi kostela, kostel sv. 
Klimenta, Praha-Staré Město, pískovec, okolo 1715



Matyáš Bernard Braun, sv. Stanislav Kostka, oltář Obětování, kostel sv. Klimenta, Praha-
Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1718



Matyáš Bernard Braun, sv. Máří Magdaléna, stříška zpovědnice, kostel sv. Klimenta, 
Praha-Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1720-1721



Matyáš Bernard Braun, Marnotratný syn – detail, stříška zpovědnice, kostel sv. Klimenta, 
Praha-Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1720-1721



Matyáš Bernard Braun, sochařská výzdoba vstupního portálu – celek, Clam-Gallasovský palác, 
Praha-Staré Město, pískovec, 1714



Matyáš Bernard Braun, sochařská výzdoba vstupního portálu – detail reliéfu s Herkulovými činy, 
Clam-Gallasovský palác, Praha-Staré Město, pískovec, 1714



Matyáš Bernard Braun, Venuše, sochařská výzdoba atiky, 
Clam-Gallasovský palác, Praha-Staré město, pískovec, okolo 1715



Matyáš Bernard Braun, alegorie Náboženství, terasa před špitálním 
kostelem Nejsvětější Trojice, Kuks, pískovec, 1718-1719



Matyáš Bernard Braun, alegorie Zoufalství, terasa před špitálním 
kostelem Nejsvětější Trojice, Kuks, pískovec, 1719



Matyáš Bernard Braun, alegorie Moudrosti, terasa před špitálním 
kostelem Nejsvětější Trojice, Kuks, pískovec, 1719



Matyáš Bernard Braun, bozzetto k alegorii Víry, Národní galerie 
v Praze, terakota, 1719



Matyáš Bernard Braun, anděl z kaple Na Čihadlech – detail, 
Národní galerie v Praze, pískovec, okolo 1718



Matyáš Bernard Braun, sloup Nejsvětější Trojice, hlavní náměstí, 
Teplice, pískovec, 1717



Matyáš Bernard Braun, Héfaistos, zahrada Vrtbovského paláce, 
Praha-Malá Strana, pískovec, 1720-1725



Matyáš Bernard Barun, sousoší Kalvárie – detail Panny Marie 
pod křížem, klášter Plasy, polychromovaná dřevořezba, do 1726



Matyáš Bernard Braun, sousoší Zvěstování, klášter Plasy, 
polychromovaná dřevořezba, 1720-1725



Matyáš Bernard Braun, náhrobek Anny Miseliusové, městský hřbitov Jaroměř, pískovec, po 1721



Matyáš Bernard Braun, studna se setkáním Krista se 
Samaritánkou, areál Betlém u Kuksu, pískovec, okolo 1730



Matyáš Bernard Braun, krucifix, krypta pod kostelem Nejsvětější
Trojice, Kuks, okolo 1725



Matyáš Bernard Braun, alegorie Noci, Královská zahrada 
Pražského hradu, Praha-Hradčany, pískovec, 1734 



Antonín Braun, sv. Vojtěch, hlaví průčelí kostela sv. Mikuláše, 
Praha-Staré Město, pískovec, 1735



Jiří František Pacák, sv. Anna, mariánský sloup, Polička, 
pískovec, 1727-1731



Ignác Rohrbach, kalvárie – detail, děkanský kostel, Pardubice, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1735



Severin Tischler, alegorie Víry, Moravská Třebová, 
polychromovaná dřevořezba, po 1738



Řehoř Thény, sv. Benedikt, hlavní oltář, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Žďár 
nad Sázavou, polychromovaná dřevořezba, 1733-1737



Josef Jiří Jelínek, sv. Vojtěch, hlavní oltář, farní kostel Semčice, 
polychromovaná dřevořezba, po roce 1750



Mistr Chrudimského Zvěstování, kapucínský kostel, Chrudim, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1735



Franz Anton Kuen, sv. Matouš, hlavní průčelí, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Osek, pískovec, 1713



Franz Anton Kuen, sv. Josef, Národní galerie v Praze, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1713



Franz Anton Binnert, sv. Josef, Loreta, Rumburk, pískovec, 
1707-1709



Giovanni Battista Bulla, Panna Marie Immaculata, mariánský 
sloup, Hradec králové, pískovec, 1713



Jan Jiří Šlanzovský, sv. Linhart, mariánský sloup, Mirovice, 
pískovec, 1717



Jan Jiří Šlanzovský, Kristus před Pilátem, kostel Karla Velikého a Panny Marie na 
Karlově, Praha-Nové Město, polychromovaná dřevořezba,. 1738



Ignác Miller, králové Kašpar a Baltazar, boční oltář, kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana, 
polychromovaná dřevořezba, po 1731



František Ignác Weiss, apoteóza sv. Zikmunda, kaple sv. Zikmunda, katedrála sv. Víta na 
Pražském hradě, Praha-Hradčany, polychromovaná dřevořezba, okolo 1730



František Ignác Weiss, sv. Vojtěch – detail, kostel sv. Kateřiny, Praha-Nové Město, 
polychromovaná dřevořezba, 1741-1743



František Ignác Weiss, archanděl Michael, kostel sv. Kateřiny, 
Praha-Nové Město, polychromovaná dřevořezba, 1741-1743



František Ignác Weiss, krucifix, Národní galerie v Praze, 
polychromovaná dřevořezba, okolo 1740



Karel Josef Hiernle, Madona, břevnovský klášter, Praha-
Břevnov, polychromovaná dřevořezba, okolo 1740



Karel Josef Hiernle, sousoší sv. Benedikta, Hrdly, pískovec, 1745



Richard Jiří Prachner, socha sv. Dismase – detail, kaple sv. Kříže, Loreta, Praha-Hradčany, 
polychromovaná dřevořezba, 1735-1738



Richard Jiří Prachner, putti na zpovědnici (poslední věci 
člověka), kostel sv. Jiljí, Praha-Staré Město, dřevořezba, 1760



Richard Jiří Prachner, sv. Petr z Alcantary, děkanský kostel, 
Lány, polychromovaná dřevořezba, před 1752



Matyáš Schönherr, sv. Kateřina, kostel sv. Jiljí, Praha-Staré
Město, polychromovaná dřevořezba, 1734



Matyáš Schönherr, hlavní oltář, kostel sv. Jakuba, Praha-Staré
Město, polychromovaná dřevořezba, 1739



Antonio Corradini, Johann Joseph Würth, náhrobek sv. Jana Nepomuckého, katedrála sv. Víta na 
Pražském hradě, Praha-Hradčany, tepané stříbro, 1736



Johann Gottfried Fritsch, sousoší anděla Strážce, hlavní oltář, děkanský kostel Anděla Strážce, Kostelec 
nad Černými Lesy, polychromovaná dřevořezba, 1740



Jan Antonín Quitainer, Panna Marie Immaculata, hlavní průčelí, klášterní kostel Panny Marie na 
Strahově, Praha-Strahov, pískovec, 1744



Jan Antonín Quitainer, sv. Štěpán, boční oltář, kostel sv. Jiljí, 
Praha-Staré Město, polychromovaná dřevořezba, 1751



Jan Antonín Quitainer, socha Panny Marie, hlavní průčelí kostela 
sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město, pískovec, 1758



Josef Herscher, Panna Marie Bolestná, Manětín, pískovec, okolo 1734



Lazar Widemann, Chronos a Niobe, Národní galerie v Praze, alabastr, 1740



Lazar Widemann, jezdecký pomník sv. Jiří, prostranství před zámkem v Křimicích, pískovec, 1746



Lazar Widmann, sv. Liborius, kostel sv. Havla, Poříčí nad Sázavou, polychromovaná dřevořezba, 1745-1751



Ignác František Platzer, Herkules, zahradní průčelí, Černínský palác, Praha-Hradčany, pískovec, 1746



Ignác František Platzer, náhrobek bl. Hroznaty, klášterní kostel v Teplé, Teplá, polychromovaná dřevořezba, 1755



Ignác František Platzer, boční oltář sv. Jana Nepomuckého – detail, filiální kostel v Úterý, polychromovaná dřevořezba, 1752



Ignác František Platzer, orientální vladař – Kyros, loď kostela sv. Mikuláše, Praha-Malá Strana, polychromovaná dřevořezba, 1755



Ignác František Platzer, Flora, schodiště paláce Piccolomini, Praha-Nové Město, pískovec, 1760



Ignác František Platzer, náhrobek sv. Jana Nepomuckého, průčelí závěru katedrály sv. Víta na Pražském hradě, 
Praha-Hradčany, pískovec, 1763



Ignác František Platzer, putto a váza z oplocení náhrobku sv. Jana Nepomuckého, katedrála sv. Víta na Pražském hradě, 
Praha-Hradčany, okolo 1760



Ignác František Platzer, model sousoší sv. Norberta pro Karlův most, strahovský klášter, 
Praha-Hradčany, polychromovaná terakota, 1764



Ignác František Platzer, Apollón, oranžérie zámeckého parku,Dobříš, pískovec, okolo 1760



Petr Prachner, sousoší Zvěstování, břevnovský klášter, Praha-Břevnov, polychromovaná dřevořezba, okolo 1765



Petr Prachner, Panna Marie, oltář Pražského Jezulátka, kostel Panny Marie Vítězné, 
Praha-Malá Strana, polychromovaná dřevořezba, 1776



Jan Jakub Eberle, sv. Pavel a sv. Augustin, hlavní oltář, kostel sv. Máří Magdalény, Karlovy Vary, polychromovaná dřevořezba, 1752


