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Úvod 

 

 Ignác Rohrbach se stal jedním z významných sochaᖐᛰ 

východních Ⴠech 1. poloviny 18. století. V jeho tvorbᆰ sledujeme 

ovlivnᆰní jak rodným Slezskem, tak აeskými sochaᖐi jako jsou Matyáᘐ 

Bernard Braun nebo Jiᖐí Frantiᘐek Pacák. Pravdᆰpodobný, ale 

nedolo០ený, se zdá i jeho pobyt v Itálii, kdy do své tvorby vnáᘐel 

podnᆰty z této zemᆰ spojené s აeským vlivem. Rohrbach za svᛰj ០ivot 

vytvoᖐil obrovské mno០ství zakázek v mnoha lokalitách. 

 Hlavním úkolem této monografie bylo poznat sochaᖐovo dílo, 

chronologicky ho seᖐadit a zabývat se otázkami rozporuplného 

autorství. Aა by se mohlo zdát, ០e Rohrbachova tvorba byla ji០ 

probádána, mnohdy jeho realizace detailnᆰ neznáme. Úაelem katalogu 

je právᆰ tyto mezery osvᆰtlit, upozornit na obzvláᘐtᆰ zdaᖐilá díla a 

vᛰbec zmapovat práci celé dílny.  

 Rohrbach dokázal pokrýt pomᆰrnᆰ rozsáhlé území od Orlických 

hor pᖐes Kolín a Havlíაkᛰv Brod k Pardubicím a Chocni. Kolísavá je i 

kvalita jednotlivých prací, zᖐejmᆰ vlivem dílenské spolupráce. Zde 

mᛰ០eme sledovat styl jednoho z dílenských spolupracovníkᛰ, který se 

opakovanᆰ projevuje v rᛰzných interiérech kostelᛰ. 

 Bᆰhem poᖐizování dokumentace jsem nenavᘐtívila kostel, kde by 

z mobiliáᖐe nebylo nᆰco odcizeno. Pᖐíjemným pᖐekvapením vᘐak je, ០e 

se v této dobᆰ restauruje mnoho poᘐkozených dᆰl tohoto výjimeაného 

sochaᖐe a to nejen ve vᆰtᘐích chrámech (Kolín), ale také v menᘐích 

mᆰstech აi vesniაkách (Chrudim, Bᆰstvina). Právᆰ v tᆰchto drobných 

obcích si velmi vá០í takových významných památek.  

 Touto cestou bych také ráda podᆰkovala za mnoho cenných 

informací a podnᆰtᛰ Martinu Pavlíაkovi, mému vedoucímu práce. 
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I. Dosavadní stav bádání 

 

 V druhé polovinᆰ 20. let 18. století zaაínají v rᛰzných oblastech 

Ⴠech pracovat ០áci a následovníci Matyáᘐe Bernarda Brauna. Ka០dý 

z tᆰchto sochaᖐᛰ vytváᖐí dílnu, která dostává zakázky v urაité აásti 

zemᆰ. Vᘐichni jsou vᘐak výraznᆰ ovlivnᆰni dílem „svého uაitele,“a tak 

se bádání o nich rozvíjí jen pozvolna. Jeden sochaᖐ se oddᆰluje od 

druhého ve studiích badatelᛰ.1 

  První zmínky o díle Ignáce Rohrbacha nalezneme ji០ na 

pᖐelomu 19. a 20. století v Soupisech památek historických a 

umᆰleckých v království აeském. Jmenovitᆰ je uveden pᖐi pracích na 

chrudimském sloupu.2  

 Spíᘐe ០ivotopisné údaje nám pᖐináᘐí roku 1946 ve svém აlánku 

O zednících a kamenících v Chrudimi Ⴠenᆰk Florián. Jako dobu 

Rohrbachova úmrtí zmiᒀuje rok 1746. V tomto roce sochaᖐ jeᘐtᆰ 

pracoval na hlavním oltáᖐi v kláᘐterním kostele augustiniánᛰ 

v Havlíაkovᆰ Brodᆰ.3 

 Tého០ roku vyᘐla publikace Oldᖐicha J. Bla០íაka Plastika raného 

rokoka.4 Rohrbacha tu pᖐedstavuje jako autora nᆰkolika prací 

v Chrudimi a Kolínᆰ. Zajímavá jsou také ០ivotní data sochaᖐe, kdy 

Bla០íაek bez uvedení pramene zaznamenává jako rok narození 1700 a 

úmrtí 1749. V této souvislosti datuje andᆰly oltáᖐe sv. Barbory 

v Kolínᆰ do roku 1749, kdy byl Rohrbach u០ dva roky po smrti. 

 Dᛰle០itou se stala dalᘐí Bla០íაkova práce Barok v Ⴠechách. 

Rohrbacha pova០uje za ០áka Jiᖐího Pacáka. K tomu ho jistᆰ vedla 

blízkost sochaᖐského názoru obou umᆰlcᛰ. Teprve pᖐes Pacáka vidí 

cestu k Braunovi. Mobiliáᖐ kostela sv. Mikuláᘐe v Dobᖐanech pod 

Orlickými horami pᖐipisuje Rohrbachovi. Dokládají to smlouvy 

vyhledané v opoაenském archívu. Dále se zabývá vymezením 

sochaᖐského podílu na chrudimském sloupu Promᆰnᆰní Pánᆰ. 

Rohrbachovu práci odliᘐuje zcela jasnᆰ. Pᖐipisuje mu vᆰtᘐí mno០ství 
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soch. Bla០íაkᛰv názor byl ji០ pᖐekonán pozdᆰjᘐími atribucemi. Za 

práci stejného autora pova០uje აtyᖐi sochy na námᆰstí v Daᘐicích.5 

 Pro poznání Rohrbachovy tvorby jsou nemálo podstatné práce 

Ivo Koᖐána. Ve svém აlánku Umᆰní a umᆰlci baroka v Havlíაkovᆰ 

Brodᆰ pᖐisuzuje Rohrbachovi výzdobu tamního kláᘐterního kostela 

augustiniánᛰ. Autor také, na základᆰ stylové analýzy, urაuje jako dílo 

stejného sochaᖐe nᆰkteré sochy pohledského, kolínského a 

pardubického kostela.6 

 Dalᘐím jeho významným აlánkem se stal Barok pod Orlickými 

horami. Rohrbacha uvádí jako autora sochy sv. Floriána v Opoაnᆰ.7 

 Naᘐeho sochaᖐe nemálo ovlivnil Jan Pavel Zechpauer, jak Koᖐán 

zdᛰrazᒀuje ve svém dalᘐím აlánku Umᆰní a umᆰlci baroka v Hradci 

Králové z roku 1971. Sochy v Daᘐicích pova០uje, na rozdíl od 

Bla០íაka, za dílo J. A. Devotyho.8  

 Dalᘐí bádání se zmítá právᆰ v rozdílných názorech na autorství. 

Dílo Pacákᛰ, Rohrbacha i Devotyho je აasto zamᆰᒀováno a nᆰkteᖐí 

badatelé se vrací ke starᘐím názorᛰm. Napᖐíklad Jiᖐina Hoᖐejᘐí 

v Umᆰleckých památkách Ⴠech pᖐipisuje sochu sv. Floriána v Opoაnᆰ 

Jiᖐímu Frantiᘐku Pacákovi.9 

Roku 1988 spojuje Koᖐán Rohrbachovo dílo s dílem Tomáᘐe 

Weissfelda a Jana Riedela. Domnívá se, ០e se jeho tvorba formovala 

v Kladsku.Ve svém აlánku také formuje základní kostru Rohrbachovy 

tvorby, která se stává výchozí pro dalᘐí bádání.10 

Ve sborníku k pᖐíle០itosti 300. výroაí narození M. B. Brauna se 

k Rohrbachovi vyjadᖐuje také Josef Tejkl. Pᖐiklání se k mínᆰní, ០e se 

vyuაil v litomyᘐlské dílnᆰ J. F. Pacáka.11  

Tého០ roku Koᖐán pᖐispívá s mo០ností, ០e autor soch v tumbách v 

kostele sv. Klimenta v Praze je I. Rohrbach. Zde nastává poაátek úvah 

o tom, zda tu mohl sochaᖐ tvoᖐit jako jeden ze აlenᛰ Braunovy dílny. Ta 

toti០ vyzdobila zbytek kostela. Staví se proti mo០nosti jeho pᛰsobení 

v dílnᆰ J. F. Pacáka.12  
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Roku 1989 pᖐichází Bla០íაek s novou hypotézou. Poukazuje na 

Rohrbachᛰv mo០ný návrat do Kladska pracemi z tamní katedrály. Také 

zdᛰrazᒀuje, ០e v Kladsku nebyl pᖐed pᖐíchodem do Ⴠech vyuაen. V této 

otázce se pᖐiklání k teorii J. Tejkla.13 

Koᖐán v publikaci Michaᐠ Klahr st. rozliᘐuje jednotlivé okruhy 

Braunových ០ákᛰ. Za jednoho z nejvýraznᆰjᘐích autor pokládá právᆰ 

Rohrbacha. Koᖐán uva០uje o jeho mo០né pouti do Itálie, ale nepokládá 

jí za nezbytnou. Poukazuje na ovlivnᆰní architektonickými návrhy 

architekta J. B. Santiniho, co០ se zdá nepravdᆰpodobné vzhledem k 

tomu, ០e samotní sochaᖐi oltáᖐní architekturu sotva navrhovali.14  

Dᛰle០ité poznatky k této otázce pᖐinesl o tᖐi roky pozdᆰji Martin 

Pavlíაek. Poukázal na Rohrbachovu spolupráci se stavitelem D. T. 

Morazzim. Tento chrudimský mᆰᘐᙐan ho აasto doporuაoval v místech, 

kde budoval své kostely (Choceᒀ, Uhrov, Mikulovice). Pavlíაek se 

domnívá, ០e pro Rohrbacha vypracoval ᖐadu architektonických návrhᛰ 

oltáᖐᛰ ovlivnᆰných J. B. Santinim.15  

Umᆰlcovo dílo rozᘐiᖐuje Koᖐánova publikace vᆰnovaná M. B. 

Braunovi a jeho následovníkᛰm.16  

Ke knize se v dalᘐím roce vyjadᖐuje M. Pavlíაek. Narozdíl od 

Koᖐána, jen០ za první Rohrbachovu realizaci pokládá Assumptu v ័írაi, 

pova០uje Pavlíაek za sochaᖐovo prvotní dílo výzdobu zámecké kaple 

v Bᆰstvinᆰ. Také poukazuje na pᖐíliᘐ rané datace u nᆰkterých prací, kde 

je ji០ patrné ovlivnᆰní Braunem. To se v jeho tvorbᆰ projevilo a០ 

pozdᆰji.17 

Pavel Zahradník18 nalezl nový archivní doklad k soᘐe sv. Floriána 

v Opoაnᆰ. Sousoᘐí je tak jistᆰ datováno do roku 1734. Archiválie 

zároveᒀ potvrzují Rohrbachovo autorství.  

U pᖐíle០itosti zrestaurování Rohrbachových soch vytvoᖐených pro 

kostel sv. Máᖐí Magdalény v Bohdanაi a jejich následného vystavení 

v Národní galerii v Praze vyᘐel roku 2001 katalog.19 Na textech se 

podílelo hned nᆰkolik autorᛰ. Zdena Paukrtová pᖐedpokládá 
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v Rohrbachovᆰ tvorbᆰ italské vlivy, kdy Pannu Marii z Bohdanაe 

pᖐirovnává ke sv. Terezii od Gian Lorenza Berniniho. Opakuje tak 

Koᖐánᛰv starᘐí názor. Porovnáním nᆰkolika Rohrbachových soch sv. 

Jana Nepomuckého, poukazuje na bohatý poაet kompoziაních 

zobrazení jednoho tématu v jeho dílnᆰ. Koᖐán tu opakuje své názory na 

sochaᖐovo ᘐkolení a také se více zabývá jeho dílem samotným, 

obzvláᘐtᆰ pak sloupem Promᆰnᆰní Pánᆰ v Chrudimi. Pᖐesnᆰji datuje 

nᆰkteré oltáᖐe kostela v Bohdanაi. Rohrbachovi novᆰ pᖐipisuje sochy 

sv. Petra a Pavla v kostele v Chrasti.  

Od dubna roku 2002 do srpna roku 2004 bylo mo០né ve 

Východoაeské galerii v Pardubicích shlédnout výstavu týkající se sedmi 

století církevního výtvarného umᆰní v Královehradecké diecézi. Roku 

2003 byl vydán katalog výstavy Ke slávᆰ Ducha,20 kde se nᆰkolik hesel 

zabývá Rohrbachovými pracemi. Pozornost byla vᆰnována oblasti 

Královehradecké a tak zde bylo mo០né nalézt díla z mnoha kostelᛰ této 

oblasti. Pavlíაek Rohrbachovi novᆰ pᖐipsal sochu sv. Jana Kᖐtitele 

z hlavního oltáᖐe Bᆰstvinᆰ. Zároveᒀ urაil Assumptu kostela v ័írაi, 

dᖐíve pᖐipisovanou naᘐemu sochaᖐi, jako dílo J. F. Pacáka. 

Znaაná pozornost byla tomuto sochaᖐi vᆰnována i na pra០ské 

výstavᆰ Slezsko perla v აeské korunᆰ, která probᆰhla na pᖐelomu roku 

2006 a 2007. K této pᖐíle០itosti vyᘐel i katalog21 kde je vᆰnováno 

nᆰkolik stran právᆰ jeho vystaveným pracím. Rohrbachovým raným 

dílem se na konferenci Slezsko – zemᆰ koruny აeské zabýval Tomáᘐ 

Hladík. 

V souაasné dobᆰ vzniká v Chrudimi projekt nového muzea. Do 

budovy bývalého kostela budou umístᆰny barokní sochy z kostelᛰ 

okolních. Ⴠást expozice bude vᆰnována i I. Rohrbachovi.22  
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II. Ignác Rohrbach  a jeho dílo 

 

 Ignác Rohrbach se narodil pravdᆰpodobnᆰ roku 1691 ve 

slezském  Kaiserwalde (dneᘐní Lasówka). Zda byl v Kladsku i 

vyᘐkolen se neví jistᆰ, ale v jeho tvorbᆰ jsou patrné vlivy jezuity Jana 

Riedela (1654–1736) a ᘐvéda Tomáᘐe Weissfelda (1670–1721), který 

se usadil ve Vratislavi.23 Rohrbachova tvorba je porovnatelná 

se stylem jeho vrstevníka, té០ sochaᖐe z Kladska, Michaeᐠa Klahra st. 

(1693–1742).24  

 V rané tvorbᆰ v Ⴠechách je pro nᆰj jeᘐtᆰ charakteristické u០ívání 

prvkᛰ z rodného Slezska. A០ pozdᆰji se v jeho díle objevuje vliv 

Matyáᘐe Bernarda Brauna,25 se kterým se mohl seznámit na Kuksu.26 

Zde bychom pak hledali východisko pro dalᘐí spolupráci na zakázce 

pro pra០ský kostel sv. Klimenta. Braunovo dílo se pak nadále odrá០í 

v Rohrbachovᆰ stylu po celou dobu tvorby a pojí se s italskými prvky. 

Ty naznaაují jeho pᖐedpokládaný pobyt v Itálii.27  

 V rané dobᆰ svého pᛰsobení v Ⴠechách vznikly nᆰkteré práce 

pod vlivem Jiᖐího Frantiᘐka Pacáka.28 Nejednou bylo mnoho 

Rohrbachových prací pova០ováno za dílo tohoto sochaᖐe. Pᖐesto 

dostával Rohrbach za své oltáᖐe jen 60 zl. Pacákovi oproti tomu platili 

kolem 400 zl.29 

 Sochy Ignáce Rohrbacha pᖐedstavují ០ivoucí bytosti, které plnᆰ 

pro០ívají své emoce. Skvᆰle provedenou anatomii figur doprovází 

detailní tvarování svalᛰ. Dᛰle០ité je nejjemnᆰjᘐí provedení vᘐech 

drobností (០íly, slzy, ohyby kᛰ០e). To nás vtahuje zcela do pro០itku 

jeho postav. Celkové vyznᆰní podtrhuje draperie. Její spíᘐe oblé 

traktování pᖐechází od mᆰlkých pᖐehybᛰ v hluboké rýhy. Vznáᘐí se 

kolem tᆰla v pomuchlaných pásech. Odᆰv soch je expresivní, stejnᆰ 

jako jejich kompozice a tváᖐe. Právᆰ v tᆰchto prvcích mᛰ០eme hledat 

odkaz k italské barokní soᘐe. ᖀezbu tváᖐí charakterizuje ostrá profilace 
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s hluboce vykrojenými nadoაnicovými oblouky. Odkazuje tak 

აásteაnᆰ na pozdnᆰ gotickou tradici. 

 Ignác Rohrbach je v Ⴠechách archivnᆰ dolo០en a០ roku 1725 

v Bᆰstvinᆰ. Zde je mu také pᖐipisován dᖐívᆰjᘐí oltáᖐ sv. Vojtᆰcha 

(1723), který byl pᛰvodnᆰ umístᆰn v zámecké kapli. Dochované აásti 

oltáᖐe se აtyᖐmi sochami a kartuᘐí s vyᖐezaným letopoაtem 1723 jsou 

nyní umístᆰny v tamním farním kostele sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana 

Evangelisty.30 Právᆰ jeᘐtᆰ tyto práce odkazují zcela na Slezsko.31 Dalᘐí 

Rohrbachova díla se nacházejí v tém០e kostele. Jedná se o oltáᖐ sv. 

Kᖐí០e a o sochy svᆰtcᛰ, kterým je tento kostel zasvᆰcen. Vznikly 

zᖐejmᆰ spolu s dostavbou kostela kolem roku 1726. V Bᆰstvinᆰ se 

Rohrbach mohl seznámit s Janem Pavlem Zechpauerem, který je 

autorem výzdoby hlavního oltáᖐe.32 

 Na konci roku 1725 nebo na poაátku roku 1726 tento sochaᖐ 

zemᖐel. Rohrbach se proto místo do Prahy vydal do Chrudimi, kde 

chtᆰl pᖐevzít jeho dílnu. Stalo se tak 3. záᖐí 1726, kdy si vzal vdovu po 

Zechpauerovi a dílnu vy០enil.33 

 Spolu s dílnou pᖐebral i nᆰkteré rozpracované zakázky. Jednalo 

se o hlavní oltáᖐ kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoᖐe u 

័ჰáru nad Sázavou (1727-1728). V Chrudimi z kamene vytesal 

nᆰkteré sochy parapetu Novomᆰstské kaᘐny umístᆰné pᖐed farním 

kostelem (osazeny 1728) a dalᘐí na sloupu Promᆰnᆰní Pánᆰ (1731).34 

 Práce v tomto materiálu pro nᆰj nebyla ០ádnou výjimkou. 

Dokladem toho jsou sochy sv. Jana Nepomuckého (1730)35 a sv. 

Vavᖐince (1734)36, které se nacházejí v Heᖐmanovᆰ Mᆰstci. V kameni 

jsou provedeny i sochy sv. Floriána a sv. Jan Nepomuckého v Opoაnᆰ. 

 Proto០e se Rohrbach usadil v Chrudimi, dostal tu ᖐadu nových 

zakázek, aᙐ u០ sakrálních nebo svᆰtských. Pro církev vytvoᖐil sochy 

Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty. Z jeho dílny také vyᘐlo 

vybavení arcidᆰkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, do 

kterého zhotovil kazatelnu (1730), oltáᖐ sv. Anny (asi 1732), oltáᖐ sv. 
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Kᖐí០e (1733), dekoraci sakristie a sochu sv. Frantiᘐka Xaverského.37 

Chrudimský dᆰkan Pavel Bernard Lýr s Rohrbachem uzavᖐel 10. 

bᖐezna 1733 smlouvu na zhotovení nového mariánského oltáᖐe. Podle 

listiny mᆰl za práci obdr០et 95 zl. Nakonec k vytvoᖐení oltáᖐe nedoᘐlo 

pro nedostatek financí a Rohrbach pouze upravil starý oltáᖐ, za který 

mu bylo zaplaceno a០ o tᖐi toky pozdᆰji.38 

 Pᖐipisuje se mu také celé zaᖐízení kostela sv. Frantiᘐka 

Serafinského v Chocni.39 V první polovinᆰ 30. let 18. století tu 

zhotovil hlavní oltáᖐ, kazatelnu, აtyᖐi boაní oltáᖐe a kᖐtitelnici.  

 Do Kolína dodal v roce 1733 sochy Panny Marie a sv. Jana 

Evangelisty. Figury byly urაené pro oltáᖐ Kalvárie umístᆰný v kostnici 

u arcidᆰkanského chrámu.40  

 Po smrti br. Filipa, sochaᖐe tvoᖐícího pro kláᘐter augustiniánᛰ 

v Havlíაkovᆰ Brodᆰ, se nedokonაených prací ujímá Ignác Rohrbach. 

Pro augustiniány tvoᖐí a០ do své smrti. Zrestauroval tu oltáᖐ sv. 

Mikuláᘐe (1733–1734) za 43 fl. a ve stejné dobᆰ zhotovil oltáᖐ Pᆰti ran 

Kristových za 25 fl.41 

 Dalᘐí archivnᆰ dolo០enou prací je აást mobiliáᖐe kostela sv. 

Václava v Mikulovicích (1733–1735)42 a to díky faráᖐi Josefu 

Frantiᘐku Devotymu, který zde od roku 1836 vedl pamᆰtní knihu 

farnosti.43 Zdejᘐí oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého pochází a០ z roku 1743. 

 Roku 1736 dostal „chrudimský sochaᖐ“ zaplaceno 10 zl. za 

dosud neznámou zakázku pro kostel Panny Marie Pomocnice kᖐesᙐanᛰ 

na Chlumku u Lu០e.44 Zda se jedná o Rohrbacha není jisté, ale jména 

se v záznamech vᆰtᘐinou neu០ívalo, pokud umᆰlec tvoᖐil opakovanᆰ 

v té samé lokalitᆰ nebo byl takto znám. Proto០e v této dobᆰ vedl 

Rohrbach sochaᖐskou dílnu v Chrudimi, mohlo by se jednat právᆰ o 

nᆰho. 

 Zanedlouho po dokonაení této práce se vᆰnoval tvorbᆰ pro 

pardubický dᆰkanský kostel sv. Bartolomᆰje. Pro kostel vytvoᖐil 

Krucifix, boაní oltáᖐe, tabernákl a velké andᆰly hlavního oltáᖐe (1735 - 
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1737). V pardubickém muzeu jsou ulo០eny dalᘐí Rohrbachovy sochy 

z této doby: Bᛰh Otec, Dismas a Gesmas, sv. Jan Nepomucký, sv. 

Florián, Kᖐest Kristᛰv, Orel, kartuᘐ s reliéfem Pardubic a kartuᘐ 

s reliéfem svr០ení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy.45  

 V Havlíაkovᆰ Brodᆰ tvoᖐil nejen pro augustiniány, ale i pro 

místní dᆰkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde od nᆰj mᛰ០eme 

vidᆰt dva boაní oltáᖐe a kazatelnu (1737). Zvᆰstování Panny Marie se 

bohu០el nedochovalo.46 

 V Kolínᆰ je zmínᆰn v souvislosti se zhotovením Ukᖐi០ování 

(1738), které vytvoᖐil pro závᆰrovou kapli arcidᆰkanského chrámu sv. 

Bartolomᆰje.47 Pro kostel vytvoᖐil jeᘐtᆰ sochy andᆰlᛰ z oltáᖐe sv. 

Barbory (1744), jejich០ vznik je dolo០en smlouvou.48 

 Roku 1738 pracoval na výzdobᆰ kostela sv. Mikuláᘐe 

v Dobᖐanech. Podle smlouvy si colloredovský úᖐad z Opoაna objednal 

hlavní oltáᖐ, dva boაní oltáᖐe a kazatelnu.49 Rohrbach je tak autorem 

celého vybavení interiéru. 

 Díky tomu mᛰ០eme do této doby datovat i dva boაní oltáᖐe 

kostela v Bojanovᆰ. Jejich architektura, i provedení soch andílkᛰ, je 

témᆰᖐ shodná s boაními oltáᖐi v Dobᖐanech.  

 Z tého០ roku pochází výzdoba boაních oltáᖐᛰ kláᘐterního kostela 

sv. Ondᖐeje v Pohledᆰ.50 U០ Koᖐán si vᘐiml znaაného výkyvu 

v provedení jednotlivých figur. Správnᆰ zdᛰrazᒀuje vysokou kvalitu 

soch sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Kᖐtitele na oltáᖐi sv. Jana 

Nepomuckého. Výzdobu oltáᖐᛰ sv. Rodiny a Panny Marie pova០uje za 

slabᘐí. Nevyluაuje vᘐak autorství stejné dílny.51 Dᛰle០ité je 

podotknout, ០e tento jev není nijak ojedinᆰlý. Nejen v Rohrbachových 

mobiliáᖐích (Bohdaneა, Hlinsko, Pardubice) აasto sledujeme znaაné 

kvalitativní rozdíly. Vysvᆰtlitelné jsou snad pouze dílenským 

rozdᆰlením práce, kdy se lepᘐí sochaᖐi podíleli na dᛰle០itᆰjᘐích აástech 

výzdoby.  
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 Do roku 1738 datujeme i vznik kamenné sochy sv. Josefa 

v Popovicích u Jiაína.52  

 O rok pozdᆰji Rohrbachova dílna pracovala na mobiliáᖐi kostelᛰ 

v Daᘐicích a Holicích.53 

 Celá výzdoba interiéru kostela sv. Máᖐí Magdalény v Bohdanაi 

byla vytvoᖐena do roku 1740,54 ale dᖐíve byla datována spolu 

s dostavbou kostelní budovy k roku 1737.55 

 V roce 1740 vyzdobil nᆰkolik kostelᛰ na západ od Hradce 

Králové. V kostele v Dobᖐenicích stojí kazatelna se zpovᆰdnicí, oltáᖐ 

sv. Jana Nepomuckého a kamenná socha sv. Klimenta v prᛰაelí. 

V Osicích Rohrbach vytvoᖐil, stejnᆰ jako v Libაanech, dva boაní 

oltáᖐe.56   

 A០ 23. ledna 1743 si Rohrbach v Chrudimi koupil dᛰm 

v Prostᖐední აtvrti აp. 32-IV a to od Martina Mᆰlnického. O tᖐi roky 

pozdᆰji prodal varní dᛰm a vinici, které vlastnil po Zechpauerovi.57 

 Do roku 1744 je datováno sousoᘐí sv. Jana Nepomuckého 

s andᆰlem v Platᆰnicích.58 

 O rok pozdᆰji zᖐejmᆰ vznikla výzdoba právᆰ dokonაeného 

kostela v Hlinsku. Portálová architektura hlavního oltáᖐe odkazuje 

k typu u០itému v Dobᖐanech. Obzvláᘐtᆰ kvalitní jsou nᆰkteré sochy 

hlavního oltáᖐe. 

 Dalᘐí záznam z kroniky havlíაkobrodských augustiniánᛰ se týká 

pᖐestavᆰní Rohrbachem vytvoᖐených soch na kazatelnᆰ (1746),59 za 

co០ obdr០el 10 fl. 

 Naposledy je v této lokalitᆰ zmínᆰn v souvislosti se zhotovením 

hlavního oltáᖐe (1746–1747), který dokonაil po Rohrbachovᆰ smrti 

sochaᖐ Václav Kovanda. Koᖐán se zabývá myᘐlenkou, zda by 

Rohrbach mohl být autorem i dalᘐích აástí výzdoby kostela.60 Podle 

stylové analýzy tomu tak skuteაnᆰ je. 

 Ignác Rohrbach zemᖐel  pᖐed 25. ᖐíjnem 1747 v Chrudimi, kde 

byl pohᖐben na hᖐbitovᆰ u sv. Jana. Jeho dᛰm byl poté prodán a z této 
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kupní listiny se zjistilo, ០e dlu០il 17 zl. zdejᘐímu kameníkovi Janu 

Tuᘐicovi.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

III. Katalog dᆰl Ignáce Rohrbacha a jeho dílny 

 

1/ Oltáᖐ sv. Vojtᆰcha                                                                    /obr. 1/ 

1723                                                        

Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty. 

Lipové dᖐevo, nepolychromováno, v.150 cm (sv. Florián, sv. Pavel, sv. 

Frantiᘐek a sv. Antonín). 

Literatura:  UPჀ I (1977), s. 67 (1. tᖐetina 18. stol.); Koᖐán (1999), s. 

134 (IR, nedat.); Pavlíაek (2000), s. 98-99 (IR, 1723); KSD (2003), s. 

77, ა. k. 85 (IR, 1723); Slezsko (2006), s. 443 (IR, 1723). 

 

 Frantiᘐek Leopold z Birkensteinu si u Rohrbacha roku 1723 

objednal აtyᖐi oltáᖐní sochy pro zámeckou kapli sv. Vojtᆰcha. Tento 

stavebník se zaslou០il jak o barokní podobu zámku, tak o stavbu 

zdejᘐího farního kostela. Do nᆰj byl také oltáᖐ po svém rozebrání po 

roce 1977 pᖐesunut. Oltáᖐ pochází ze stejné doby a ze stejné ruky jako 

baldachýn z parapetu oratoᖐe, na kterém jsou dvᆰ kartuᘐe a datace 

1723. Styl ᖐezby vᘐech აtyᖐ figur nás odkazuje jeᘐtᆰ ke Slezsku, kde se 

Rohrbach narodil a vyᘐkolil. Teprve u dalᘐích bᆰstvinských realizací se 

projevuje jeho obeznámení s tvorbou M. B. Brauna. 

 Na severní stᆰnᆰ hlavní lodi je osazena portálová architektura 

oltáᖐe. Na bocích ho ohraniაují dva tordované sloupy. Zdobené jsou 

akanty. Po levé stranᆰ stojí figura sv. Pavla jako vojáka s netradiაním 

atributem v podobᆰ mísy. Ta by mohla odkazovat na jeho misijní 

აinnost. V druhé ruce dr០í palmovou ratolest. Jeho protᆰjᘐkem je sv. 

Florián, který má v rukou té០ nádobu s vodou a hasí hoᖐící budovu.  

Opakující se dᛰraz na vodu by mohl mít souvislost se zasvᆰcením 

kaple sv. Vojtᆰchovi. Tento svᆰtec je známý tím, ០e na Zelené hoᖐe 

prosil o déᘐᙐ pro აeskou zemi. Ve výklenku oltáᖐe druhotnᆰ umístᆰná 

socha sv. Jana Evangelisty od Ignáce Rohrbacha. 



 20

 Sv. Frantiᘐek a sv. Antonín jsou dnes umístᆰni na západní stᆰnᆰ 

hlavní lodi po stranách vstupu. 

 

 

2/ Oltáᖐ sv. Kᖐí០e                                                                      /obr. 2, 3/ 

1726 

Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty. 

Lipové dᖐevo, nepolychromováno, v.145 cm x 220 cm x 47 cm. 

Autorství a datace archivnᆰ dolo០eny. 

Literatura: Wirth (1906), s. 3-4 (neaut., nedat.); Koᖐán (1971b), s. 210 

(IR, 1726); UPჀ I (1977), s. 68 (IR, kolem 1730); Koᖐán (1988), s. 

108 (IR, 1725); Pavlíაek (1998), s. 118-119, ა. k. 75 (IR, 1726); Koᖐán 

(1999), s. 134 (IR, 1725); KSD (2003), s. 75, ა. k. 75 (IR, kolem 

1726); Slezsko (2006), s. 445 (IR, kolem 1726). 

 

 Oltáᖐ sv. Kᖐí០e je spolu s dalᘐími sochami v kostele sv. Jana 

Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty jedním z nejstarᘐích Rohrbachových dᆰl 

na naᘐem území. Jedná se o reliéfnᆰ provedený nepolychromovaný 

oltáᖐ. Dílo nalezneme v postraní kapli Bo០ího hrobu.  

 V místᆰ tabernáklu sochaᖐ vyᖐezal reliéf vztyაení kᖐí០e. Jeho 

zpracování je velice jemné stejnᆰ jako dalᘐí ᖐezby v kartuᘐích na oltáᖐi. 

Vytváᖐí tak kontrast k mohutnᆰjᘐím postavám andílkᛰ, kteᖐí medailony 

nesou. Pᖐedstavují nám Kristovy paᘐije. Hravým prvkem na oltáᖐi je 

draperie. Do oltáᖐního závᆰsu se andílci vᘐemo០nᆰ zamotávají. 

Provedení jejich figur zcela odpovídá nejzdaᖐilejᘐím Rohrbachovým 

ᖐezbám stejného námᆰtu. 

 

 

3/ Sv. Jan Evangelista                                                                 /obr. 4/ 

1726 

Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty. 
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 Lipové dᖐevo, nepolychromováno, v.188 cm. Autorství a datace 

archivnᆰ dolo០eny. 

Literatura: Wirth (1906), s. 5 (neaut., nedat.); Bla០íაek (1958), s. 209 

(ᖀT, kolem 1730); Koᖐán (1971b), s. 210 (IR, 1726); UPჀ I (1977), s. 

69 (IR?, kolem 1730); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, 1725); Koᖐán (1995), 

s. 293 (IR, 1725); Pavlíაek (1998), s. 119, ა. k. 76 (IR, 1726?); Koᖐán 

(1999), s. 134 (IR, 1725); KSD (2003), s. 77-78, ა. k. 85 (IR, 1726); 

Slezsko (2006), s. 443-445 (IR, kolem 1726). 

 

 Koᖐánᛰv archivní nález dokládá Rohrbachᛰv pobyt v Bᆰstvinᆰ 

roku 1725. Pracoval zde zᖐejmᆰ spolu s J. P. Zechpauerem na výzdobᆰ 

kostela, která byla dokonაena s jeho dostavbou roku 1726. 

 Nepolychromovaná socha sv. Jana Evangelisty byla dᖐíve 

pova០ována za dílo ᖀehoᖐe Thényho nebo Jiᖐího Frantiᘐka Pacáka. A០ 

Koᖐán tuto realizaci pᖐipsal Ignáci Rohrbachovi. Jedna z posledních 

hypotéz pova០uje sv. Jana Evangelistu a sv. Jana Kᖐtitele za sochy, 

které se mᆰly v prᛰbᆰhu liturgického roku stᖐídat na hlavním oltáᖐi. 

Tvrzení je podlo០eno relevantními názory. Jednak zasvᆰcením kostela 

a také tím, ០e tento zpᛰsob výmᆰny nebyl ០ádnou výjimkou. Podstatné 

jsou stejné rozmᆰry soch a také toto០né zpracování soklu.  

 Socha svᆰtce byla druhotnᆰ umístᆰna v nice hlavní lodi. Sedící 

figura sv. Jana Evangelisty nese charakteristické prvky Rohrbachovy 

tvorby. ᖀezba svᆰdაí o pouაení dílem M. B. Brauna (skica stejné 

kompozice v Národní galerii), ale i o jeho slezském východisku. 

Draperii აlení husté ostᖐe ᖐezané záhyby. Tváᖐ zvýrazᒀují vykrojené 

lícní kosti a nadoაnicové oblouky. Vlasy se toაí v silných vlnách na 

ramena. Svᆰtec jednu ruku pozvedá a o druhou má opᖐenou otevᖐenou 

knihu. U nohou mu stojí andílek se svíაkou v ruce. Na opaაné stranᆰ 

rozpíná svá kᖐídla orel. Stavebním prvkem kompozice se stala 

diagonála. Její linie je patrná hned tᖐikrát. První tvoᖐí noha andílka a 

sv. Jana Evangelisty s paᖐáty orla. Dalᘐí se nese od ramene putti pᖐes 
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kolena svᆰtce a០ k hlavᆰ opeᖐence. Poslední, nejkratᘐí, se nachází a០ na 

vrcholu. Pomyslnou აáru sledujeme od pozvednuté ruky k vlnᆰ vlasᛰ 

na hlavᆰ svᆰtce. 

 

  

4/ Sv. Jan Kᖐtitel                                                                          /obr. 5/ 

1726 

Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty.  

Lipové dᖐevo, polychromováno, v.188 cm. 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 68 (neaut., 1730-1740); KSD (2003), s. 

77-78, ა. k. 85 (IR, 1726); Slezsko (2006), s. 443-445 (IR, kolem 

1726). 

 

 Socha sv. Jana Kᖐtitele s andílkem je umístᆰná ve stᖐedu 

hlavního oltáᖐe. Ohraniაuje jí stylizovaná jeskynᆰ. Datovat jí mᛰ០eme 

shodnᆰ jako sochu sv. Jana Evangelisty do roku 1726. Farní kostel 

v Bᆰstvinᆰ byl tohoto roku dostavᆰn podle projektu Morazziᛰ. Spolu 

s Koᖐánovým archivním nálezem a tím, ០e svᆰtci byly vytvoᖐeny 

zᖐejmᆰ jako dvojice soch hlavního oltáᖐe, mᛰ០eme Rohrbachovo 

autorství pova០ovat za správné. Také stylová analýza nás dovede ke 

stejnému výsledku. Draperie obou bᆰstvinských soch je dílo jednoho 

sochaᖐe. Patrný je na ní vliv J. P. Zechpauera, autora zbylých soch 

hlavního oltáᖐe. Charakterizují ji dlouhé ostré záhyby. 

 Sedící svᆰtec má u nohou oveაku. Její hlavu zvedá andílek, který 

je k nám natoაen z profilu. Muskulatura je na rozdíl od pozdᆰjᘐích 

Rohrbachových prací jaksi roztᖐíᘐtᆰná. Tᆰlo se skládá z malých na 

sebe napojovaných svalᛰ. Tváᖐ a vlasy svᆰtce pᖐedstavují znaky jeho 

rané tvorby. Vᘐechny detaily splývají a sochaᖐ ០ádný rys nezvýrazᒀuje. 

Svᆰtec dr០í v rukou kᖐí០ s nápisem „Ecce agnus Dei.“ 
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5/ Svatojánské oratorium                                                            /obr. 6/ 

po 1726? 

Bᆰstvina, kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Dᖐevo, polychromováno, nad០ivotní velikost. 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 69 (ᖀT?, nedat.); Koᖐán (1995), s. 107 

(IR, nedat.); NEჀVU II (1995), s. 856 (ᖀT, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 

119-120 (IR, po 1726?); Koᖐán (1999), s. 134 (IR, nedat.). 

 

 V Santiniho kapliაce na návsi je umístᆰná dalᘐí Rohrbachova 

socha, dᖐíve pᖐipisovaná ᖀ. Thénymu. 

 Sv. Jan Nepomucký kleაí na oblacích, pod kterými se zmítají 

Turci. Pa០e má rozevᖐené a hledí do neznáma. Ostᖐe lámaná draperie 

se pᖐizpᛰsobuje tᆰlu. ᖀezba tváᖐe je jemnᆰjᘐí, ne០ jsme u Rohrbacha 

zvyklí. Porᛰstá jí bradka. Vlasy se stáაí ve vlnách ke krku. 

 Kolem svᆰtce stojí andᆰlé. Levý se tyაí nad svᆰtcem, klade mu 

pa០i kolem ramen a ukazuje k nebi. Kᖐídla má rozevᖐená a je pᖐipraven 

k letu. Vlnité vlasy mu padají na  ramena. Druhý andᆰl stojí za zády 

svᆰtce a hledí k zemi. Dva andᆰlé zᖐejmᆰ symbolizují minulost  a 

budoucnost sv. Jana Nepomuckého. 

 

 

6/ Sv. Jan Nepomucký                                                                 /obr. 7/ 

1727 

Chrudim, parapet Novomᆰstské kaᘐny, socha z bývalého parapetu pᖐed 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 

Kámen, ០ivotní velikost. Datováno na soklu. 

Literatura: Chytil (1900), s. 115 (JPZ, nedat.); UPჀ I (1977), s. 547 

(JPZ, 1719-1728); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, 1728); Pavlíაek (1998), s. 

121 (IR, 1727); Koᖐán (1999), s. 134 (IR, 1728). 

 



 24

 Socha sv. Jana Nepomuckého se stala poაáteაním vzorem pro 

dalᘐí Rohrbachovi realizace stejného tématu. V práci s kamenem ji០ 

poznáváme jeho ruku. 

 Kleაící svᆰtec je odᆰn do pomᆰrnᆰ ploché draperie, která není 

nijak zvláᘐᙐ tvarovaná. Tváᖐ vᘐak jasnᆰ potvrzuje, ០e se jedná o práci 

tohoto sochaᖐe. Sv. Jan Nepomucký patᖐí mezi kvalitnᆰjᘐí sochy 

parapetu. 

 

 

7/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                                  /obr. 8/ 

1727 - 1728 

Zelená hora u ័ჰáru nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Dᖐevo, bílá politura, zlacení, nad០ivotní velikost. 

Literatura: Koᖐán (1971), s. 209-210 (JPZ a IR, 1727-1728); Bla០íაek 

(1989), s. 719 (IR, 1727-1729); Koᖐán (1999), s. 134 (JPZ a IR). 

 

 Dne 7. dubna 1725 byla uzavᖐena smlouva s J. P. Zechpauerem 

na výzdobu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoᖐe. Tento 

sochaᖐ vᘐak zemᖐel pᖐed 3. záᖐím roku 1726, pravdᆰpodobnᆰ pᖐi práci 

mimo Chrudim. Ignác Rohrbach pᖐebírá nᆰkteré jeho rozpracované 

zakázky. Mezi nimi i výzdobu zelenohorského kostela. Zde zaაíná 

otázka podílu prací tᆰchto dvou umᆰlcᛰ na výzdobᆰ poutního místa. 

Oba se vᘐak jistᆰ ᖐídily návrhy J. B. Santiniho. 

 Hlavní oltáᖐ je vsazen do jednoho z cípᛰ hvᆰzdy, která tvoᖐí 

pᛰdorys celého kostela. Mensu podpírají dva orli a v jejím stᖐedu je 

erb. Dvíᖐka tabernáklu jsou zdobena ornamenty, jen០ pᖐipomínají 

prvky pᛰdorysu kostela. Na jeho vrcholu je umístᆰn Krucifix. Stᆰny 

აlení slepé lomené oblouky. Jistᆰ návrh Santiniho. Na stropᆰ je 

umístᆰn trojúhelník ve svatozáᖐi symbolizující svatou trojici. Ve výᘐce 

je také zavᆰᘐen tᖐídílný závᆰs, který spadá pᖐes gotizující zábradlí a០ 

k andᆰlᛰm u zemᆰkoule, která vynáᘐí sv. Jana Nepomuckého.  
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 Oltáᖐ se skládá z postav nᆰkolika dospᆰlých andᆰlᛰ. První z nich 

podpírá zemᆰkouli s pᆰti zlatými hvᆰzdami. Jeho tváᖐ typovᆰ odpovídá 

sv. Janu Evangelistovi z Bᆰstviny. Pᛰvod kompozice mᛰ០eme hledat u 

M. B. Brauna na jeho výzdobᆰ Clam-Gallasova paláce v Praze. Jeden z 

Heraklᛰ na pravé stranᆰ portálu mohl Rohrbachovi slou០it jako vzor. 

Draperie dosud není tak oblá, ale vyznaაuje se ostrými tenkými okraji.  

 Po stranách zemᆰkoule se vznáᘐí dalᘐí dva andᆰlé. Do tváᖐe levé 

figury témᆰᖐ nevidíme. Její pohled toti០ smᆰᖐuje k postavᆰ oltáᖐního 

svᆰtce. Jsou tak zdᛰraznᆰny bohaté vlasy sahající na ramena. Celá 

postava je oblá a hybná. Dlouhé nohy andᆰla vystupují ze ᘐatu, jeho០ 

hmota se plazí po architektuᖐe mnohem ní០. Traktování draperie je 

pomᆰrnᆰ ostré. Druhý andᆰl je vmᆰstnán mezi architekturu a 

zemᆰkouli. Natáაí se k nám აelem. Jednou pa០í se opírá o globus a 

druhou zvedá nad hlavu. Prsty na rukou jsou აásteაnᆰ poᘐkozené a 

nᆰkteré odpadly. ᘀat halí pouze spodní აást trupu. Nohy andᆰl opírá o 

stᆰnu. 

 Na vrcholu zemᆰkoule kráაí sv. Jan Nepomucký. Zachycen je 

v pohybu, kterému se pᖐizpᛰsobuje celá draperie. ᘀat აlení ostré rýhy, 

které mᛰ០eme vidᆰt na figurách hlavního oltáᖐe v Bᆰstvinᆰ, kde 

Rohrbach pracoval s  Zechpauerem, který na nᆰj mᆰl jistᆰ velký vliv. 

Stejné traktování draperie pou០il pro figury sv. Jana Evangelisty a sv. 

Jana Kᖐtitele v tamním farním kostele. Podíl tᆰchto dvou sochaᖐᛰ tedy 

nemᛰ០eme pᖐesnᆰ urაit. 

 Hrany vítᆰzného oblouku stᖐe០í dalᘐí dva andᆰlé. Mají tu svou 

úlohu. Nadzvedávají toti០ spodní აást draperie, která zdobí presbytáᖐ. 

Letící andᆰl nalevo si ji pᖐehazuje pᖐes rameno a rukou jeᘐtᆰ vytahuje 

vzhᛰru. ᘀat se mu ovíjí kolem pasu a zahaluje jednu nohu. Tváᖐ se 

zamyᘐleným výrazem se sklání dolᛰ. Vlasy tvoᖐí hmota, která je 

pᖐitisknutá k lebce. Z ní se vyაleᒀují krápníkové útvary pᖐedstavující 

jednotlivé prameny. Druhý andᆰl pᖐetahuje hutnou hmotu závᆰsu a០ do 

hlavní lodi. Opᆰt ji má pᖐehozenou pᖐes rameno. Podpírá ji obᆰma 
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rukama, které jsou v ní zaboᖐeny. Pohled míᖐí vzhᛰru. Kᖐídla andᆰla 

spojují presbytáᖐ s hlavní lodí. Obᆰ figury se skvᆰle pᖐizpᛰsobují 

architektuᖐe.  

 Nad ústᖐedním motivem oltáᖐe se nachází postavy tᖐech putti. 

Andílek vlevo se pᖐidr០uje draperie závᆰsu a v ruce dr០í klíა. Dalᘐí 

figura se vznáᘐí nad hlavou sv. Jana Nepomuckého. Ruce dr០í pᖐed 

sebou. Ve tváᖐi posledního letícího putti ji០ vidíme rysy 

Rohrbachových andílkᛰ.  

 V hlavní lodi kostela jsou umístᆰné აtyᖐi boაní oltáᖐe zasvᆰcené 

postavám evangelistᛰ. Kvalitou za sochami hlavního oltáᖐe 

pokulhávají. Po porovnání s nᆰkterými figurami chrudimského sloupu 

Promᆰnᆰní Pánᆰ, dojdeme k názoru, ០e se pravdᆰpodobnᆰ bude jednat 

jeᘐtᆰ o práce J. P. Zechpauera. Také na hlavním oltáᖐi bych jeᘐtᆰ vidᆰla 

jeho ruku, ovᘐem tam u០ je jistý i Rohrbachᛰv podíl. Z jeho ruky je 

figura sv. Jana Nepomuckého. Jistᆰ také pracoval na sochách 

nᆰkterých andᆰlᛰ (andᆰl podpírající zemᆰkouli, putti). Nᆰkteré ze soch 

andᆰlᛰ jsou „klasického“ provedení. 

 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoᖐe pᖐedstavuje 

dokonalé propojení architektury se sochaᖐskou výzdobou.  

 

 

8/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                                  /obr. 9/ 

1728 

Chrast, kostel Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice.  

Dᖐevo, polychromováno, v.135 cm (sv. Jan Kᖐtitel a sv. Václav), v. cca 

100 cm (v nástavci: sv. Leopold, sv. ᘀtᆰpán a Vítᆰzný Kristus), v. cca 

50 cm (v nástavci: dva putti), na mense reliéf Svr០ení sv. Jana 

Nepomuckého do Vltavy). Datace archivnᆰ dolo០ena. 

Literatura: Chytil (1900), s. 22–23 (neaut., 1728); UPჀ I (1977), s. 

534 (neaut., 1728); Pavlíაek (1998), s. 123, ა. k. 83 (IR, 1728). 
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 První zmínka o oltáᖐi sv. Jana Nepomuckého pochází ze soupisu 

památek království აeského. Chytil tu zcela jasnᆰ uvádí, ០e oltáᖐ byl 

zᖐízen roku 1728 nákladem novohradeckého purkrabí Jana Leopolda 

Záruby. Tato datace je nadále opakována. 

 Architektura portálového oltáᖐe sv. Jana Nepomuckého je 

postavena z tmavᆰ hnᆰdého dᖐeva. Zlacené rokaje a mᖐí០ky kráᘐlí oltáᖐ 

ve velmi umírnᆰném rozsahu. Mensu zdobí oválný reliéf Svr០ení sv. 

Jana Nepomuckého do Vltavy. Svᆰtci se kolem hlavy typicky vznáᘐí 

pᆰt hvᆰzd. Nad výjevem pak letí andᆰl s ratolestí. Ozáᖐen je bo០ím 

okem. 

 Hlavní oltáᖐní obraz znázorᒀuje sv. Jana Nepomuckého kleაícího 

pᖐed mostem. Dílo ze stran lemuje sloupoví se zlacenými patkami a 

hlavicemi. Na boაních volutových sloupcích stojí sochy sv. Jana 

Kᖐtitele a sv. Václava. 

 Sv. Jan Kᖐtitel je zachycen v chᛰzi v doprovodu oveაky, která 

jedno kopýtko spouᘐtí ze soklu sochy. Figuru svᆰtce o០ivuje výrazná 

modelace svalᛰ. Masivní látku kolem tᆰla formují oblé záhyby 

s jemnými pᖐechody. Do hloubky hmoty zasahuje sochaᖐ jen málo. 

Pᖐes hruჰ pᖐechází pozlacená páska patᖐící k pláᘐti. Sv. Jan Kᖐtitel 

tᖐímá v ruce berlu. Ve tváᖐi, stejnᆰ jako u draperie, sledujeme pomᆰrnᆰ 

hladké formy. 

 Vlevo stojící sv. Václav si v oduᘐevnᆰlém gestu pᖐikládá ruku 

k srdci. Odᆰn je jako voják v kovové zbroji, její០ აásti spojují 

pozlacené hᖐeby. Kolem pasu má uvázané stᖐapce. Na jeho ramenou 

spoაívá აervený pláᘐᙐ s hermelínovým límcem. Hlavu korunuje 

kní០ecí აapka ve stejném materiálu se zlatým kᖐí០kem na vrcholu. 

Jednou rukou se opírá o ᘐtít a druhou o praporec, který mu spolu 

s pláᘐtᆰm splývá podél tᆰla k nohám. Socha nevyniká obzvláᘐtní 

kvalitou. 

 Ze stᖐedu oltáᖐního nástavce probleskuje pozlacený jazyk, atribut 

sv. Jana Nepomuckého. Po stranách rozeklaného frontonu posedávají 
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sv. Leopold a sv. ᘀtᆰpán. Charakterizují je krátce stᖐi០ené vlasy 

s pᆰstᆰným vousem a bohatý ᘐat. První má v rukou pokladnici, druhý 

ᖐíᘐské jablko.  

 Vrcholku nástavce dominuje postava Vítᆰzného Krista. 

Z oltáᖐního celku se jedná o nejzdaᖐilejᘐí sochu. Kompozice je 

rozvinutá do prostoru. Ramena Krista vedou diagonálnᆰ, აím០ vzniká 

iluze pohybu. Kolem tᆰla se vznáᘐí hmotná draperie. Sochaᖐ kladl 

velký dᛰraz na provedení figury. 

 Krista ze dvou stran adorují andílci. Jeden na nᆰj ukazuje a 

druhý spíná dlanᆰ v modlitbᆰ. Provedením jsou druhotné kvality. 

 Samotná ᖐezba je nepᖐíliᘐ kvalitní, a០ zjemnᆰlá. Vᘐe mᛰ០e být 

následkem mnoha vrstev polychromie. 

 

 

9/ Sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ                                                    /obr. 10-14/ 

kolem 1728 

Chrudim, námᆰstí.  

Kámen - pískovec, nad០ivotní velikost (sv. ᘀebestián, sv. Kateᖐina, sv. 

Michael), v. cca 90 cm (putti). 

Literatura: Chytil (1900), s. 113 (JPZ, 1724–28; IR, 1728–34); 

Bla០íაek (1958), s. 211 (JPZ, do 1726; IR, po 1726); Bla០íაek (1971), 

s. 123 (IR, 1728–32); UPჀ I (1977), s. 546 (JPZ a IR, 1719–34); 

Koᖐán (1988), s. 108 (GBB a JPZ, 1717–26; IR, 1726–31); Pavlíაek 

(1998), s. 120-121, ა. k. 78 (IR, kolem 1728); Koᖐán (1999), s. 134 

(JPZ a IR, 1731). 

 

 Sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ byl postaven mezi lety 1714 – 1717 podle 

návrhu G. B. Bully. Zmiᒀován tu také bývá J. B. Santini. Sochaᖐskou 

slo០ku zaაal vytváᖐet J. P. Zechpauer a po jeho smrti pokraაoval I. 

Rohrbach.  
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 Nacházíme se tedy opᆰt v situaci, kdy je tᖐeba zvá០it sochaᖐský 

podíl výzdoby. Touto otázkou se zabývalo ji០ nᆰkolik badatelᛰ. 

 Bla០íაek tvrdí, ០e na sloupu je pᖐesnᆰ vidᆰt, kde navázal na 

pᖐedeᘐlou Zechpauerovu práci Rohrbach: „…pokraაoval vᆰtᘐími a 

vodorovnᆰ vrstvenými oblými útvary a០ k vrcholové soᘐe, která byla 

snad u០ pᖐipravena.“ Pᖐipisuje mu sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. 

Frantiᘐka z Pauly a Krista.  

 Dalᘐím, kdo se pokusil vymezit sochaᖐský podíl je Pavlíაek.  

Rohrbachovi správnᆰ pᖐipisuje sochy sv. Michaela, sv. ᘀebestiána a sv. 

Kateᖐiny.  

 S tímto názorem musím souhlasit. Tváᖐ sv. ᘀebestiána zcela 

jasnᆰ nese rysy této tvorby. Socha sv. Michaela je obdobou 

Rohrbachova sv. Floriána v Opoაnᆰ a ᖐeᘐení sv. Kateᖐiny odkazuje 

k soᘐe stejného námᆰtu v Rohovládovᆰ Bᆰlé. Ze stejné ruky také 

pocházejí vynikající putti z dolní poloviny sloupu. 

 V roce 2009 probᆰhlo rozsáhlé restaurování sloupu a v nynᆰjᘐí 

dobᆰ je zpracovávána zpráva o tomto zásahu. 

 

 

10/ Sv. Hubert                                                                            /obr. 15/ 

kolem 1728 

Chrudim, parapet Novomᆰstské kaᘐny, socha z bývalého parapetu pᖐed 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 

Kámen, ០ivotní velikost. 

Literatura: Chytil (1900), s. 116 (JPZ, nedat.); Bla០íაek (1958), s. 211 

(IR, nedat.); UPჀ I (1977), s. 547 (JPZ, 1. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 108 (IR, 1728); Pavlíაek (1998), s. 122-123 (IR, 1728?); 

Koᖐán (1999), s. 134 (IR, 1728). 

 

 Kvalitnᆰ zvládnutá figura sv. Huberta pᖐipomíná nᆰkteré 

Rohrbachovy sochy ze zdejᘐího sloupu (sv. ᘀebestián). Znamenitᆰ 
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podanou esovitou kompozici na stranᆰ doplᒀuje jelen. Také zpracování 

ᘐatu a tváᖐe svᆰdაí o sochaᖐovᆰ zlepᘐující se práci s kamenem. Jedná se 

o nejkvalitnᆰjᘐí figuru parapetu Novomᆰstské kaᘐny. 

 

 

11/ Sv. Václav                                                                            /obr. 16/ 

kolem 1728 

Chrudim, pᖐed kostelem sv. Kateᖐiny, socha z bývalého parapetu pᖐed 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 

Kámen, ០ivotní velikost. 

Literatura: Chytil (1900), s. 116 (JPZ, nedat.); Bla០íაek (1958), s. 211 

(IR, nedat.); UPჀ I (1977), s. 547 (JPZ, 1. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 108 (IR., 1728); Pavlíაek (1998), s. 122 (IR, 1727?); Koᖐán 

(1999), s. 134 (IR, 1728). 

 

 Nepᖐíliᘐ výrazná socha sv. Václava ve zbroji nás k Rohrbachovi 

odkazuje snad zpracováním tváᖐe. Svᆰtec zachycen v pohybu se opírá 

o ᘐtít a praporec. Pᖐes ramena má pᖐehozený pláᘐᙐ a na hlavᆰ mu dr០í 

kní០ecí აapka. Pohled se stáაí dolᛰ. Jedná se o ménᆰ kvalitní figuru 

chrudimského parapetu. Podobnou variantu nalezneme na hlavním 

oltáᖐi kostela v Hlinsku აi Chrasti.  

 

 

12/ Sv. Jan Nepomucký                                                             /obr. 17/ 

1729 

Heᖐmanᛰv Mᆰstec.  

Kámen - pískovec, ០ivotní velikost. Datováno chronogramem. Nápis 

na soklu: HONORI AC VENERATIONI DIVI JOANNIS 

NEPOMVCENI PATRONI POSVIT AFK. 
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Literatura: Chytil (1900), s. 167 (neaut., 1729); UPჀ I (1977), s. 277 

(braunovský okruh, 1729); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, 1730); Pavlíაek 

(1998), s. 124, ა. k. 84 (IR, 1729); Koᖐán (1999), s. 139 (IR, 1730). 

 

 Sv. Jan Nepomucký stojí na oblacích a v rukou dr០í krucifix. U 

nohou má dva andílky. Jeden sedí a v rukou má knihu. V té ukazuje na 

urაitou pasá០. Druhý si dává pᖐed ústa prst a tím naznaაuje svᆰtcovu 

mlაenlivost. Stejný prvek sochaᖐ pou០il pozdᆰji u andílka na oltáᖐi 

toto០ného svᆰtce v Dobᖐanech. Oba putti svᆰdაí o tom, ០e se jedná o 

Rohrbachovu práci. ᘀat svᆰtce se skládá z oblých záhybᛰ. Celkovᆰ se 

jedná o kvalitní sousoᘐí. 

  

 

13/ Sv. Pavel                                                                               /obr. 18/ 

po 1730 

Chrast, kostel Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice.  

Dᖐevo, polychromováno, v.95 cm. 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 534 (neaut., pol. 18. stol.), Bohdaneა 

(2001), s. 34 (IR, nedat.). 

 

 Sochy sv. Petra a Pavla poprvé urაil jako Rohrbachovo dílo 

Koᖐán. I pᖐes urაité hrubᘐí rysy a tvarování draperie mᛰ០eme obᆰ 

figury pᖐiᖐadit k tvorbᆰ právᆰ této dílny. 

 Dᖐevᆰná socha sv. Pavla zaujímá místo na pravé stranᆰ vítᆰzného 

oblouku kostela v Chrasti. Ve výᘐce jí dr០í konzola, která je imitací 

აerveného mramoru. Dynamická kompozice se zakládá na tom, ០e 

svᆰtec celou váhu tᆰla pᖐenáᘐí na jednu nohu. Druhou konაetinu, k ní០ 

naklání horní აást trupu, ohýbá v koleni. Draperie se samozᖐejmᆰ 

formuje kolem figury. ᘀat nad pevnou nohou splývá od vykasaného 

pasu jen s drobnými záhyby dolᛰ. Hustᆰjᘐí hmota s ostrými lomy se 

formuje na stehnᆰ druhé nohy. Svᆰtci na pravé pa០i spoაívá kniha, 
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její០ listy se prohýbají pod silou prstᛰ. Druhou rukou se opírá o dlouhý 

sklonᆰný meა. Hlavu naklání tak, ០e na nás shlí០í dolᛰ ze své výᘐky. 

Dlouhé svazky vousᛰ se rozprostírají na vᘐechny strany. Tvar obliაeje 

a uspoᖐádání vlasᛰ je typické pro Rohrbachovu dílnu. Spolu se sv. 

Petrem na druhé stranᆰ vítᆰzného oblouku má dozajista souvislost se 

sochami stejného námᆰtu kostela v Dobᖐanech. 

 

 

14/ Sv. Petr                                                                                 /obr. 19/ 

po 1730 

Chrast, kostel Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice.  

Dᖐevo, polychromováno, v.195 cm. 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 534 (neaut., pol. 18. stol.), Bohdaneა 

(2001), s. 34 (IR, nedat.). 

 

 Na druhé stᆰnᆰ vítᆰzného oblouku doprovází sv. Pavla sv. Petr. 

Umístᆰn je na shodné konzole. Postavu svᆰtce cele zahaluje ostᖐe 

lámaná draperie. Na rozdíl od pᖐedeᘐlé sochy na látce chybí jemné 

okrouhlé pᖐechody. Odᆰv tvoᖐí spodní ᘐat, pᖐehoz kolem krku a pláᘐᙐ. 

Svᆰtce pod jednou nohou podpírá skála. ័ilnatou rukou se dr០í v bok. 

Druhou pozvedá a chrastí klíაi. Na zaklonᆰné hlavᆰ vynikají kratᘐí 

kudrnaté vousy. Vlasy, které kryjí აelo, se mu vlní jeᘐtᆰ po stranách. 

Oproti soᘐe sv. Pavla zde shledávám nevýraznou kompozici a ménᆰ 

kvalitní provedení. Obᆰ sochy nesou pomᆰrnᆰ výraznou polychromii. 

 

 

15/ Kᖐest Kristᛰv                                                                        /obr. 20/ 

po 1730 

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno, v. cca 40 cm. 
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Literatura: Chytil (1900), s. 60 (neaut., 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 542 

(neaut., 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 125 (IR, po 1730). 

 

 Mezi lety 1850 – 1880 byl dᆰkanský kostel v Chrudimi zásadnᆰ 

regotizován. Úpravy, které ᖐídil F. Schmoranz, se netýkaly pouze 

vnᆰjᘐku, ale i interiéru. Vybavení kostela bylo აásteაnᆰ pᖐesunuto do 

muzea a na faru. Kᖐest Kristᛰv vᘐak dosud zᛰstal v presbytáᖐi.  

 Zdejᘐí zobrazení je velmi kvalitní. Sochaᖐ znázornil Krista 

stojícího ve vodᆰ pᖐímo v kᖐtitelnici. Jeho nohy tudí០ nevidíme. Ruce 

má zkᖐí០ené na prsou. Sv. Jan Kᖐtitel se k nᆰmu sklání, aby ho pokᖐtil. 

V druhé ruce dr០í kᖐí០. Zlacená draperie se lehce vznáᘐí kolem tᆰl 

obou figur. 

 

 

16/ Krucifix                                                                                /obr. 21/ 

po 1730 

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno, ០ivotní velikost. 

Literatura: Chytil (1900), s. 59 (neaut., 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 542 

(neaut., 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 125-126 (IR, po 1730). 

 

 Dalᘐím Rohrbachovým dílem v chrudimském kostele je 

Krucifix. Patᖐí do skupiny soch stejného námᆰtu (Pardubice, 

Mikulovice, Uhrov), které sochaᖐ vytvoᖐil ve 30. letech 18. století. 

 Kristovo asketické tᆰlo je perfektnᆰ anatomicky zvládnuté. Pᖐed 

oაima se nám rozehrává hra svᆰtla a stínu. Svaly a ០íly doplᒀují ve 

výrazovosti krvácející rány. Bedra halí ztu០ená draperie, která აní do 

prostoru po obou stranách. Tváᖐ se zavᖐenými víაky padá k levému 

rameni. 
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17/ Panna Marie Bolestná                                                        /obr. 22/ 

po 1730 

Chrudim, pᛰvodnᆰ kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno, pod០ivotní velikost. 

Literatura: Pavlíაek (1998), s. 126 (IR, po 1730, 1733?). 

 

 Panna Marie Bolestná se dnes v kostele nenachází. Otázkou je 

kam byla pᖐesunuta. Zcela zᖐejmá se zdá její pᖐíbuznost ke kamenné 

soᘐe stejného námᆰtu pᖐed kapucínským kostelem v Chrudimi. Tváᖐe 

obou figur jsou toto០né a liᘐí se jen sklonem. Sochaᖐ pracoval rozdílnᆰ 

s kompozicí a ᘐatem. Pavlíაek vyjádᖐil domnᆰnku, ០e by se mohlo 

jednat o sochu z oltáᖐe Kalvárie, který pro dᆰkanský kostel vytvoᖐil 

roku 1733 Rohrbach. 

 Jedná se o figuru jejím០ hlavním výrazem je dozajista draperie. 

Pannu Marii obtáაí mohutná masa látky, kterou má pᖐehozenou pᖐes 

pᖐedloktí. Pláᘐᙐ pokrývá i hlavu a ramena. Obᆰ pa០e jsou ᘐiroce 

rozevᖐené. Tváᖐ charakterizují plné tvary, tak jak je známe 

z Rohrbachových ០enských figur. 

 

 

18/ Veduta Chrudimi                                                                 /obr. 23/ 

po 1730 

Chrudim, mᆰstské muzeum.  

Dᖐevo, pozlaceno, v. cca 130 cm x 193 cm. 

Literatura: Chytil (1900), s. 26 (neaut., kolem 1720); Bla០íაek (1958), 

s. 211 (IR, kolem 1735); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, nedat.); Pavlíაek 

(1998), s. 124, ა. k. 85 (IR, po 1730). 

 

 V reliéfní kartuᘐi je vyᖐezán pohled na Chrudim. V centru se 

nachází dᆰkanský chrám. Rohrbach vytvoᖐil i dalᘐí reliéfy mᆰst 

(Pardubice, Opoაno).  
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19/ Sv. Jakub, sv. Karel Borromejský a neznámý svᆰtec   /obr. 24, 25/ 

po 1730 

Chrudim, mᆰstské muzeum. 

Dᖐevo, pozlaceno, ០ivotní velikost. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 108 (IR, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 124-

125, ა. k. 86, 87, 88 (IR, po 1730). 

 

 Nepochybnᆰ Rohrbachovy sochy jsou ulo០eny v chrudimském 

muzeu. Jedná se o velmi kvalitní ᖐezby, které zᖐejmᆰ zdobily oltáᖐe 

zdejᘐího dᆰkanského chrámu. 

 Z tᆰchto soch obzvláᘐtᆰ vyniká figura neznámého svᆰtce. 

Propracovaný ᘐat se v záhybech vlní kolem postavy. Pohled je upᖐen 

vzhᛰru. Vlasy se stáაí na ramena. Na vrcholu hlavy dr០í vavᖐínový 

vᆰnec. Soᘐe vᘐak chybí ruka. 

 

 

20/ Putti                                                                                      /obr. 26/ 

po 1730 

Chrudim, fara.  

Dᖐevo, polychromováno, v.65 cm. 

Literatura: nepublikováno. 

 

 Na pᛰdᆰ chrudimské fary je ulo០eno vᆰtᘐí mno០ství soch. Mezi 

nimi jsou putti, které se snad také mohly nacházet v dᆰkanském 

kostele. Dle ᖐezby tváᖐí a celkového pojetí se zajisté jedná o 

Rohrbachova díla. 

 Stylovᆰ jsou figury porovnatelné s putti na boაních oltáᖐích 

kostelᛰ v Dobᖐanech, Bojanovᆰ a Libაanech. Tváᖐe se vyznaაují 

vysokým აelem. Vlasy se stáაí v silných vlnitých pramenech. 
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21/ Panna Marie Bolestná                                                        /obr. 27/ 

po 1730 

Chrudim, Michelský park. 

Kámen, polychromováno, pod០ivotní velikost. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, nedat.); UPჀ I (1977), s. 547 

(JPZ, 1. pol. 18. stol.); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, nedat.); Koᖐán 

(1999), s. 134 (IR, nedat.). 

 

 Pannu Marii Bolestnou Rohrbachovi prvnᆰ pᖐipsal Koᖐán, spolu 

se sv. Janem Evangelistou nacházejícím se té០ v Michelském parku. 

V kapucínském archivu v Praze by mᆰla být dochována kresebná skica 

k postavᆰ Panny Marie. Bla០íაek ji០ dᖐíve vyjádᖐil názor, ០e nᆰkteré 

práce z výzdoby kapucínského kostela patᖐí stejnému autorovi.  

 Figura stojí na trojbokém soklu. Esovitᆰ prohnutou postavu 

zahaluje pláᘐᙐ, který se vpᖐedu rozevírá a po stranách vytváᖐí shluky 

látky. Vyაnívají nohy, které látka tᆰsnᆰ kopíruje. Ⴠlení ji jen lehké 

sklady. Stejnou kompozici a podobné utváᖐení draperie v této partii 

mᛰ០eme vidᆰt u Braunovy ᖐezby Panny Marie Bolestné z Kalvárie 

v Plasech. Tváᖐ Panny Marie rámuje draperie. Její pohled míᖐí vzhᛰru 

a ruce spíná v modlitbᆰ. Socha dokládá Rohrbachovu mistrovskou 

práci v kameni. 

 

 

22/ Sv. Jan Evangelista                                                             /obr. 28/ 

po 1730 

Chrudim, Michelský park. 

Kámen, polychromováno, pod០ivotní velikost. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, nedat.); UPჀ I (1977), s. 547 

(JPZ, 1. pol. 18. stol.); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, nedat.); Koᖐán 

(1999), s. 134 (IR, nedat.). 
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 Dílem tohoto sochaᖐe je i sv. Jan Evangelista nacházející se 

spolu s Pannou Marií Bolestnou pᖐed kapucínských kostelem 

v Chrudimi.  

 Esovitᆰ rozpohybovaná figura zaujme pᖐedevᘐím výrazným 

zpracováním muskulatury. Pᖐirovnat jí mᛰ០eme obzvláᘐtᆰ k ᖐezbᆰ 

stejného námᆰtu z farního kostela v Bᆰstvinᆰ. Kolem spodní partie 

sochy se vznáᘐí v hladkých záhybech vzduᘐnᆰ pojatá draperie. 

 

 

23/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                              /obr. 29/ 

30. léta 18. stol. 

Hem០e, kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v. 150 cm (sv. Vít a sv. Václav). 

Literatura: Wirth (1902), s. 373 (neaut., nedat.); UPჀ I (1977), s. 373 

(Pacákᛰv okruh); KONUD (2000), s. 60 (neaut., 30. - 40. léta 18. 

stol.). 

 

Sochy sv. Víta a sv. Václava, pocházející z 30. a០ 40. let 18. 

století, se nacházely na oltáᖐi sv. Jana Nepomuckého v márnici pod 

zvonicí pᖐi poutním kostele v Hem០i. Roku 1999 byly odcizeny. Do 

kostela se vrátila pouze socha sv. Víta. Druhá je dodnes nezvᆰstná. 

Vzhled oltáᖐe popsal Kotrba v Umᆰleckých památkách Ⴠech. 

Jednalo se o oltáᖐ s predelou a adorujícími sochami sv. Víta a sv. 

Václava z „Pacákova okruhu.“ Zde vznikla prvotní myᘐlenka spojit 

obᆰ díla s tímto smᆰrem. 

Podrobnᆰjᘐí informace hlavnᆰ o soᘐe sv. Václava se dozvídáme 

z katalogu odcizených a nezvᆰstných umᆰleckých dᆰl. Kvalitnᆰjᘐí socha 

sv. Víta ponouká k domnᆰnce o vytvoᖐení dᆰl pod vlivem Pacáka. 

Sv. Vít se nacházel na levé stranᆰ oltáᖐe sv. Jana Nepomuckého. 

Umístᆰn byl na soklu, ze kterého byl odᖐezán. Svᆰtec místo v klasickém 

kontrapostu napᛰl kleაel. V jedné ruce mᆰl knihu a druhou pozvedal. 
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Pravá noha o nᆰco pᖐesahovala sokl, jak je u Rohrbachových soch 

pomᆰrnᆰ bᆰ០né. Svrchní pláᘐᙐ sochy se tolik neotvíral do prostoru, jak 

jsme zvyklí u jiných figur naᘐeho sochaᖐe. Traktování pláᘐtᆰ bylo 

აlenᆰno více ne០ suknice. Hlava s აapkou se mu zaklánᆰla dozadu. 

Socha je nyní umístᆰna v pravé postraní kapli pᖐímo v kostele 

v Hem០i. V souაasné dobᆰ აeká na restaurování, proto០e bᆰhem doby 

od odcizení byla znaაnᆰ poᘐkozena. V zápᆰstí pravé ruky odpadla celá 

dlaᒀ a u levé prst. Nevydr០ela ani pravá noha, kterou bude zᖐejmᆰ brzy 

následovat nos. Nepᖐíliᘐ kvalitní polychromie je témᆰᖐ zniაena a 

objevují se v ní praskliny vedené do hloubky dᖐeva. Lité krᛰpᆰje bílé 

barvy se objevují témᆰᖐ po celé soᘐe. Z figury je barva na nᆰkterých 

místech sedᖐena na bílou vrstvu.  

Ze stylového hlediska socha sv. Víta ponouká k porovnání 

s tvorbou nejen Pacákova okruhu, ale také s Rohrbachovou dílnou a 

mo០ná s ním samotným. Pro Rohrbacha by svᆰdაila ᖐezba oაí a oboაí. 

Vlasy se stáაí v bohatých vlnách a០ na záda stejnᆰ jako u dalᘐích jeho 

soch.  

Sochu sv. Václava známe pouze z fotografií. Pᛰvodnᆰ byla 

umístᆰna na pravé stranᆰ oltáᖐe sv. Jana Nepomuckého. V jakém stavu 

se nachází v souაasné dobᆰ je otázkou. 

Sv. Václav pᖐiklekal k oltáᖐi podobnᆰ jako druhá oltáᖐní socha. 

Ruce mᆰl sepjaté k modlitbᆰ a pod pravým loktem ho podpíral ᘐtít. 

Hlava v kní០ecí აapce se pᖐiklánᆰla k oltáᖐi. Odᆰn byl témᆰᖐ toto០nᆰ 

jako pᖐedeᘐlý svᆰtec. Výraznᆰji profilovanou draperii má pᖐece jen 

pᖐedeᘐlá socha. Obᆰ figury svᆰtcᛰ byly kompoziაnᆰ ᖐeᘐeny nepᖐíliᘐ 

odliᘐnᆰ. Celkové provedení nás vede k dílenské spolupráci. O tom 

svᆰdაí i dalᘐí detaily soch a to hlavnᆰ utváᖐení rukou a nohou, které 

nenesou ០ádné výraznᆰjᘐí detaily. 
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24/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                              /obr. 30/ 

1731 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského. 

Dᖐevo, polychromováno (dva andᆰlé, reliéf Svr០ení sv. Jana 

Nepomuckého do Vltavy),  

Literatura: Wirth (1902), s. 29 (neaut, 1731); UPჀ I (1977), s. 509 

(neaut, 1731); Koᖐán (1988), s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 

137-138 (IR, po r. 1733). 

 

 Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého byl zaplacen hrabᆰnkou A. M. 

Kinskou. Podle Wirtha mᆰl být zhotoven roku 1731. Tato datace se 

objevuje i v dalᘐích soupisech. 

 Ve spodní partii sedí po stranách dva vᆰtᘐí andᆰlé. Levý v rukou 

dr០í kartuᘐ s reliéfem Staroboleslavského palladia, za kterým podle 

barokní legendy putoval sv. Jan Nepomucký. Tento typ známe ji០ 

z Karlova mostu. Andᆰl z Brokofova sousoᘐí sv. Frantiᘐka Borgii je 

jakýmsi „pᖐedtypem“ Rohrbachovy výzdoby svatojánského oltáᖐe 

v Chocni.  

 Pravý andᆰl tᖐímá také kartuᘐ, ale s reliéfem pᆰti hvᆰzd a 

zámkem. Hvᆰzdy pᖐipomínají událost, podle které naᘐli rybáᖐi ve 

Vltavᆰ tᆰlo sv. Jana Nepomuckého a zároveᒀ odkazují na pᆰt ran 

Kristových აi pᆰt liter slova „tacui“, tedy mlაel jsem. Zámek 

symbolizuje jeho mlაení. Oაi obou dvou andᆰlᛰ se stáაí vzhᛰru. 

Charakterizuje je velice reálné ztvárnᆰní tᆰla. Svrchní pláᘐᙐ z აásti 

pᖐiléhá tᆰsnᆰ k tᆰlu a stáაí se kolem nᆰj v hutných pᖐehýbaných 

lomech. Jejich kᖐídla jsou vyvedena podobnᆰ jako na hlavním oltáᖐi. 

Polychromie odᆰvᛰ je tu vᘐak mnohem barevnᆰjᘐí (zelená, აervená, 

modrá). 

Nad hlavním oltáᖐním obrazem z roku 1731, na kterém je sv. Jan 

Nepomucký jako almu០ník, vystupují po stranách dvojice andílაích 

hlav v oblacích. Mezi nimi se nachází dvojitý erb. Levý, se tᖐemi bílými 
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kanაími zuby na აerveném pozadí, patᖐí rodu Kinských. Druhý, té០e 

barevnosti, s აernými vinaᖐskými no០i oznaაuje rod Dietrichsteinᛰ. 

Reliéf zobrazující svr០ení svᆰtce do Vltavy je umístᆰn ve 

ᘐtítovém nástavci v bohatᆰ zdobeném rámu. V pozadí výjevu se nachází 

stylizovaná Praha na kopcovitém terénu. Andílek po levé stranᆰ 

nástavce má v rukou mitru. Druhý dr០í berlu. Výsadu nosit mitru აi 

berlu mají biskupové, arcibiskupové, kardinálové a pape០i. Ve 

výjimeაných pᖐípadech pak nᆰkteᖐí preláti a opati. Vzhledem k tomu, ០e 

ani jeden titul sv. Janu Nepomuckému nenále០el, by se mohlo jednat o 

odkaz na jeho funkci generálního vikáᖐe arcibiskupa pra០ského ve 

vᘐech vᆰcech duchovních. Vrcholová dvojice andᆰlᛰ stojící na oblacích 

se o sebe opírá აely (stejnᆰ jako dvojice andílაích hlav na hlavním 

oltáᖐi). Spoleაnᆰ nesou vᆰnec jako symbol vítᆰzství. 

Architektura oltáᖐe se skládá z toto០ného materiálu jako oltáᖐ 

hlavní a to i barevnᆰ. Sochy andᆰlᛰ sice nepatᖐí k vrcholᛰm umᆰlcova 

díla, pᖐesto jsou velmi kvalitní narozdíl od soch andílkᛰ na tém០e oltáᖐi. 

Pokud pᖐihlédneme k mno០ství vytvoᖐených soch v tomto kostele a 

zároveᒀ k Rohrbachovᆰ rozsáhlé tvorbᆰ v mnoha lokalitách, není se 

აemu divit. Musíme mít na pamᆰti, ០e pᖐímo on vytvoᖐil jen ty 

nejdᛰle០itᆰjᘐí figury z ka០dého oltáᖐního celku. Zbylé jsou prací 

dílenských pracovníkᛰ.  

 

 

25/ Kazatelna                                                                             /obr. 31/ 

1732 

Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.120 cm (církevní otcové a 

evangelisté) 

Literatura: Koᖐán (1963), s. 145 (okruh JFP, 1732); UPჀ I (1977), s. 

367 (IR?, 1731). 
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Na výzdobᆰ augustiniánského kostela pracoval a០ do své smrti 

jeden z tamních bratᖐí, fr. Philippus a Sancto Hermanno. Mezi lety 

1697-1715 vytvoᖐil témᆰᖐ celé vybavení. Nᆰkteré práce vᘐak nestihl 

dokonაit a tak byl povolán chrudimský sochaᖐ Ignác Rohrbach.  

Rohrbachovým podílem na výzdobᆰ kláᘐterního kostela se 

dopodrobna zabýval Koᖐán. V kláᘐterní kronice je sochaᖐ zmínᆰn 

tᖐikrát (1733-1734 restauroval oltáᖐ sv. Mikuláᘐe a vybudoval 

baldachýn pro oltáᖐ Pᆰti ran Kristových, 1746 pᖐestavᆰl sochy na 

kazatelnᆰ, 1746-1747 pracoval na hlavním oltáᖐi).  Koᖐán se domnívá, 

០e se podílel na témᆰᖐ celém vybavení kostela a tudí០ zde mᛰ០eme 

v menᘐí აi vᆰtᘐí míᖐe vidᆰt jeho ruku. Svᆰdაí tomu i to, ០e kronika 

neuvádí jméno sochaᖐe, který na oltáᖐích pracoval. To se mohlo stát 

pouze pokud autora v kláᘐteᖐe dobᖐe znali. 

 V kláᘐterní kronice je zmínᆰno, ០e Rohrbach dostal roku 1746 

zaplaceno 10 fl. za pᖐestavᆰní soch na kazatelnᆰ. Pokud porovnáme 

figury církevních otcᛰ ze zdejᘐí kazatelny s témᆰᖐ toto០nou výzdobou 

kazatelny kostela v Bojanovᆰ, dojdeme k závᆰru, ០e se jedná o tého០ 

sochaᖐe. Ignác Rohrbach tedy sochy nejen pᖐestavᆰl, ale také vytvoᖐil. 

 Kolem  ᖐeაniᘐtᆰ sedí აtyᖐi postavy církevních otcᛰ. Velice 

kvalitní figury jsou dobᖐe kompoziაnᆰ zvládnuty. Skladba draperie i 

ᖐezba tváᖐe odkazuje k Rohrbachovi a jeho dílnᆰ. Snad jen sv. Jeroným 

pᖐipomíná spíᘐe pacákovskou tvorbu. Plochu mezi sochami vyplᒀují 

medailony s reliéfy z jejich ០ivota.  

 Stᆰna kazatelny je rámována vlající draperií, kterou pᖐidr០ují 

dva putti.  

 Stᖐechu pokrývají figury evangelistᛰ. Oproti spodní partii se 

jedná se o ménᆰ kvalitní ᖐezby.  
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26/ Oltáᖐ sv. Josefa                                                               /obr. 32,33/ 

pᖐed 1733 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského. 

Dᖐevo, polychromováno, v.130 cm (sv. Jan Nepomucký, sv. Jan 

Sarkandr), (andílci s pilou). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 509 (neaut, 2. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 137-138 (IR, po 

1733); Berger (2001). 

 

Oltáᖐ sv. Josefa byl kolem roku 2000 napaden Dᖐevomorkou 

slzící a následnᆰ doᘐlo k rozebrání celého oltáᖐe, aby se nákaza 

nerozᘐíᖐila na zbylé vybavení kostela. 

Z restaurátorské zprávy, zhotovené akademickým malíᖐem 

Petrem Bergerem roku 2001, vyplývá, ០e obrazy, sochy svᆰtcᛰ a andᆰlᛰ 

nacházející se v horní აásti oltáᖐe nebyly napadeny a tak zᛰstaly 

v kostele. V seznamu a popisu jednotlivých zachovaných აástí uvádí 

tyto dᖐíve jmenované აásti jako napadené აervotoაem bez známek spor 

dᖐevomorky. Na závᆰr pak doporuაuje sochy restaurovat v budoucnu 

pro jejich stav, který v té dobᆰ nebyl katastrofální. Podezᖐelé je, ០e 

pᖐesto០e sochy byly v dobrém stavu, do dneᘐní doby nepᖐeაkala jediná. 

Pan P. Pᛰlkrábek z Chocnᆰ, který má kostel na starosti mi sdᆰlil, 

០e sochy andᆰlᛰ a svᆰtcᛰ z oltáᖐe (sv. Jan Nepomucký a sv. Jan 

Sarkandr) byly, jako ostatní აásti, zataveny do igelitových pytlᛰ, aby 

vyაkaly na restaurování. Ne០ vᘐak bylo o restaurování rozhodnuto, 

vᘐechny აásti oltáᖐe podlehly rozpadu. To se zdá velmi 

nepravdᆰpodobné i vzhledem k u០itým technikám pᖐi restaurování. 

Dnes nám vzhled oltáᖐe pᖐipomíná jen nepᖐíliᘐ kvalitní 

fotodokumentace, kterou zhotovil restaurátor. 

Oltáᖐ sv. Josefa je stále zapsaný jako nemovitá kulturní památka 

pod ა. 1791 pᖐesto, ០e dᆰkanství v Chocni nᆰkolikrát ០ádalo o 

vyᘐkrtnutí oltáᖐe z tohoto seznamu. 
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Retáblová architektura oltáᖐe odpovídala protᆰjᘐkovému oltáᖐi 

sv. Frantiᘐka z Pauly. Na soklu po levé stranᆰ oltáᖐe stál sv. Jan 

Nepomucký odᆰn v tᆰlem rozpohybovanou kleriku a zdobnou rochetu, 

která se mu toაila kolem tᆰla a lehce vlála do prostoru. Oproti tomu se 

prudაeji projevoval svrchní pláᘐᙐ. V levé ruce dr០el sklonᆰný kᖐí០, 

zatímco pravou mᆰl sevᖐenou a odklonᆰnou smᆰrem do vnᆰjᘐího 

prostoru. Domnívám se, ០e v této ruce pᛰvodnᆰ dr០el palmový list jako 

symbol muაednictví. Nasvᆰdაovalo by tomu jak klasické znázorᒀování 

sv. Jana Nepomuckého, tak u០ití doplᒀkᛰ na soᘐe a koneაnᆰ i sevᖐení 

ruky svᆰtce. Pᖐiklánᆰjící hlavu k oltáᖐi pokrýval kvadrátek a 

obklopovalo ji pᆰt hvᆰzd. Tváᖐ nesla podobný výraz s pootevᖐenými 

ústy jako nᆰkteré dalᘐí sochy od Rohrbacha a sochaᖐᛰ Pacákova okruhu. 

 Sv. Jan Sarkandr se nacházel na pravé stranᆰ obleაen v témᆰᖐ 

toto០ném odᆰvu jako pᖐedeᘐlý svᆰtec. Kolem krku mᆰl ᘐtolu. Draperie 

byla pojednána otevᖐenᆰji ne០ u protᆰjᘐkové sochy. U obou figur není 

pochyb, ០e vznikly Rohrbachovou rukou s ohledem na stylovou 

jednotu. Po vnᆰjᘐí stranᆰ oltáᖐe si svᆰtec o bok opíral uzamაenou knihu. 

Sv. Jan Sarkandr je stejnᆰ jako sv. Jan Nepomucký patronem zachování 

zpovᆰdního tajemství. Pravou rukou si na rameni pᖐidr០oval doplnᆰk 

(palmový list nebo nástroj umuაení?). Hlava krytá kvadrátkem se mu 

prudce zaklánᆰla dozadu a do strany. To doplᒀovalo lehké esovité 

prohnutí postavy. Kanonizován byl a០ roku 1995, tedy témᆰᖐ o 270 let 

pozdᆰji. V dobᆰ prací na oltáᖐi jeᘐtᆰ nebyl ani blahoslaven. Z tohoto 

dᛰvodu mu zde chybí svatozáᖐ.  

V centru retabula visel obraz sv. Josefa s malbou z 20. století. 

Vylouაit se nedá barokní vrstva pod novᆰjᘐí pᖐemalbou.  

Reliéf andílkᛰ ᖐezajících pilou dᖐevo se nacházel uprostᖐed 

ᘐtítového nástavce ve zlaceném bohatᆰ zdobeném rámu zakonაeném 

lasturou. Výjev pᖐipomínal tesaᖐské povolání hlavního oltáᖐního svᆰtce. 

Celá polychromie, jako ostatní აásti mobiliáᖐe, pocházela z 19. nebo 20. 

století. Úpatí výjevu po obou stranách obklopoval  motiv akantᛰ. Po 
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stranách postávali na obláაcích dva andílci ve slo០itᆰ utváᖐených 

postojích. Levý andílek ukazoval jednou rukou k nebi a druhou na 

protᆰjᘐí stᆰnu kostela, kde je umístᆰny oltáᖐ sv. Frantiᘐka z Pauly. Na 

tomto oltáᖐi se nachází socha sv. Josefa a toto gesto by tedy mohlo mít 

spojitost s dvojí pᖐítomností svᆰtce v kostele. Zde bych chtᆰla 

podotknout, ០e i sv. Jan Nepomucký se v kostele nachází dvakrát 

(podruhé ho pᖐipomíná vlastní oltáᖐ). Celý oltáᖐ byl zavrᘐen motivem 

kᖐí០e na lastuᖐe. 

 

 

27/ Oltáᖐ sv. Frantiᘐka z Pauly                                                 /obr. 34/ 

pᖐed 1733 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského. 

Dᖐevo, polychromováno, (reliéf sv. Rodiny). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 509 (neaut, 2. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 137-138 (IR, po r. 

1733). 

 

Celá architektura oltáᖐe sv. Frantiᘐka z Pauly napodobuje u០ití 

barevného mramoru. V dolní აásti stojí na postraních soklech dvᆰ 

novogotické sochy pᖐedstavující sv. Josefa a sv. Frantiᘐka z Assisi. 

V oltáᖐním nástavci, nad obrazem sv. Frantiᘐka z Pauly, je 

zdobený zlacený rám (lastura, zavinutá páska) s reliéfem sv. Rodiny. Po 

stranách se na oblacích nesou dva andílci, kteᖐí ukazují k tomuto 

výjevu. Jejich postavy zᖐejmᆰ patᖐí k pracím Rohrbachovy dílny, i kdy០ 

ménᆰ kvalitním.  

Na úplném vrcholu se tyაí zlacený kᖐí០ek na lastuᖐe. Tento 

motiv nesl na vrcholu i zniაený oltáᖐ sv. Josefa.  

 

 

 



 45

28/ Oltáᖐ sv. Anny                                                                      /obr. 35/ 

pᖐed 1733 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského.  

Dᖐevo, polychromováno, (skupina andílაích hlav v oblacích s Bohem 

Otcem). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 509 (neaut, pol. 18. stol.); Koᖐán (1988), 

s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 137-138 (IR, po r. 1733). 

 

Samotný oltáᖐ sv. Anny je retáblový s geometricky 

jednoduchým აlenᆰním. Nalezneme na nᆰm podobné dekorativní pásy 

ve stejném barevném provedení jako na hlavním a boაních oltáᖐích 

(kromᆰ oltáᖐe sv. Frantiᘐka z Pauly, který mᆰl svᛰj protᆰjᘐek zase 

v oltáᖐi sv. Josefa). Chybí tu pᛰvodní oltáᖐní menza, která byla zᖐejmᆰ 

odᖐezána a nahrazena jinou. Dneᘐní menza povrchovᆰ napodobuje 

zbytek oltáᖐe. V jejím stᖐedu je pᖐipevnᆰn kryptogram IHS, který zᖐejmᆰ 

pochází z pᛰvodní აásti oltáᖐe. 

Ve spodní partii jsou po stranách umístᆰny novogotické sochy 

sv. Ludmily a sv. Ane០ky.  

Mezi figurami je umístᆰn sanktuáᖐ, v nᆰm០ se tyაí zlacený  

krucifix. Hlavní oltáᖐní obraz sv. Anny nese pᖐemalbu z 20. století. Pod 

ní mohou být stopy pᛰvodní malby z 18. století. 

Po stranách ᘐtítového nástavce stojí na volutových zakonაeních 

dvᆰ vázy. Celý nástavec zaplᒀuje skupina andílაích hlav v oblacích 

s Bohem Otcem dr០ícím zemᆰkouli uprostᖐed. Témᆰᖐ toto០ná socha 

Boha Otce se nachází na oltáᖐích v mnoha kostelech vyzdobených 

Rohrbachem. Patᖐí k nim napᖐíklad  Dobᖐany. Nelze tedy, i v tomto 

pᖐípadᆰ pochybovat o autorství a lze uva០ovat o vytváᖐení jakýchsi 

dílenských typᛰ pro ztvárnᆰní urაitých námᆰtᛰ. Andílაí hlavy jsou 

rᛰzné kvality i velikosti. 
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Skupina je na vrcholu uzavᖐena volutovým zakonაením, na 

kterém stojí podstavec s dvᆰma napᛰl le០ícími andílky. Kolem nich se 

lehce vznáᘐí draperie a oblaka.  

 

 

29/ Kazatelna                                                                             /obr. 36/ 

pᖐed 1733 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského.  

Dᖐevo, polychromováno, (andᆰl Posledního soudu). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 509 (neaut, 2. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 137-138 (IR, po r. 

1733). 

 

Nástᆰnná kazatelna je umístᆰna po levé stranᆰ hlavní lodi, tᆰsnᆰ 

u vítᆰzného oblouku. Ⴠtyᖐhranné ᖐeაniᘐtᆰ s otupenými rohy dᆰlí na tᖐi 

აásti voluty s páskovým dekorem. V polích jsou umístᆰny tᖐi 

polychromované reliéfy, jejich០ tématika se vá០e k Novému zákonu. 

Jedná se o výjevy Krista se Samaritánkou u studnᆰ, Zázraაný rybolov a 

Petr jako skála církve. Vᘐechny reliéfy rámuje toto០ný jemnᆰ utváᖐený 

zlacený rám s akanty a rozvilinami.  

Prostor mezi ᖐeაniᘐtᆰm a stᖐíᘐkou vyplᒀuje rámec, po jeho០ 

stranách lehce vlaje reliéfní draperie. Na modrém stropᆰ se mezi 

paprsky vznáᘐí holubice Ducha svatého.  

Obvod stᖐíᘐky lemuje motiv აabraky, nad kterou je pᖐipevnᆰna 

kartuᘐ s nápisem: „Kdo z Boha jest, slovo bo០í slyᘐí.“ Po stranách 

kartuᘐe posedávají na volutových zakonაeních dva andílci. Oba mají na 

klínᆰ polo០enou knihu s tím rozdílem, ០e levý si v ní აte a pravý se jí 

chystá teprve otevᖐít. Vrcholová figura andᆰla Posledního soudu dr០í 

knihu a vytáაí ji do té míry, aby byly აitelné nápisy. Tuto sochu halí 

expresivnᆰ ᖐasená draperie, která andᆰlovi znaაnᆰ odhaluje obᆰ nohy a 
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rameno. Andᆰl hraje na pozoun. Postava je nakroაena a jakoby 

v pohybu. Toto pojetí nalezneme témᆰᖐ u vᘐech Rohrbachových soch. 

 

 

30/ Kᖐtitelnice                                                                            /obr. 37/ 

pᖐed 1733 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, (sv. Jan Kᖐtitel). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 509 (neaut, 1796); Koᖐán (1988), s. 109 

(IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 137-138 (IR, po r. 1733). 

 

Dᖐevᆰnou kᖐtitelnici s cínovou mísou na bocích zdobí mᖐí០ka, 

voluta a lastura. Na jejím vrcholu stojí socha sv. Jana Kᖐtitele, která je 

kompoziაnᆰ rozpohybována nakroაením nohy. V jedné ruce dr០í kᖐí០ a 

druhá je formována v kazatelském gestu. Draperie se bohatᆰ rozkládá 

do okolního prostoru, pᖐiაem០ figuᖐe odkrývá celý hrudník. Tváᖐ i tᆰlo 

jasnᆰ odkazuje k dalᘐím Rohrbachovým pracím, jak ᖐezbou, tak 

anatomickým zpracováním, silným emociálním pro០itkem a dalᘐími 

detaily. 

Kᖐtitelnice je Kotrbou datována a០ do konce 18. století. Typovᆰ 

vᘐak odpovídá zbylému vybavení a proto lze zcela jistᆰ pova០ovat za 

autora Ignáce Rohrbacha. Doba jejího vzniku by se tak pohybovala 

kolem roku 1733, spolu s ostatními pracemi umᆰlce v kostele sv. 

Frantiᘐka Serafinského v Chocni. 

 

 

31/ Oltáᖐ Kalvárie                                                                      /obr. 38/ 

1733 

Kolín, kostnice u kostela sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, bíle ᘐtafírováno, (Panna Marie, sv. Jan Evangelista). 
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Literatura: UPჀ II (1978), s. 87 (dílna IR, 30. léta 18. stol.); Koᖐán, 

(1988) s. 110 (IR, 1733); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 1733). 

 

 Oltáᖐe kolínského chrámu a zdejᘐí kostnice se v souაasné dobᆰ 

restaurují.  

 Stᆰny kostnice jsou cele oblo០eny lidskými kostmi a lebkami. 

Celku vévodí oltáᖐ Kalvárie, ke kterému Rohrbach dodal sochy Panny 

Marie a sv. Jana Evangelisty. Obᆰ figury jeᘐtᆰ nesou znaky sochaᖐovy 

rané tvorby. Vylouაit se nedá ani dílenská spolupráce. Dosud není 

znatelný ostrý ᖐez. Nevýraznou kompozici nepodtrhuje ani dynamické 

skládání draperie, jak jsme u Rohrbacha zvyklí. 

 

 

32/ Oltáᖐ Immaculaty                                                                /obr. 39/ 

1733 

Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Maᖐí Magdalény. 

Dᖐevo, leᘐtᆰná bᆰl a pozlaceno, pod០ivotní velikost, (sv. Anna, sv. 

Jáchym a Panna Marie Immaculata).  

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 210 (neaut., kolem 1740); UPჀ I 

(1977), s. 91 (Braunᛰv následovník, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); Pavlíაek (1998), s. 137-138 (IR, 

1737-1740); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737). 

 

 Oltáᖐ Immaculaty se nachází na levé stranᆰ hlavní lodi tᆰsnᆰ pᖐed 

vítᆰzným obloukem. Nad jednoduchou mensou je umístᆰna dᖐevᆰná 

predela se zlaceným reliéfem ukᖐi០ovaného Krista. Na boაních 

sloupcích stojí sochy rodiაᛰ Panny Marie.  

 Vlevo je to dᛰstojnᆰ vyhlí០ející sv. Anna, která v rukou dr០í 

otevᖐenou knihu. Tento atribut odkazuje na starozákonní zaslíbení 

Mesiáᘐe. Svᆰtice je tu zobrazena klasicky jako starᘐí ០ena zahalená 

v pláᘐti se závojem na hlavᆰ. Lehce esovitou kompozici zdᛰrazᒀuje 
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ruka opᖐená v bok. Po tᆰle se stejnomᆰrnᆰ rozkládá draperie bez 

jakéhokoliv vᆰtᘐího zdᛰraznᆰní. Podání poko០ky na tváᖐi a viditelná 

ruka nese známky stáᖐí. Tváᖐ se zavᖐenými víაky má sklonᆰnou k 

rozevᖐené knize jakoby v ní აetla. 

 Sv. Jáchym je zobrazen jako starᘐí mu០ s knihou a holí. Tᆰlo má 

esovitᆰ rozpohybované stejnᆰ jako sv. Anna. Jeho ᘐat se nevyznaაuje 

០ádnou zvláᘐtní modelací. Hlavu zakrytou pláᘐtᆰm sklání na stranu. 

Tváᖐ s pootevᖐenými ústy zdobí plnovous. 

 Umístᆰní sv. Anny a sv. Jáchyma v portálové architektuᖐe oltáᖐe 

mᛰ០e odkazovat na jejich setkání v jeruzalémské Zlaté bránᆰ, po té, co 

bylo Jáchymovi zvᆰstováno narození Panny Marie. 

 V centru ústupkového retabula se vznáᘐí Panna Marie 

Immaculata. Její postava kleაí na pᛰlmᆰsíci se zemᆰkoulí, kterou 

podpírá andílაí hlava. Kolem se obtáაí had s vycenᆰnými zuby. Socha 

má kvalitnᆰ zpracovaný ᘐat, v bocích vypasovaný. Subtilní partie 

v kontrastu k rozevlátému pláᘐti nás opᆰt vede úvaze, do jaké míry byl 

Rohrbach obeznámen s italskou barokní sochou a zda nemohl v Itálii i 

pobývat. Zaklonᆰnou hlavu pokrývají vlnité vlasy, které spadají na 

záda. Panna Marie má kolem hlavy svatozáᖐ, netradiაnᆰ s tᖐinácti 

hvᆰzdami. Sochu Immaculaty lemují bᆰlené andílაí hlavy se zlacenými 

kᖐídly. 

 V centru oltáᖐního nástavce se mezi paprsky vznáᘐí pozlacená 

holubice. Její záᖐi jeᘐtᆰ zdᛰrazᒀuje dovnitᖐ proudící svᆰtlo. Úmyslnᆰ 

u០itý prvek známe z mnoha Berniniho realizací. Prostor je uzavᖐen 

obloukem, na nᆰm០ sedí dva objímající se andílci. Dalᘐí dva se modlí 

v úpatí ᘐtítového nástavce. 

  

 

33/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                              /obr. 40/ 

1733 

Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Maᖐí Magdalény. 
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Dᖐevo, leᘐtᆰná bᆰl a pozlaceno, mírnᆰ pod០ivotní velikost, (sv. Jan 

Nepomucký, andᆰlé). 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 210 (neaut., kolem 1740); UPჀ I 

(1977), s. 91 (Braunᛰv následovník, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); Pavlíაek (1998), s. 137-138 (IR, 

1737-1740); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); 

Bohdaneა (2001), s. 31 (IR, 1733). 

 

Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého v hlavní lodi je ᖐeᘐen obdobnᆰ 

jako oltáᖐ Immaculaty. 

Po bocích predely stojí dva andᆰlé. Levého charakterizuje silné 

esovité prohnutí. Pravou rukou se opírá o ᘐtít se zlaceným reliéfem 

zpovᆰdního tajemství. Z jednoduᘐe ᖐeᘐeného ᘐatu mu vykukuje noha. 

Andᆰl má na nohách páskové boty se ᘐnᆰrováním a០ pod koleno. 

Zaklonᆰnou hlavu charakterizuje výrazná brada (to mᛰ០eme vidᆰt i u 

Immaculaty). Expresivnᆰ ᖐeᘐené vlasy zasahují do prostoru.  

Druhý andᆰl je kontemplativní. Pozorujeme na nᆰm zármutek 

nad smrtí svᆰtce, je០ je znázornᆰna na ᘐtítu, o který se opírá. Druhou 

ruku se zohýbanými prsty dr០í vysoko. Vyvá០ené esovité prohnutí 

koresponduje s provedením draperie. ᘀat odhaluje nakroაenou nohu 

andᆰla. Svrchní pláᘐᙐ jednoduᘐe kráᘐlí zlaté lemy a spona na prsou.  

Ústᖐední socha sv. Jana Nepomuckého stojí na oblacích. Ke 

svᆰtci vzhlí០í andᆰl, který mu pᖐedává klíა. Tento motiv je hlavním 

stavebním prvkem kompozice. Druhý andᆰl mu zboku pᖐedává vᆰnec. 

Celek graduje smᆰrem nahoru spolu s pohledem sv. Jana 

Nepomuckého. Svᆰtec pozvedá pa០i s krucifixem. Hlavu typicky 

rámují vlnité vlasy, které doplᒀuje vous na bradᆰ. Okolo obíhá 

svatozáᖐ s pᆰti hvᆰzdami. Draperie není nijak zvláᘐᙐ výrazná. Opᆰt zde 

sledujeme kᖐehkou modelaci. K bᆰlené soᘐe se pᖐipojují zlacené 

detaily. Patᖐí mezi nᆰ vᆰnec, klíა, spona na pláᘐti a krucifix. 
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Oltáᖐní nástavec je vyjma sochaᖐské výzdoby toto០ný 

s protᆰjᘐím oltáᖐem Immaculaty. Koncepce soch vᘐak zᛰstává stejná. 

Vᘐichni andᆰlé nᆰjakým zpᛰsobem odkazují na sv. Jana 

Nepomuckého. Aᙐ u០ dr០í atributy jako knihu nebo zámek, v០dy se 

nám tu pᖐipomínají svᆰtce, kterému je oltáᖐ zasvᆰcen. 

 

 

34/ Oltáᖐ Pᆰti ran Kristových                                               /obr. 41-43/ 

1733 

Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny.  

Dᖐevo, pozlaceno a polychromováno, v.180 cm (Panna Marie, sv. Jan 

Evangelista).  

Literatura: Koᖐán (1963), s. 145 (okruh IR, 1738); UPჀ I (1977), s. 

367 (z dílny JFP nebo IR, kolem 1730); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 

1733). 

 

 V kláᘐterní kronice je z let 1733 zmínka, ០e Rohrbach vytvoᖐil 

baldachýn pro oltáᖐ Pᆰti ran Kristových za 25 fl.  

Na postraních dvíᖐkách stojí postavy Panny Marie a sv. Jana 

Evangelisty. Pᖐed ka០dým jeᘐtᆰ kleაí putti. Vynikající sochy zajisté 

vyᘐly z ruky Rohrbacha. Pannu Marii odívá vlající bohatᆰ skládaná 

draperie. Kompozice se vyznaაuje silným kontrapostem. Pohled míᖐí 

vzhᛰru ke kᖐí០i. Tváᖐ nese ostré rysy, podle nich០ mᛰ០eme urაit jako 

Rohrbachovo dílo figuru sv. Anny z daᘐického kostela, pᖐesto០e tam se 

jedná o sochu ni០ᘐí kvality. 

 Protᆰjᘐí socha sv. Jana Evangelisty je vytvoᖐena obdobnᆰ. 

Perfektní zpracování realistických detailᛰ posouvá i tuto figuru mezi 

vrcholná díla naᘐeho sochaᖐe. 

 Oba kleაící putti jsou obdobou figur stejného námᆰtu z Dobᖐan, 

Bojanova nebo Libაan. 
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 Dalᘐí putti a andílაí hlavy se vznáᘐí v nástavci. I zde se projevil 

stejný typ ᖐezby jako u figur spodní partie oltáᖐe. 

V tᆰchto letech Rohrbach pracoval jeᘐtᆰ na oltáᖐi sv. Mikuláᘐe, 

který se vᘐak nedochoval. Za práce mu podle kroniky bylo vyplaceno 

43 fl. 

 

 

35/ Oltáᖐ sv. Frantiᘐka Serafínského                                        /obr. 44/ 

1734 

Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafínského. 

Dᖐevo, polychromováno, (აtyᖐi andᆰlé). 

Literatura: Chytil (1900), s. 29 (neaut., 1734); UPჀ I (1977), s. 509 

(IR, 1734); Koᖐán (1988), s. 109 (IR, po r. 1733); Koᖐán (1999), s. 

137-138 (IR, po r. 1733). 

 

 Oltáᖐ sv. Frantiᘐka Serafínského byl postaven roku 1734 

nákladem hrabᆰte ᘀtᆰpána Kinského za 700 zl. Celek byl roku 1790 

pᖐestavᆰn z pᆰti menᘐích. O dva roky pozdᆰji pᖐiᘐlo na ᖐadu zdobení a 

zlacení. Z pᛰvodního oltáᖐe zᛰstali აtyᖐi andᆰlé a obraz Salvátora.  

Tabernákl hlavního oltáᖐe sv. Frantiᘐka Serafínského je po 

stranách ohraniაen sokly s volutami, na kterých se vznáᘐí dva andᆰlé. 

Levý se dr០í za prsa a ukazuje smᆰrem k sanktuáᖐi. Charakteristická je 

typika obliაeje s výraznᆰ vykrojenými nadoაnicovými oblouky. Druhý 

andᆰl se napᛰl vznáᘐí. Ruce má rozta០ené a jeho pohled míᖐí vzhᛰru. 

Obᆰma spadají na záda bohaté kroucené kadeᖐe vlasᛰ. Mᆰkce 

modelovaná, ale výraznᆰ აlenᆰná draperie jim odkrývá témᆰᖐ celý 

hrudník. 

Nad nimi adorují hlavní oltáᖐní obraz dalᘐí dva andᆰlé. První má 

ruce sepjaté k modlitbᆰ a hledí pᖐímo pᖐed sebe. Protᆰjᘐí sune obrácené 

dlanᆰ vzhᛰru k výjevu na obraze. Pláᘐtᆰ andᆰlᛰ se vznáᘐí kolem jejich 

tᆰl. Souhra výzdoby a architektury oltáᖐe je pro Rohrbachovu tvorbu 
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typická. Tváᖐe tᆰchto figur nesou zcela jinou, „klasickou“ ᖐezbu 

s jemnᆰjᘐími rysy, výraznᆰjᘐím nosem a lehce vyklenutýma oაima. 

Stejné znaky tváᖐe mᛰ០eme აasto sledovat i u jiných Rohrbachových 

soch. Nebude se tu tedy jednat o pᖐeᖐezání, jak tvrdí Koᖐán.  

Uprostᖐed se nachází sanktuáᖐ se zlacenými dvíᖐky a Kristovým 

kryptogramem X P. Na vrcholech náro០í stojí dva velmi drobní andílci 

s pochodnᆰmi. Vedle nich jsou jeᘐtᆰ usazeny dva zlacené a dekorativnᆰ 

zdobené relikviáᖐe (mᖐí០ka, rozvilina). Nalezneme v nich celkem 

ᘐestnáct relikvií. V centrální აásti hlavního oltáᖐe je umístᆰn obraz 

Stigmatizace sv. Frantiᘐka, který bývá pᖐipisován Petru Brandlovi. 

Obraz výraznᆰ obklopuje motiv andílაích hlaviაek. V tabernáklové 

architektuᖐe mᆰla být osazena kopie chrudimského Salvátora. 

Centrální აást ᘐtítového nástavce prolamuje koncha s motivem 

Bo០ího oka uzavᖐeného v trojúhelníku, ze kterého vycházejí paprsky. 

Po stranách sedí dva andílci na oblacích. Na vrcholu konchy jsou dvᆰ 

andílაí hlavy, jen០ se k sobᆰ tᆰsnᆰ tisknou. Stejný motiv se nachází na 

vrcholu ᘐtítového nástavce. Tam také stojí andílek s útrpným výrazem a 

opírá se o Veraikon. 

Oltáᖐ se sestává z kombinace tmavᆰ hnᆰdého dᖐeva a svᆰtlých 

აástí napodobujících mramor. Hlavními dekory se staly páska, akant 

nebo mᖐí០ka, které ji០ odkazují k rokoku. Novodobý inkarnát andᆰlᛰ a 

soch se vyznaაuje stᖐízlivostí. Kᖐídla andᆰlᛰ mají zlatou polychromii. 

Výjimku tvoᖐí sochy dvou nejvᆰtᘐích, jejich០ kᖐídla jsou stᖐíbrozlatá s 

tónováním do zelenomodré. Zlatᆰ polychromované draperie ᘐatí veᘐkeré 

sochy na oltáᖐi. 

 

 

36/ sv. Florián                                                                            /obr. 45/ 

1734 

Opoაno, námᆰstí pᖐed zámkem. 

Kámen, polychromováno. 
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Dochované აásti nápisu na soklu: „ITA SVSPIRAT ORAT QUE 

EXCELLENTISSIMUS DNUS D… OLPHUS… MES… VALSE… 

U… YNAS… TA. HANC URBEMA NO XIS DIVE TUERE FOCIS. 

DIVE FUO… UM… FLORIANE LE VAV… T HONORI. VOMIAM 

PRO BA… TINOS DEUS IGNE NUS EXAMINAS… “ Autorství a 

datace dolo០eny archivnᆰ. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 206 (JFP, 1734); Koᖐán, (1970), s. 117 

(IR, po 1733); UPჀ II (1978), s. 539 (JFP, 1731); Koᖐán (1988), s. 110 

(IR, 1731); NEჀVU (1995), s. 687 (IR, 1734); Koᖐán (1999), s. 139 

(IR, 1731); Zahradník (1999), pozn. 62 (IR, 1734). 

 

Socha sv. Floriána byla postavena jako díky za záchranu mᆰsta 

pᖐed ohnᆰm, úmyslnᆰ zalo០eným 1. kvᆰtna 1733. Nachází se na 

drobném námᆰstí pᖐed kostelem Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice nedaleko zámku. 

Rohrbachovo autorství bylo dolo០eno Zahradníkem roku 1999. 

V Prᛰzkumech památek dle archivního materiálu dokládá, ០e za sochu 

mᆰlo být zaplaceno 14. prosince 1734. Rohrbach si za zhotovení sv. 

Floriána z hoᖐického kamene a natᖐení sochy modravou (blaulich) 

barvou vyúაtoval 150 zl. a tᖐi vᆰdra piva. Tímto zjiᘐtᆰním tedy padají 

poslední pochybnosti o autorství i dataci. 

Z dalᘐích archivních materiálᛰ vyplývá, ០e dne 23. ᖐíjna 1734 

dostal pivem zaplaceno i opoაenský zednický mistr Václav Haniawecz 

za postavení sochy sv. Floriána. 

Ze dne 30. ᖐíjna 1734 je dalᘐí pivní úაet pro uაitele a muzikanty 

hrající na svᆰcení této sochy.  

V týdnu mezi vystavením tᆰchto dvou úაtᛰ tedy muselo dojít k 

slavnostnímu svᆰcení, které zᖐejmᆰ bylo, z dᛰvodu úაasti výᘐe 

zmínᆰných muzikantᛰ, velkou událostí pro celé mᆰsto. Mᛰ០eme se tedy 

domnívat, ០e sochu sv. Floriána dokonაil Rohrbach ji០ v ᖐíjnu, pᖐesto០e 

si náklady vyúაtoval a០ v prosinci. 
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Sousoᘐí sv. Floriána obklopuje pᆰtiboká balustráda. Svᆰtec stojí 

na trojbokém soklu zdobeném na náro០ích volutami a kvᆰtinami. 

Vᘐechny tᖐi strany podstavce nesou latinské nápisy, které jsou v აástech 

témᆰᖐ neაitelné. Oproti tomu z obou postraních nápisᛰ bylo mo០né 

pᖐeაíst alespoᒀ აásti. Jedná se o jakousi modlitbu ke sv. Florianovi a 

prosbu k Bohu, aby pohledᆰl na ohnᆰm zkouᘐené mᆰᘐᙐany. 

Na krycí desce soklu se zvedá dalᘐí ni០ᘐí podstavec. Vyrᛰstá 

z volut a smᆰrem nahoru se zu០uje. Nad ním se rozprostírá znaაná masa 

kamene, která je dobᖐe staticky ᖐeᘐená. Pod nohami sv. Floriána se 

vyklání andílek, který z nádoby lije vodu na hoᖐící mᆰsto Opoაno, 

znázornᆰné na reliéfu. Na scénᆰ stojí nᆰkolik domᛰ, kostel a dalᘐí 

budova s vᆰ០í (asi stylizovaný opoაenský zámek). Volutový rám reliéfu 

v levém horním rohu pᖐetíná ᘐlehající oheᒀ, který se spojuje se shora 

litou vodou. Okolo se vytváᖐí dým. Do výjevu pᖐesahuje ruka andílka. 

Ke stranám reliéfu se pᖐimykají dalᘐí dva andílci dr០ící v rukou 

napolo stoაené listy s nápisy, je០ se staly zubem აasu neაitelnými. 

Andílci jsou zakryti podobnᆰ výraznᆰ sekanou draperií jako sv. Florián. 

U nich je ale patrné opotᖐebování kamene v záhybech z dᛰvodu 

externího umístᆰní a jemnᆰjᘐích profilací jejich odᆰvu. To se zdá patrné 

i na dalᘐích detailech sousoᘐí. Oba andílci hledí vzhᛰru k tváᖐi svᆰtce.  

Socha sv. Floriána se chystá pᖐekroაit andílka hasícího po០ár. 

Odᆰna je v masivnᆰ pojatý odᆰv s vlajícím pláᘐtᆰm za zády, který jí 

pᖐekrývá pa០e a partii od beder dolᛰ. Z tᆰla je vidᆰt horní აást trupu 

a vykroაená noha. Tváᖐ s pootevᖐenými ústy nese nepᖐítomný pohled 

míᖐící do dálky. Vlasy, kryté zdobenou helmou, mu ve vlnách sahají a០ 

po ramena. V pravé ruce dr០í prapor, pᖐes který má pᖐehozený pláᘐᙐ.  

Sousoᘐí sv. Floriána zajisté patᖐí k vrcholᛰm Rohrbachovy 

kamenné tvorby. 
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37/ Sv. Vavᖐinec                                                                        /obr. 46/ 

1734 

Heᖐmanᛰv Mᆰstec, ul. Pokorného. 

Kámen, ០ivotní velikost. Datováno chronogramem. 

Pᖐední nápis na soklu: DIVVS LAVRENTIVS PATRONVS 

NOSTER AB IGNE TEMPORALI ET AETERNO NOS 

CONSERVET. 

Zadní nápis na soklu: ISTA STATVA EXPENSIS IOANNIS 

IOSEPHI COMITIS DE SPORK ERECTA FVIT. 1729 – 1892. 

Literatura: Chytil (1900), s. 167-168 (neaut., 1729); UPჀ I (1977), s. 

277 (braunovský okruh, 1729); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, 1729); 

Pavlíაek (1998), s. 126-127 (IR, 1734); Koᖐán (1999), s. 139 (IR, 

1729). 

 

 Badatelé datovali sochu sv. Vavᖐince témᆰᖐ celých sto let do 

roku 1729. Pavlíაek pᖐiᘐel s objevem, ០e nápis s datací na soklu je 

novodobý a podle chronogramu socha vznikla roku 1734. Dále autor 

figuru ᖐadí mezi díla, která mají blízko k výzdobᆰ kostela 

v Mikulovicích. 

 Prohnuté tᆰlo svᆰtce se opírá o ro០eᒀ. V prsou má zabodnutý 

ᘐíp, na kterém dr០í ruku. Tváᖐ bez výrazu se natáაí vzhᛰru. Spodní 

აást tᆰla charakterizuje bohatᆰ ᖐasená draperie. V látce jsou umístᆰny 

andílაí hlavy.  

 

 

38/ Oltáᖐ Immaculaty                                                          /obr. 47, 48/ 

1735 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.150 cm (sv. Frantiᘐek z Assisi, 

sv. ᖐeholník). Datace archivnᆰ dolo០ena. 
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Literatura: Koᖐán (1970), pozn. 17 (IR, nedat.); Koᖐán (1971b), s. 210 

(IR, nedat.); UPჀ II (1978), s. 380 (neaut., pᖐed pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 108 (IR, 1733–35); Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, do 1735); 

Pavlíაek (1998), s. 127 (IR, 1735); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, 1733-

1735). 

 

 Interiér farního kostela sv. Václava Pavlíაek datoval podle 

Pamᆰtní knihy fary v Mikulovicích do roku 1735. Mezi lety 1836-

1855 jí vedl místní dᆰkan J. F. Devoty. 

 Oltáᖐ Immaculaty stojí na levé stranᆰ vítᆰzného oblouku. Nad 

jednoduchou architekturou oltáᖐe vládnou sochy svᆰtcᛰ a andᆰlᛰ. 

 Na levé stranᆰ tabernáklu kleაí sv. Frantiᘐek z Assisi. Zachycen 

je v okam០iku, kdy padá na kolena pᖐed Pannou Marií. Chodidla 

v sandálech se boᖐí do mraაen pod ním. Odᆰn je v sutanu s kápí. ᘀat 

nad boky აlení pásek s pᖐipevnᆰným rᛰ០encem. Draperii roucha zdobí 

malebné záhyby. Pa០e bᆰ០í v diagonální lince. Prsty rukou se 

elegantnᆰ rozvírají a tím vyjadᖐují nejhlubᘐí pocity svᆰtce. Rohrbach tu 

opᆰt ukazuje citlivé provedení sochy a០ k její dokonalosti. Po celém 

tᆰle jsou viditelná stigmata. Sv. Frantiᘐek zaklání hlavu, aby mohl 

sledovat Immaculatu. Profil vyniká pootevᖐenými ústy a orlím nosem, 

jeho០ koᖐen lemuje úzké oboაí. Pramínky vlasᛰ pᖐechází kolem uᘐí ve 

vousy. Obojí აlení jen nepatrné zákruty. 

 Postavu sv. ᖐeholníka také zahaluje zlacený ᘐat. Lomy draperie 

kopírují pᖐesnᆰ pohyb tᆰla. Nevidíme tu ០ádnou snahu o expresi. 

Pokrაenou nohou se opírá o postᖐíbᖐená mraაna. Ze ᘐirokých rukávᛰ 

sutany vykukují ruce, které svᆰtec spíná ve vodorovné poloze v úrovni 

០aludku. Svalnatá tváᖐ na zaklonᆰné hlavᆰ má opᆰt pootevᖐená ústa. 

 Nad obrazem Immaculaty je pᖐilepená andílაí hlaviაka se 

stᖐapatými kᖐídly a rozplácnutým ᘐirokým nosem. 

 Stᖐed oltáᖐního nástavce patᖐí monogramu Panny Marie, který je 

umístᆰn  v oblacích se zlacenými paprsky. O jeho boky se opírají dva 
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andílci. Figura nalevo zaujímá strnulou vertikální polohu. Pruh 

draperie se zaoblenými lomy kryje andílkovi stehna. Bez viditelné 

návaznosti se mnohem u០ᘐí pruh látky táhne horizontálnᆰ pod hrudí. 

Andᆰl zaklání hlavu, pod kterou se skládají varhánky kᛰ០e. Druhý 

andᆰl spoაívá na oblacích. Pa០e pozvedá a hraje si s prsty. Hlavu má 

lehce nahnutou k oltáᖐi. Tváᖐ nese zádumაivý smutný výraz. Vlasy se 

pᖐichytávají k lebce a v místech se formují v prostoru.  

 

 

39/ Oltáᖐ neznámé svᆰtice                                                   /obr. 49, 50/ 

1735 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.150 cm (archandᆰlé Michael a 

Rafael). Datace archivnᆰ dolo០ena. 

Literatura: Koᖐán (1970), pozn. 17 (IR, nedat.); Koᖐán (1971b), s. 210 

(IR, nedat.); UPჀ II (1978), s. 380 (neaut., pᖐed pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 108 (IR, 1733–35); Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, do 1735); 

Pavlíაek (1998), s. 127 (IR, 1735); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, 1733-

1735). 

 

 Na stᆰnᆰ vítᆰzného oblouku, hned vedle Krucifixu, stojí oltáᖐ 

neznámé svᆰtice. Architektura je toto០ná s oltáᖐem Immaculaty. Nad 

mensou je umístᆰn svatostánek se zlaceným reliéfem ukᖐi០ovaného 

Krista.  

 Tabernákl po bocích chrání dva andᆰlé. Na levé stranᆰ zobrazil 

sochaᖐ archandᆰla Michaela, jak vítᆰzí nad ჰáblem. Pod nohama se mu 

kroutí zjevení s rohy. V pozvednuté ruce tᖐímá meა a v druhé dr០í ᘐtít 

se zobrazením bo០ího oka. ᘀat halí celé tᆰlo archandᆰla od nohou a០ 

po krk. Vlnᆰní draperie je spíᘐe jednoduché. Bohatᘐí záhyby 

zdᛰrazᒀují dᛰle០itá místa kompozice. Osa ramen se nachází v ostré 

diagonále, tak jak tento výjev známe z mnoha významných dᆰl. Kᖐídla 
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má andᆰl ᘐiroce rozta០ená. Hlavu mezi nimi sklání dolᛰ k monstru. 

Tváᖐ se vyznaაuje spíᘐe nenápadným ᖐezem. 

 Z druhé strany pᖐichází archandᆰl Rafael s malým Tobiáᘐem, 

který se právᆰ chystá vystoupit na sokl ke svému ochránci. Tobiáᘐ 

spíná ruce a hledí k Rafaelovi. Z archandᆰla i jeho odᆰvu აiᘐí pohyb. 

Vlídnᆰ se sklání k dítᆰti a promlouvá s ním. ᘀat mu spadá z ramen, kde 

se stáაí v reálných útvarech. Jen místy draperii rozfoukává vítr. Vlny 

z husté kᘐtice se mu stáაejí pᖐes krk a០ na ramena. Peᖐí na kᖐídlech 

charakterizuje detailní provedení i rozvrstvení. 

 Po stranách volutového nástavce se nakrucují dva andílci. Oba 

dva rukama ukazují k iniciálám IHS. Levý andᆰl hlavu otáაí pryა od 

oltáᖐe. Pozlacená draperie zahaluje témᆰᖐ celé jeho tᆰlo. Tváᖐ má 

pootevᖐená ústa a hluboce vykrojené nadoაnicové oblouky. Vlasy se 

skládají z drobných kadeᖐí. Socha je lehce poᘐkozená. Na jedné ruce 

chybí prsty a v partii hlavy a krku se táhne prasklina. Druhý andᆰl stojí 

vzpᖐímenᆰ se zaklonᆰnou hlavou. Kolem nᆰj se obtáაí úzký pruh 

draperie podobnᆰ, jako je tomu na soᘐe jednoho z andílkᛰ u oltáᖐe 

Immaculaty. 

 

 

40/ Kazatelna                                                                             /obr. 51/ 

1735 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, (reliéfy ze ០ivota sv. Václava). 

Datace archivnᆰ dolo០ena. V roce 1769 kazatelna upravena. 

Literatura: Koᖐán (1970), pozn. 17 (IR, nedat.); Koᖐán (1971b), s. 210 

(IR, nedat.); UPჀ II (1978), s. 380 (IR, 1735); Koᖐán (1988), s. 108 (I 

R, 1733–35); Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, do 1735); Pavlíაek (1998), 

s. 127 (IR, 1735); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, 1733-1735). 
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 Nástᆰnná kazatelna spoაívá na levé stᆰnᆰ vítᆰzného oblouku. 

Vstupuje se na ní po schodech z presbytáᖐe. Architektura stejnᆰ jako 

zbylé vybavení napodobuje mramor. 

 Zábradlí podél schodᛰ zdobí první z nᆰkolika reliéfᛰ. Jde o výjev 

z hostiny ve Staré Boleslavi u pᖐíle០itosti svátkᛰ sv. Kosmy a 

Damiána. ᖀeაniᘐtᆰ, sestavené z konkávních a konvexních აástí, nese 

dalᘐí tᖐi reliéfy ze svᆰtcova ០ivota. Na prvním z nich zalo០ení kostela 

sv. Víta sv. Václavem. Dramatická kompozice druhého výjevu 

pᖐedstavuje zavra០dᆰní sv. Václava ve Staré Boleslavi. Svᆰtec na 

kolenou se rukou pevnᆰ dr០í kruhu kostelních dveᖐí. Nad ním se 

sklánᆰjí dva vrahové s tváᖐemi tᆰsnᆰ u sebe. Mezi sebou dr០í 

pozvednutý meა. Nad celou scénou se vznáᘐí andᆰl. Dᛰle០ité je 

upozornit na tvarování draperie, kde se s její pomocí sochaᖐ sna០il 

potlaაit ploᘐnost a zdᛰraznit hloubku. Tᖐetí událost pᖐedstavuje bitvu 

s Radslavem. Sv. Václav je tu ztvárnᆰn jako rytíᖐ na koni jedoucí na 

nebi. Podle legendy se mᆰl Radslav utkat v souboji pouze se sv. 

Václavem. Kdy០ k nᆰmu vᘐak svᆰtec pᖐijí០dᆰl, uvidᆰl v jeho 

doprovodu andᆰly. Radslav tedy padl na zem a bitva se nekonala. 

V pᖐední აásti reliéfu sochaᖐ opᆰt vytvoᖐil kontrast, kterým zasahuje do 

hloubky i do prostoru. 

 Stᆰnu nad ᖐeაniᘐtᆰm tvoᖐí látkový závᆰs, na kterém je umístᆰna 

pozlacená deska s reliéfní scénou. ᖀezba má rozevlátý charakter. Na 

stropᆰ ᖐeაniᘐtᆰ se tradiაnᆰ vznáᘐí holubice ducha svatého. Obvod 

stᖐíᘐky lemuje აabraka. Na její stᆰny se lepí andílაí hlaviაky. Stᖐecha 

je აlenᆰná pomocí volut.  

 

 

41/ Kᖐest Kristᛰv                                                                        /obr. 52/ 

1735 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno, v. cca 40 cm (Kristus a sv. Jan Kᖐtitel). 
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Literatura: Koᖐán (1971b), s. 210 (IR, nedat.); UPჀ II (1978), s. 380 

(neaut., 18. stol.); Koᖐán (1988), s. 108 (IR, 1733–35); Pavlíაek 

(1998), s. 127 (IR, 1735); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, 1733-1735). 

 

 Kᖐest Kristᛰv z víka dᖐevᆰné kᖐtitelnice se v souაasné dobᆰ 

restauruje. Mohutnᆰjᘐí a sra០enᆰjᘐí proporce tᆰla Krista i sv. Jana 

Kᖐtitele nasvᆰdაují podílu dílny. Obᆰ figury se vᘐak vyznaაují 

výraznou muskulaturou. Kolem dolní აásti tᆰla Krista je obalena 

draperie. Kristus obᆰ ruce dr០í zkᖐí០ené na hrudi. Pohled upírá k zemi. 

Vlasy nemají ០ádnou výraznou modelaci. Sv. Jan Kᖐtitel stojí ve 

„zkamenᆰlé pozici.“ V ruce dr០í berlu a za hlavou má svatozáᖐ. 

 

 

42/ Oltáᖐ sv. Barbory                                                                 /obr. 53/ 

kolem 1735 

Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana Evangelisty.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, pod០ivotní velikost (andᆰlé). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 68 (neaut., 1730–40); Pavlíაek (1998), s. 

129 (IR – dílenský pomocník, kolem 1735). 

 

 Jednoduchý oltáᖐ sv. Barbory datoval Pavlíაek podle Kᖐtu 

Kristova z Mikulovic do roku 1735. Novᆰ ho také urაil jako dílo 

Ignáce Rohrbacha a jeho dílenského pomocníka. 

 Nástᆰnná architektura tvoᖐí jen jakýsi rám pro hlavní oltáᖐní 

obraz. Po stranách sanktuáᖐe se nacházejí postavy dvou andᆰlᛰ 

nepochybnᆰ z Rohrbachovy dílny. Kleაící andᆰle zahaluje lehce 

vrstvená draperie. Pᖐesto០e figury nedosahují takové kvality 

(anatomické disproporce), mᛰ០eme je pova០ovat za cenný doklad 

sochaᖐovy tvorby v této oblasti.  
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43/ Oltáᖐ sv. Kᖐí០e - Uhrovský oltáᖐ                                    /obr. 54-56/ 

po 1735 

Galerie výtvarného umᆰní v Havlíაkovᆰ Brodᆰ, pᛰvodnᆰ zámecká 

kaple Povýᘐení sv. Kᖐí០e v Uhrovᆰ.  

Dᖐevo, nepolychromováno, ០ivotní velikost (sv. Máᖐí Magdaléna, 

Panna Marie, sv. Jan Evangelista, Krucifix, Bᛰh Otec). 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 110 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 138 

(IR, pᖐed 1730). 

 

 Oltáᖐ sv. Kᖐí០e zakoupila roku 1996 Galerie výtvarného umᆰní 

v Havlíაkovᆰ Brodᆰ. Po restaurování byl umístᆰn do stálé expozice 

zmínᆰné galerie. Pro svou velikost vᘐak nemohl být prezentován ve 

své pᛰvodní podobᆰ a tak byla vystavena pouze jeho sochaᖐská 

slo០ka. Oltáᖐ datuji po roce 1735, kdy vznikly díla, která jsou s ním 

srovnatelná (Kalvárie z Pardubic, Láznᆰ Bohdaneა, atd.). 

Monumentální oltáᖐ sv. Kᖐí០e charakterizovala portálová 

architektura s vysokými profilovanými ᖐímsami. V dekoru 

pᖐeva០ovaly voluty a akantové rozviliny. 

Prostor nad mensou napodobuje skálu, v jejím០ centru je 

umístᆰn tabernákl. Na jeho dvíᖐka sochaᖐ vyᖐezal skvᆰlý reliéf 

znázorᒀující sv. Rodinu. Nad ním je ji០ napojeno tᆰlo kᖐí០e, ke 

kterému se plnᆰ tiskne sv. Máᖐí Magdaléna. Tᆰlo svᆰtice zahaluje 

expresivní draperie. Rukávy jejího ᘐatu jsou ohrnuty. My tak vidíme 

silné, témᆰᖐ „mu០ské“ pa០e. Podobné rysy charakterizují i tváᖐ 

svᆰtice. Její ០enství pᖐipomínají vlasy, ve vlnách padající a០ k pasu. 

Modlící se Panna Marie je umístᆰná nalevo. Jednoduchá 

draperie se podᖐizuje tᆰlu. Zvýraznᆰné jsou jen urაité partie. Panna 

Marie má na nohách sandály stejnᆰ jako druhá oltáᖐní svᆰtice. Hlavu 

zahaluje ᘐátek, který se formuje podle linie tᆰla. Na protᆰjᘐí stranᆰ 

truchlí sv. Jan Evangelista. Na jeho tváᖐi je znatelná hluboká bolest. 

Ze zavᖐených oაí proudí slzy, které svᆰtec otírá kusem látky. Tlusté 
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prameny vlasᛰ smᆰᖐují od hlavy do prostoru v útvarech 

pᖐipomínajících hady. Dynamické pojetí zdᛰrazᒀují záhyby odᆰvu. 

Celkovou výrazovost podtrhuje rozevᖐená dlaᒀ smᆰᖐující od tᆰla.  

Ve vyᘐᘐím pásmu je umístᆰn kᖐí០ s asketickým tᆰlem Krista. 

ᖀezba zcela odpovídá jiným Rohrbachovým krucifixᛰm. Draperie 

zakrývající intimní partie tvoᖐí uzel. Tváᖐ se zavᖐenými víაky 

korunuje trnová koruna. Svatozáᖐ kolem hlavy doplᒀují tᖐísky pᖐibité 

po celém kᖐí០i. Na horizontální აásti kᖐí០e se vznáᘐí dvᆰ andílაí 

hlaviაky. 

Zcela nahoᖐe je pak umístᆰn Bᛰh Otec. Pa០e má rozepjaté a 

zcela zahalené vlajícím ᘐatem, který pokrývá celé tᆰlo. V samotné 

draperii se opᆰt vznáᘐí andílაí hlavy. Z vá០né tváᖐe Boha visí husté 

prameny vousᛰ. Hlavu pak korunuje trojúhelná svatozáᖐ.  

 

 

44/ Andᆰlé                                                                            /obr. 57, 58/ 

1735 - 1737 

Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, ០ivotní velikost (andᆰlé). 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 206 (JFP, nedat.); UPჀ IV (1982), s. 23 

(JFP, kolem 1730); Koᖐán (1988), s. 108-109 (IR, kolem 1735); 

Pavlíაek (1998), s. 130 (IR, pᖐed 1737); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, 

kolem 1735). 

 

 Vybavení kostela sv. Bartolomᆰje v Pardubicích patᖐí 

k vrcholným dílᛰm Rohrbachovy tvorby. Jeᘐtᆰ pᖐed polovinou 20. 

století byly zdejᘐí sochy pova០ovány za dílo J. F. Pacáka a jeho dílny.

 Na hlavním oltáᖐi se na postraních brankách nesou dva andᆰlé. 

Jejich figury mají typické znaky sochaᖐova stylu. Oba dva svᛰj pohled 

stáაí k zlacenému sanktuáᖐi s reliéfním zdobením.  
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 Sedící andᆰl nalevo jednu ruku pozvedá a druhou se dr០í za svᛰj 

vlastní ᘐat. Drapérie ho zahaluje do pᛰl tᆰla a je dramaticky 

rozpohybovaná v prostoru. Dᛰraz je kladen na rozepjatá kᖐídla. Tváᖐ 

sochy je podtr០ena úsmᆰvem. Vlasy se stáაí v hutných útvarech 

smᆰrem dozadu, jakoby pod sílou vᆰtru. Zdᛰrazᒀují tak celý pohyb 

sochy. 

 Druhý kleაící andᆰl spíná ruce k modlitbᆰ a naklání se té០ 

smᆰrem k sanktuáᖐi. V jeho kompozici hraje hlavní roli diagonála, 

kterou tvoᖐí drapérie a sklopené kᖐídlo. 

 Architektura oltáᖐe je jednoduchá, stᖐízlivᆰ doplnᆰná 

pozlacenými zdobnými detaily (akant, tordované sloupky). Kombinace 

dᖐeva a umᆰlého mramoru mᛰ០eme v tomto kostele pozorovat i na 

ostatních აástech mobiliáᖐe. Sochy andᆰlᛰ pokrývá polychromie. 

Drapérie i kᖐídla jsou zlacené stejnᆰ jako doplᒀky oltáᖐe.  

 

 

45/ Oltáᖐ sv. Anny                                                                      /obr. 59/ 

1735 - 1737  

Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v. cca 60 cm (putti). 

Literatura: UPჀ IV (1982), s. 23 (JFP, kolem 1730); Koᖐán (1988), s. 

108-109 (IR, kolem 1735); Pavlíაek (1998), s. 130 (IR, pᖐed 1737); 

Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kolem 1735). 

 

 Oltáᖐ sv. Anny se nachází v pravé boაní lodi. Hned nad mensou 

je v architektuᖐe zasazen pozlacený reliéf Ukᖐi០ovaného. Spodní partii 

zdobí mᖐí០ové motivy. Po stranách retabula jsou na volutách posazeni 

andílci. Oba dva kynou pravou rukou k oltáᖐnímu obrazu s bohatᆰ 

zdobeným rámem. 

 Sochy andᆰlᛰ halí jen zlatá bederní rouᘐka. Levý dr០í v ruce list 

a pravý pootevᖐenou pokladnici plnou klenotᛰ. Stᖐední partii dᆰlí od 
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oltáᖐního nástavce masivní voluty. Ústᖐedním motivem této partie je 

oblaაná scéna modlícího sv. Antonína Paduánského s knihou a 

Jezulátkem. Z vrcholu nástavce vede zlatá drapérie, která spadá a០ 

k soᘐkám andᆰlᛰ na bocích oltáᖐe. 

  Oltáᖐ sv. Anny je nespornᆰ mnohem kvalitnᆰjᘐí, ne០ druhý boაní 

oltáᖐ v kostele. Díky provedení mᛰ០eme za autora boაního oltáᖐe 

pova០ovat z vᆰtᘐí აásti samotného Rohrbacha. 

  

 

46/ Oltáᖐ  Panny Marie Svatohorské                                        /obr. 60/ 

1735 - 1737 

Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v. cca 60 cm (putti). 

Literatura: UPჀ IV (1982), s. 23 (JFP, kolem 1730); Koᖐán (1988), s. 

108-109 (IR, kolem 1735); Pavlíაek (1998), s. 130 (IR, pᖐed 1737); 

Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kolem 1735). 

 

 Ménᆰ kvalitní oltáᖐ Panny Marie Svatohorské je umístᆰn v levé 

boაní lodi pardubického chrámu.  

 Ⴠást oltáᖐe nad mensou zdobí stejné motivy jako na oltáᖐi sv. 

Anny. Ústᖐední obraz Panny Marie adorují na obou stranách andílci. 

Jejich inkarnát je doplnᆰn zlatem, které barví pokrývku jejich tᆰla. 

Levý kleაí natoაen k Marii, ruce sepjaté k modlitbᆰ. Andᆰl napravo se 

modlí té០, pohled má vᘐak upᖐený do dálky. Tabernákl kolem obrazu 

zdobí mᖐí០ky, lastury a dalᘐí motivy. Vrchol ozdobného rámu korunují 

dva menᘐí andílci srdcem. Tato partie tabernáklu je na bocích uzavᖐena 

volutami s andílაími hlavami. Na ᘐtítovém nástavci je upnuta zelená 

აabraková drapérie se zlatým lemem, která slou០í andílაím hlavám 

jako pokrývka. Pod volutami se pᖐetáაí a vlaje a០ k andílkᛰm 

uctívajícím Pannu Marii. Celek je zavrᘐen zlatým erbem s აerveným 

srdcem. 
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47/ Oltáᖐ Kalvárie                                                                /obr. 61, 62/ 

1735 - 1737 

Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, nad០ivotní velikost (andᆰlé, 

Panna Marie, sv. Máᖐí Magdaléna, sv. Jan Evangelista a Krucifix). 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 206 (JFP, kolem 1736); Koᖐán (1963), 

s. 146 (IR?, nedat.); Koᖐán (1970), pozn. 17 (IR, nedat.); Bla០íაek 

(1971), s. 123 (IR, kolem 1735); UPჀ IV (1982), s. 23 (dílna JFP, IR?, 

kolem 1736); Koᖐán (1988), s. 108-109 (IR, kolem 1735); Pavlíაek 

(1998), s. 131 (IR, pᖐed 1737); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kolem 1735). 

 

 Pᛰsobivý oltáᖐ Kalvárie vznikl pro kapli Bo០ího hrobu pᖐi 

kostele sv. Bartolomᆰje. Ta vᘐak byla na poაátku 20. století zbourána a 

celek byl pᖐemístᆰn do novᆰ postavené kaple u hlavního vstupu 

kostela. Zde je Kalvárie umístᆰná dodnes. Sochaᖐská slo០ka se 

rozkládá na jednoduché trojstupᒀové architektuᖐe. Jedná se o 

vynikající díla ze sochaᖐova vrcholného období. Kalvárie navazuje na 

litomyᘐlský obraz Trevisaniho, jak zmínil ji០ Koᖐán a pozdᆰji 

Pavlíაek. K výzdobᆰ oltáᖐe patᖐil jeᘐtᆰ Dismas a Gesmas (dnes 

v pardubickém muzeu). 

 Figury ve spodní აásti oltáᖐe mᛰ០eme rozdᆰlit na dvᆰ sféry. Na 

ni០ᘐích boაních podstavcích se sklánᆰjí dva rozjímající andᆰlé. Ty 

jakoby ke scénᆰ mezi sebou ani nepatᖐili. Jsou to jen tiᘐí diváci. Cítíme 

z nich vnitᖐní bolest nad utrpením Mariiným. V centru dᆰní je le០ící 

postava omdlelé Marie. Celé její tᆰlo je zahaleno v drapérii. Její hlava 

spoაívá na klínᆰ Máᖐí Magdalény, která jí pravou rukou jemnᆰ 

pᖐidr០uje tváᖐ. Obliაej Máᖐí Magdalény je plný hlubokého pohnutí. 

Dlouhé vlasy má svázané a pᖐehozené na stranu, kde ve vlnách spadají 

na pozvednutou levou pa០i. Sv. Jan Evangelista je sklonᆰn nad Pannou 

Marií, kterou dr០í za ruku. Jeho pohled míᖐí do prázdna. Dynamická 

kompozice tᆰla vyjadᖐuje, ០e mu právᆰ doᘐlo co se stalo. Ka០dá 



 67

z postav pro០ívá událost sama za sebe, s jiným vnitᖐním pro០itkem. 

Pᖐesto tvoᖐí ucelenou, v gestech se doplᒀující skupinu, která by bez 

jediné figury nevyzaᖐovala takovou hloubku a dokonalou harmonii. 

 Z jejich stᖐedu povstává vysoký kᖐí០ s Kristem, který se právᆰ 

svᆰsil mrtvý. Bezvládné tᆰlo zadr០ely pᖐed pádem აtyᖐi pᖐibité hᖐeby 

(dva hᖐeby v nohách). Bedra zakrývá, stejnᆰ jako ostatní figury 

sousoᘐí, zlacená drapérie. Ta mu spadá po stranᆰ a០ k lýtku. Vývoj 

námᆰtu Ukᖐi០ovaného mᛰ០eme u Rohrbacha sledovat v jeho 

vrcholném díle pomᆰrnᆰ აasto (Mikulovice, Chrudim). V kostele sv. 

Bartolomᆰje se nachází jeᘐtᆰ jeden kᖐí០, kde je Kristus zobrazen jako 

umírající. 

 U této skupiny soch se ji០ zcela vyvinula typika tváᖐí, kdy 

០enská figura má jemnᆰjᘐí oblejᘐí tvary a mu០ská ostᖐeji ᖐezané rysy. 

Pod draperií bez výjimky vidíme tᆰla postav. Látka samotná je vᘐak 

nadýchaná s mnoha sklady. Pardubický oltáᖐ Kalvárie mᛰ០eme smᆰle 

oznaაit za jedno ze sochaᖐových nejlepᘐích dᆰl. 

 

 

48/ Krucifix                                                                                /obr. 63/ 

1735 - 1737 

Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, pod០ivotní velikost. 

Literatura: Pavlíაek (1998), s. 132 (IR, pᖐed 1737). 

 

 Na pravé stranᆰ vítᆰzného oblouku visí majestátný Kristus na 

kᖐí០i. Figura je silnᆰ anatomicky propracována. Sochaᖐ modeluje kosti, 

ᘐlachy, svaly i ០íly. Kristova bedra halí vlající zlatá drapérie, která 

vytváᖐí mystický dojem jeho nadcházející smrti. Hlavu, korunovanou 

trním, má sklonᆰnou v bolesti na stranu. Pootevᖐené oაi v nás vzbuzují 

soucit s jeho utrpením. Pa០e jsou vyta០eny nad úroveᒀ hlavy. 

Protluაené dlanᆰ se kroutí v bolestech spolu s prsty.  
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49/ Bᛰh Otec                                                                              /obr. 64/ 

1735 - 1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 127).  

Dᖐevo, nepolychromováno, v.165 cm. Restaurováno v r. 1967 (Dílny 

KPS Pardubice). 

Literatura: Pavlíაek (1998), s. 132 (IR, pᖐed 1737). 
 

 Socha Boha Otce, která pᛰvodnᆰ zavrᘐovala oltáᖐ Kalvárie 

v pardubickém dᆰkanském chrámu, se nyní nachází v depozitáᖐi 

muzea.  

 ᖀezbu draperie charakterizuje drobnopisné traktování. Takové 

zpracování není u Rohrbachových soch აasté. Potlaაuje ᖐezbu tváᖐe, 

jen០ je ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ dominantní. Jedná se vᘐak o velmi kvalitní 

sochu s rozhýbanou kompozicí. Dlouhé vousy Boha Otce padají a០ na 

hruჰ, kde se jejich vlny zaაleᒀují do obdobných skladᛰ látky. Výrazný 

nos urაuje celkový vzhled tváᖐe. Hlavu pokrývají buclaté kudrny. 

 

 

50/ Sv. Jan Nepomucký                                                            /obr. 65/ 

1735 - 1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 160).  

Dᖐevo, polychromováno, v.190 cm. Restaurováno 2000-2004 (H. 

Vítová). 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (IR, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 133 

(IR, pᖐed 1737); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, po 1735); Slezsko (2006), s. 

445 (IR, kolem 1735). 

 

 Vysoký reliéf oblíbeného svᆰtce vytvoᖐil Rohrbach pro kapli Tᖐí 

králᛰ na zámku v Pardubicích. Z tamní výzdoby se také dochoval 

reliéf svr០ení svᆰtce do Vltavy, sv. Florián a sochy dvou andᆰlᛰ. Vᘐe je 

dnes ulo០eno v pardubickém muzeu.  
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 Poslední restaurování odkrylo zajímavé detaily. Sejmutím vᘐech 

vrstev pozdᆰjᘐí polychromie odhalila restaurátorka pᛰvodní vzhled. 

Zlatý svᆰtcᛰv ᘐat nyní doplᒀují odstíny temnᆰ rᛰ០ového inkarnátu. 

Vyniklo i detailní propracování ᖐezby celého odᆰvu. 

 Oblíbený svᆰtec barokní doby má i v Rohrbachovᆰ dílnᆰ აasté 

zastoupení. Kompozici pardubické ᖐezby odpovídá sv. Jan Nepomucký 

v Santiniho kapli v Bᆰstvinᆰ. Zde vᘐak dospᆰlého andᆰla nahrazuje 

putti. Traktace draperie je zde jemnᆰjᘐí. Výraz svᆰtce je vᘐak toto០ný. 

Pohled se stáაí vzhᛰru a pootevᖐené rty zcela vycházejí z bᆰstvinské 

práce. 

 

 

51/ Dismas a Gesmas                                                          /obr. 66, 67/ 

1735 - 1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 37, 38).  

Dᖐevo, polychromováno, v.165 cm. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 206 (JFP, kolem 1736); Koᖐán (1988), 

s. 108-109 (IR, kolem 1735); Pavlíაek (1998), s. 132 (IR, pᖐed 1737); 

Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kolem 1735). 

  

 Dalᘐí dvᆰ sochy z Východoაeského muzea v Pardubicích byly 

také pᛰvodnᆰ umístᆰny na oltáᖐi Kalvárie. Kvalitnᆰ zpracované figury 

jsou záᖐným pᖐíkladem Rohrbachova pojetí lidské anatomie. 

 Zmítající se Gesmas na kᖐí០i pᖐedstavuje skvᆰle zvládnutou 

ᖐezbu, tak jak jí známe z dalᘐích dᆰl naᘐeho sochaᖐe. Na bocích mu 

dr០í látka, která se ve výrazových záhybech pohybuje kolem tᆰla. 

Pomᆰrnᆰ drobnou tváᖐ ze vᘐech stran lemují husté vousy a vlasy. 

 Obdobné je i zvracování Disma, kterému vᘐak chybí pa០e. Socha 

nese známky dalᘐích drobných poᘐkození. 
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52/  Sv. Florián                                                                          /obr. 68/ 

1735-1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích. 

Dᖐevo, polychromováno, ០ivotní velikost. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (IR, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 134 

(IR, pᖐed 1737); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, po 1735); Slezsko (2006), s. 

445 (IR, kolem 1735). 
 

 Jedná se o kvalitní variantu sochy tého០ svᆰtce v Opoაnᆰ. Základ 

celé kompozice tvoᖐí vlající pláᘐᙐ sv. Floriána a na protᆰjᘐí stranᆰ pak 

pozdvihnutý praporec. Draperie, na rozdíl od opoაenské sochy, 

pᖐesahuje vysoce nad hlavu svᆰtce. Tím se stává dominantní nad 

samotnou figurou, kterou Rohrbach upᖐednostᒀoval pᖐedevᘐím.  

 

 

53/ Kᖐest Kristᛰv                                                                        /obr. 69/ 

1735-1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 186).  

Dᖐevo, polychromováno, v.48,5 cm (Kristus a sv. Jan Kᖐtitel). 

Literatura: Pavlíაek (1998), s. 135 (IR, pᖐed 1737). 

 

 Velice kvalitní sousoᘐí svou ᖐezbou odpovídá Rohrbachovu 

rukopisu. Jeho dílenskou obdobou je stejný námᆰt z víka kᖐtitelnice 

v Mikulovicích nebo Chrudimi. Pardubický Kᖐest Kristᛰv byl pᛰvodnᆰ 

umístᆰn ve zdejᘐím dᆰkanském chrámu.  

 

 

54/ Andᆰlé                                                                                  /obr. 70/ 

1735-1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 162, 163). 

Dᖐevo, polychromováno, v.150 cm. 
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Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (IR, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 135-

136 (IR, pᖐed 1737); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, po 1735); Slezsko 

(2006), s. 445 (IR, nedat.). 

  

 Figury andᆰlᛰ umístᆰné v pardubickém muzeu pova០uje Koᖐán 

za souაást vybavení tamní zámecké kaple. Oproti tomu se Pavlíაek 

domnívá, ០e mohly být souაástí výzdoby hlavního oltáᖐe kostela sv. 

Bartolomᆰje. 

 Sochy charakterizuje ponᆰkud mohutnᆰjᘐí stavba tᆰla. Draperie 

se obtáაí kolem figury, tak jak je u Rohrbachových soch typické. 

ᖀezba tváᖐe, jak zdᛰraznil Pavlíაek, je blízká andᆰlᛰm hlavního oltáᖐe. 

 

 

55/ Kartuᘐ s reliéfem Pardubic                                                 /obr. 71/ 

1735–1737 

Východoაeské muzeum v Pardubicích, (i.ა. 705). 

Dᖐevo, pozlaceno, v.130 cm x 193 cm. 

Literatura: Pavlíაek (1998), s. 134-135 (IR, pᖐed 1737). 

 

 Kartuᘐ odkazuje k dalᘐím Rohrbachovým vedutám mᆰst 

(Chrudim, Opoაno). Pohled na mᆰsto pᛰsobí monumentálnᆰ. 

V medailonku nad Pardubicemi je umístᆰn reliéf konᆰ. 

 

 

56/ Sv. Josef                                                                               /obr. 72/ 

1735-1737 

Pardubice, kostel Zvᆰstování Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno, pod០ivotní velikost. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 210 (neaut., nedat.); UPჀ III (1980), s. 

25 (neaut., nedat.); Pavlíაek (1998), s. 136-137 (IR, pᖐed 1737?). 
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 Pavlíაek se domnívá, ០e socha by mohla pocházet z kostela sv. 

Bartolomᆰje. V kapli Bo០ího hrobu byl toti០ umístᆰn oltáᖐ sv. Josefa a 

svᆰtec tak mohl tvoᖐit აást výzdoby. 

 Spíᘐe reliéfnᆰ pojatá draperie odkazuje k sochám zámecké kaple. 

V ᖐezbᆰ tváᖐe vᘐak ji០ poznáváme prvky Rohrbachovy tvorby. 

 

 

57/ Sv. biskupové                                                                       /obr. 73/ 

1736 

Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Maᖐí Magdalény. 

Dᖐevo, polychromie, mírnᆰ nad០ivotní velikost. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 210 (neaut., kolem 1740); UPჀ I 

(1977), s. 91 (Braunᛰv následovník, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); Pavlíაek (1998), s. 137-138 (IR, 

1737-1740); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); 

Bohdaneა (2001), s. 31 (IR, 1736). 

 

Stavba kostela sv. Máᖐí Magdalény v Bohdanაi u Pardubic byla 

dokonაena roku 1737. Do roku 1740 pak byl kostel vybaven 

mobiliáᖐem, jeho០ autorství roku 1984 pᖐipsal Ivo Koᖐán baroknímu 

sochaᖐi Ignáci Rohrbachovi. Výbavu tvoᖐí hlavní oltáᖐ, dva 

protᆰjᘐkové boაní oltáᖐe zasvᆰcené Neposkvrnᆰné Pannᆰ Marii a sv. 

Janu Nepomuckému a kazatelna se sochami andᆰlᛰ a reliéfem 

Rozeslání apoᘐtolᛰ na ambonᆰ. 

Souაástí pᛰvodního hlavního oltáᖐe kostela sv. Máᖐí 

Magdalény byly nejspíᘐe sochy andᆰlᛰ a svᆰtcᛰ (sv. Vojtᆰch a sv. 

Prokop), které jsou dnes umístᆰny v nikách lodi. Podle strojopisu F. 

Bachmana o Bohdanაi datoval Koᖐán tento oltáᖐ do roku 1736.  

 Po po០áru v roce 1772 byl nahrazen o dvᆰ léta pozdᆰji iluzivní 

malbou oltáᖐe od Josefa Kramolína. Se zmᆰnou dobových trendᛰ v této 

dobᆰ byla pozmᆰnᆰna i barevnost sochaᖐské výbavy hlavního a obou 



 73

boაních oltáᖐᛰ do ᘐedobílých tónᛰ. Roku 1774 nebo krátce poté doᘐlo 

k úpravᆰ soch v leᘐtᆰné bᆰli jemnᆰ okrového odstínu s kombinací 

zlacení a stᖐíbᖐení nᆰkterých detailᛰ soch. Oltáᖐní architektury se podle 

prᛰzkumu zmᆰny nedotkly. Dané barevné rozvr០ení respektovaly i 

pozdᆰjᘐí zásahy v 19. a 20. století. 

 Dalᘐí velká úprava bohdaneაského kostela se konala roku 

1885, kdy byly pravdᆰpodobnᆰ pᖐesunuty sochy hlavního oltáᖐe do nik 

lodi. To dokládá nápis tu០kou na soklu pravého andᆰla: „M. ᖀíha dne 

2. აervence /1885/ Heᖐman mᆰstec“. Tehdy byla asi doᖐezána i აást 

jeho chybᆰjícího kᖐídla. Celkovᆰ byly zjiᘐtᆰny აtyᖐi vrstvy úprav. Tᖐetí 

odpovídá právᆰ roku 1885 a poslední roku 1926, kdy byly oltáᖐe Panny 

Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory a sv. Floriána pᖐevezeny 

do Kutné hory firmᆰ Charvát (sochaᖐ a ᖐezbáᖐ) a ᖀehna (pozlacovaა). 

Poᘐkozené díly byly nahrazeny jiným materiálem, z kterého byly 

doᖐezány chybᆰjící აásti. Posléze ᖐemeslníci provedli sjednocující 

úpravy povrchu soch i oltáᖐᛰ. 

 Na konci 20. století bylo nutno sochy znovu restaurovat. Toho 

se ujali restaurátoᖐi ak. mal. Hana Vítová a ak. mal. Roman ᘀevაík.

 Pro stanovení postupu prací byla spolu s výsledky prᛰzkumu 

dᛰle០itá i snaha o zachování jednoty interiérového ᖐeᘐení. Restaurátoᖐi 

se rozhodli u sochaᖐské výzdoby respektovat jediné kvalitní a 

dochované úpravy v leᘐtᆰné bᆰli se zlacenými detaily. Jedinou výjimku 

z této koncepce tvoᖐí dvᆰ sochy svᆰtcᛰ z výklenkᛰ, u kterých záva០né 

technické dᛰvody vedly k ponechání pᛰvodní povrchové úpravy. 

Tento postup nepᛰsobí ruᘐivᆰ díky barevným a silnᆰ zlaceným 

rokokovým oltáᖐᛰm. 

 Na sochách andᆰlᛰ byly zjiᘐtᆰny pouze fragmenty pᛰvodní 

polychromie. Nejvᆰtᘐí dochovanou აást povrchové úpravy restaurátoᖐi 

nalezli na levém kᖐídle andᆰla z pravé niky a na pravém kᖐídle andᆰla 

z levé niky. Sochaᖐ zde pou០il zlacení na vysoký lesk na აerveném 

polimentu. 
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 Pᖐekvapením byl statigrafický prᛰzkum soch svᆰtcᛰ, kde byla 

objevena originální polychromie. Na soᘐe sv. Prokopa byla a០ na 

drobnᆰjᘐí defekty dochována celá povrchová úprava. Restaurátorᛰm se 

podaᖐilo sejmout druhotné pᖐemalby bez poᘐkození ochranné lakové 

vrstvy. Oproti dobovým zvyklostem mᛰ០eme zlacení nalézt i 

v nejhlubᘐích záhybech látky. Podobnou úpravu nesla i socha sv. 

Vojtᆰcha, kde byla pᛰvodní podoba dochována jen v horní tᖐetinᆰ.  

Figury obou biskupᛰ mᛰ០eme zaᖐadit mezi nejkvalitnᆰjᘐí 

Rohrbachovy sochy. Nachází se v levém výklenku hlavní lodi. Sv. 

Prokopa sochaᖐ znázornil pᖐi chᛰzi. Drapérie pᛰsobí neklidnᆰ a tᆰkavᆰ, 

co០ jeᘐtᆰ zdᛰrazᒀuje pocit pohybu. Figura dr០í v pravé ruce 

biskupskou hᛰl. Levou ruku spouᘐtí v elegantním a nenápadném gestu 

podél tᆰla. Z realistické postarᘐí tváᖐe rostou stᖐednᆰ dlouhé vousy. 

Jejich bohatá modelace je v souladu s vlasy, které vykukují 

z biskupské აepice. Tváᖐ je stoაena dolᛰ. Pokrývku hlavy zdobí jemný 

reliéf. Nenápadnost kompozice úაinnᆰ zdᛰrazᒀuje celou postavu sv. 

Prokopa. 

Socha sv. Vojtᆰcha tvoᖐí kompoziაní opak pᖐedeᘐlé sochy. 

V jedné ruce nese hᛰl. Druhou vᘐak pozvedá stejnᆰ jako pohled k nebi. 

Figura je sice také nakroაena, ale necharakterizuje jí ona tichá 

strnulost, ale esovitý pohyb. Z tohoto dᛰvodu tu drapérie nepᛰsobí tak 

výrazným dojmem jako u sochy sv. Prokopa. Za povᘐimnutí stojí 

dynamické rozhrnutí svrchního pláᘐtᆰ, který hraje dᛰle០itou roli 

v konceptu celé sochy. Charakteristické je precizní anatomické 

zpracování. Tento prvek nᆰkdy pᖐechází témᆰᖐ v expresi.  Sv. Vojtᆰch 

má na tváᖐi na rozdíl od protᆰjᘐkové sochy kratᘐí a ukáznᆰnᆰjᘐí vous. 

Stejnᆰ se vyznaაují i jeho vlasy. 

Z výklenkᛰ vystupují აásteაnᆰ nejen ruce a nohy obou soch, ale 

také konzoly, které je podpírají.  
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58/ Andᆰlé                                                                            /obr. 74, 75/ 

1736 

Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Maᖐí Magdalény. 

Dᖐevo, leᘐtᆰná bᆰl, ០ivotní velikost. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 210 (neaut., kolem 1740); UPჀ I 

(1977), s. 91 (Braunᛰv následovník, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); Pavlíაek (1998), s. 137-138 (IR, 

1737-1740); Koᖐán (1999), s. 135 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); 

Bohdaneა (2001), s. 31 (IR, 1736). 

 

 V pravém výklenku hlavní lodi kostela sv. Máᖐí Magdalény se 

nachází oltáᖐ, jeho០ souაástí jsou sochy andᆰlᛰ z pᛰvodního hlavního 

oltáᖐe. Vsazeny  jsou, stejnᆰ jako protᆰjᘐí sochy biskupᛰ, do výklenkᛰ 

ve zdi po stranách oltáᖐe. Jak u០ bylo výᘐe ᖐeაeno, sochy andᆰlᛰ 

zᛰstaly po restaurátorských zásazích v leᘐtᆰné bᆰli. 

 Andᆰla usazeného ve zdi nalevo mᛰ០eme obdivovat z profilu. Na 

pᛰvodním hlavním oltáᖐi mᆰl zᖐejmᆰ adorující funkci. V nynᆰjᘐím 

umístᆰní je jeho význam alespoᒀ აásteაnᆰ zachován tím, ០e se natáაí 

k oltáᖐi. Figura kleაí, jednou nohou opᖐená o oblaka. Drapérie tᆰsnᆰ 

obepíná tᆰlo a០ do výᘐky prsou. Zvlnᆰná je jakoby fuაícím vᆰtrem, a 

proto za zády utváᖐí pevnᆰjᘐí formy. Jemné a zároveᒀ dynamické 

tvarování látky odkazuje na vliv italského barokního sochaᖐství. Ruce 

nemá pᖐi motlitbᆰ spojené klasicky, ale prsty jsou do sebe zaklesnuté. 

Zaklonᆰnou hlavu s pozvednutou tváᖐí charakterizují pozvednuté oაi, 

pootevᖐená ústa a jednoduché vlasy. Ty tvoᖐí jednolitá forma, jen na 

nᆰkolika místech zdᛰraznᆰná kadeᖐí. Pozlacená kᖐídla korespondují 

s výklenkem do té míry, ០e nemᛰ០e být pochyb o skvᆰlém druhotném 

umístᆰní sochy. 

 Pravý andᆰl je do niky ve zdi umístᆰn tak, abychom ho mohli 

pozorovat z ánfasu. Pokrაené nohy se opírají o pyramidální obláაek. 

ᘀat andᆰla sahá nad prsa a zakrývá soᘐe jedno rameno. Za zády vzniká 
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z látky vertikální útvar, který se u bᖐicha stáაí a pokraაuje mezi 

kolena. Poté se rozevírá na obᆰ strany a zcela pᖐirozenᆰ pᖐechází 

v jemnou modelaci. Pod drapérií opᆰt cítíme tᆰlo. Jemné profilování je 

zdᛰraznᆰné hlubokými sklady látky. Za vynikající lze pova០ovat 

ztvárnᆰní rukou. Jejich detailní propracování, jako jsou dolíაky u 

kloubᛰ nebo záhyby kᛰ០e, jsou pro Rohrbacha typické. Klidnou tváᖐ 

figury podtrhuje sta០ené oboაí a velké oაi. Vlasy v bohatých loknách 

splývají podél krku na ramena. Rozpjatá kᖐídla vyაnívají z výklenku 

do prostoru. 

 Figury andᆰlᛰ odkazují k dalᘐím sochaᖐovým realizacím 

(Hlinsko, Pardubice, Je០ov). 

 

 

59/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                        /obr. 76-78/ 

1737 

Pohled, kostel sv. Ondᖐeje.  

Dᖐevo, polychromováno, v.160 cm (sv. Jan Kᖐtitel a sv. Jan 

Evangelista). 

Literatura: Koᖐán (1963), s. 145–146 (IR, kolem 1740); UPჀ III 

(1980), s. 117 (IR, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, 1737); 

Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, kolem 1740);  NEჀVU II (1995), s. 856 

(ᖀT., nedat.); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 1737). 

 

Pᖐítomnost Rohrbachových soch vysvᆰtlují აasté styky 

s havlíაkobrodským kláᘐterem, kde sochaᖐ pᛰsobil. Kontakt potvrzuje i 

tamní kronika, podle které jsou sochaᖐi pᖐipisovány nᆰkteré práce 

z kostela sv. Rodiny. 

Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého je umístᆰn pᖐímo proti vchodu do 

kláᘐterního kostela. Jeho materiál napodobuje práci v mramoru. 

Dekorativní detaily jsou u០ity v pᖐimᆰᖐeném mno០ství. Portálové 

architektuᖐe dominují skvᆰlé sochy sv. Jana Kᖐtitele a sv. Jana 
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Evangelisty. Jejich odᆰv kombinuje zlacení a stᖐíbᖐení, stejnᆰ jako 

výzdobné prvky oltáᖐe. 

Po levé stranᆰ hlavního obrazu stojí sv. Jan Kᖐtitel. U nohou 

mu le០í oveაka. Samotná postava svᆰtce je znázornᆰna v pohybu. 

Vynikající anatomické zpracování jeᘐtᆰ podtrhuje dramaticky 

uskupená draperie pláᘐtᆰ. Její dvᆰ strany napodobují odliᘐný materiál 

(ko០eᘐina a látka). Svᆰtec expresivnᆰ vyklání pa០i do prostoru. Zᖐejmᆰ 

v ní dr០el hᛰl, svᛰj dalᘐí atribut. Vlasy v divokých vlnách rámují tváᖐ 

sv. Jana. Bradka se projevuje umírnᆰnᆰji. Profilace celého obliაeje je 

hrou svᆰtla a stínu.  

Neménᆰ pᛰvabná je i socha druhého svᆰtce, sv. Jana 

Evangelisty. U nohou mu sedí orel. Postavu rozhýbává výrazné esovité 

prohnutí. Rozdílné je pojetí draperie odᆰvu. Zde sochaᖐ nevsadil na 

dramatiაnost, ale spíᘐe na tichou dᛰstojnost. Hlavu dr០í sv. Jan zcela 

vzpᖐímenᆰ a vá០nᆰ pohlí០í pᖐed sebe. Kolem asketicky ᖐezané tváᖐe se 

mu ve vlnách stáაejí vlasy a០ na ramena. Nejú០asnᆰjᘐí je na 

Rohrbachových sochách to, jak nedbale svᆰtci dr០í své atributy. Jedná 

se pᖐece o pᖐedmᆰty, které mají být chovány v patᖐiაné úctᆰ. Nám se 

zdá, ០e tato vratká kompozice dlouho nevydr០í, a právᆰ proto je tento 

prvek pᖐíაinou naᘐeho oაekávání pohybu. Sv. Jan Evangelista má o 

tᆰlo opᖐenou knihu. Na ní balancuje pohár, který pᖐidr០uje palcem 

ruky. Ⴠíᘐe se tak naklání k oltáᖐi. 

Mezi sochami le០í prosklená rakev s postavou uvnitᖐ. Na 

vrcholu je umístᆰn malý zlacený krucifix. Uprostᖐed oltáᖐe je upevnᆰn 

pᖐemalovaný Brandlᛰv obraz se sv. Janem Nepomuckým. V oltáᖐním 

nástavci je mezi plameny znázornᆰn jazyk. Odkazuje tak na zasvᆰcení 

oltáᖐe. Na samém vrcholu byly umístᆰny andílci, kteᖐí byli odcizeni. 
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60/ Oltáᖐ Panny Marie                                                        /obr. 79, 80/ 

1737 

Pohled, kostel sv. Ondᖐeje.  

Dᖐevo, polychromováno, v.160 cm (sv. ᖐeholníci). 

Literatura: UPჀ III s. 117 (1980), (IR, kolem 1740); Bla០íაek (1989), 

s. 721 (IR, kolem 1740); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 1737). 

 

 Oltáᖐ Panny Marie je umístᆰn v hlavní lodi vlevo, za vchodem 

do kostela. Materiál opᆰt napodobuje mramor. Prohnutou desku 

retabula ohraniაují sloupy s korintskými hlavicemi. Dekorativní 

výzdoba tu není prakticky ០ádná, pokud nepoაítáme nᆰkolik andílაích 

hlav. 

 Kvalitní Rohrbachovy sochy nalezneme i na tomto pohledském 

oltáᖐi. Figury ᖐeholníkᛰ nás zcela jasnᆰ odkazují ke stylovᆰ stejným 

sochám v Mikulovicích. Oba mu០i zde kleაí na oblacích a klaní se 

Pannᆰ Marii s dítᆰtem. Jejich tᆰla jsou zahalena a០ po krk do ᖐádového 

odᆰvu. Traktace draperie je umírnᆰná, pᖐesto se skládá v malebných 

záhybech mᆰkké látky. ᖀeholník napravo se chytá u srdce a s vírou 

hledí k Pannᆰ Marii. Druhý se pokornᆰ dívá k zemi. ᖀezba jejich 

pohublých tváᖐí nese výrazné rysy Rohrbachova díla (nos, hluboce 

posazené oაi, atd.). 

 Na podstavci mezi ᖐeholníky stojí nevýrazná soᘐka Madony 

s dítᆰtem. Nad ní je baldachýn s rozevᖐenými závᆰsy a okolo se vznáᘐí 

andílაí hlavy. 

 V oltáᖐním nástavci se rozprostírá polychromovaný reliéf 

Zvᆰstování. Po obou jeho stranách sedí andílci prᛰmᆰrné kvality. Celý 

oltáᖐ uzavírá pozlacené Bo០í oko. 
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61/ Oltáᖐ sv. Rodiny                                                                   /obr. 81/ 

1737 

Pohled, kostel sv. Ondᖐeje.  

Dᖐevo, polychromováno, v.160 cm (svᆰtice - jeptiᘐky). 

Literatura: UPჀ III (1980), s. 117 (asi ᖀT, kolem 1740); Koᖐán 

(1988), s. 110 (IR, 1740); Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, kolem 1740); 

Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 1737). 

 

 Poslední boაní oltáᖐ se nachází na ji០ní stᆰnᆰ kostela, tᆰsnᆰ 

pᖐed hlavním oltáᖐem. Jeho architektura navazuje na zbylé vybavení, 

jen není tak monumentální jako u oltáᖐe sv. Jana Nepomuckého. 

Zdobné detaily (muᘐle, voluty) jsou zlacené. 

 Centrální obraz sv. rodiny adorují postavy dvou jeptiᘐek, které 

jsou pozdᆰjᘐí. Pᛰvodní sochy stejného námᆰtu se nacházejí v kapli za 

hlavním oltáᖐem. Nepᖐíliᘐ kvalitní figury jsou zᖐejmᆰ prací 

Rohrbachovy dílny. Rytmické traktování draperie neukazuje k typické 

expresi. Podobná je vᘐak ᖐezba tváᖐí.  

 Na oltáᖐním nástavci se vznáᘐely soᘐky andᆰlᛰ, dnes bohu០el 

odcizené. 

 

 

62/ Vzkᖐíᘐený Kristus                                                                 /obr. 82/ 

1737 

Pohled, kostel sv. Ondᖐeje, ulo០eno v sakristii.  

Dᖐevo, polychromováno, v. 55 cm. 

Literatura: KSD (2003), s. 78, ა. k. 86 (IR, kolem 1737). 

 

 Soᘐka Krista se zvedala nad skálou z centra kamenné 

kᖐtitelnice. Ta se dodnes zachovala v kláᘐterní kapli za hlavním 

oltáᖐem. Kvalitní figura odkazuje k dalᘐím sochám stejného námᆰtu i 

umístᆰní, jejich០ autorem je Ignác Rohrbach. Anatomické zpracování 
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protáhlých oblých nohou je toto០né s andᆰly hlavního oltáᖐe v Chocni. 

Výzdobu tamního kostela sv. Frantiᘐka Serafínského pova០oval Koᖐán 

za pᖐeᖐezanou. Avᘐak zdá se, ០e se jedná jen o dalᘐí polohu 

v sochaᖐovᆰ tvorbᆰ. Expresivnᆰ zpracovaná draperie se svᆰtci vzdouvá 

kolem bokᛰ a zaplétá se mu pᖐi chᛰzi mezi nohy. Na tᆰle ji dr០í ᘐiroký 

zlacený pásek. Hlavu lehce naklání a pohled smᆰruje k nebi. Vousy 

jsou jemnᆰ reliéfnᆰ zpracované na rozdíl od vlasᛰ, které sochaᖐ 

tvaroval jako celistvou hmotu.  

 

 

63/ Sv. Josef                                                                               /obr. 83/ 

1737 

Popovice u Jiაína. 

Kámen, dolo០eno datací na zadní აásti soklu, v.175 cm. 

Literatura: UPჀ III (1980), s. 136 (okruh Braunᛰv – patrnᆰ dílo 

Pacákᛰ, 1737); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, 1737); Bla០íაek (1989), s. 

721 (IR, 1737); Koᖐán (1999), s. 139 (IR, 1737). 

 

 Socha sv. Josefa byla zᖐízena nákladem jiაínských jezuitᛰ. Tento 

fakt zᖐejmᆰ dokládal dnes ji០ neაitelný nápis na zadní stranᆰ soklu, kde 

se nám dochovala pouze datace. 

 V kompoziაním východisku vidí Koᖐán Braunova sv. Judu 

Tadeáᘐe. Z Rohrbachovy výteაné sochy vᘐak oproti tomu აiᘐí tichá 

radost a melodiაnost. Prohnutá figura svᆰtce se opírá o kamenný sokl, 

na kterém stojí Je០íᘐek. Ten se k nᆰmu s láskou naklání a pᖐidr០uje se 

svᆰtcových vousᛰ. Celý výraz sousoᘐí doplᒀuje kvalitnᆰ podaná 

draperie, pod kterou cítíme hmotu tᆰla. 

 

 

 

 



 81

64/ Oltáᖐ sv. Petra a Pavla                                                        /obr. 84/ 

kolem 1737 

Rohovládova Bᆰlá, kostel sv. Petra a Pavla. 

Dᖐevo, polychromováno, pod០ivotní velikost (sv. Barbora a sv. 

Kateᖐina). 

Literatura: UPჀ III (1980), s. 229 (neaut., 1. pol. 18. stol.); Koᖐán 

(1988), s. 109 (IR, po 1740); Pavlíაek (1998), s. 137 (IR, kolem 1737); 

Koᖐán (1999), s. 137 (IR, po 1740). 

 

 Nepᖐíliᘐ kvalitní sochaᖐskou výzdobu kostela sv. Petra a Pavla 

pᖐipsal Rohrbachovi Ivo Koᖐán. Z boაních oltáᖐᛰ dnes pᖐiაinᆰním 

zlodᆰjᛰ zᛰstala jen torza. Draperiová architektura pᖐipomíná nᆰkteré 

Rohrbachovi realizace. 

 Hlavní oltáᖐ se sestává z pomᆰrnᆰ jednoduché architektury 

s tordovanými sloupy na bocích. Mensu zdobí kvalitní reliéf sv. 

Josefa. Po stranách oltáᖐního obrazu stojí figury sv. Barbory a sv. 

Kateᖐiny. V jejich strnulých pózách je tᖐeba hledat znaაný podíl práce 

dílenského pomocníka. To nám potvrzují i  ne០ivotné ᖐezby tváᖐe. 

Oproti tomu je tᖐeba upozornit na velice kvalitní zpracování svrchních 

pláᘐᙐᛰ, které vlají kolem tᆰla. Podobnᆰ bychom mohli charakterizovat 

i sochy andᆰlᛰ v nástavci. Kompozice figur pᖐipomíná dalᘐí realizace 

naᘐí dílny. 

 

 

65/ Oltáᖐ sv. Lucie                                                               /obr. 85, 86/ 

kolem 1737 

Je០ov, kostel sv. Lucie. 

Dᖐevo, bílá politura a pozlaceno, v.180 cm (andᆰlé). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 590 (dílna IR?, kolem 1730); Koᖐán 

(1988), s. 110 (IR, nedat.); Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, do 1735); 

Koᖐán (1999), s. 138 (IR, nedat.). 
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 Rohrbachovi patᖐí i výzdoba hlavního oltáᖐe hᖐbitovního kostela 

sv. Lucie. Sochaᖐskou slo០ku tvoᖐí dvᆰ vynikající figury kleაících 

andᆰlᛰ. Bohatᆰ skládaná draperie je pozlacená. Tváᖐe andᆰlᛰ nesou 

identické rysy jako u bohdaneაských soch stejného námᆰtu. Andᆰlé 

jsou blízcí i výzdobᆰ pardubického kostela, proto je vhodné zaᖐadit 

dobu jejich vzniku kolem roku 1737, kdy Rohrbach vytvoᖐil ji០ 

zmínᆰná díla. 

 

 

66/ Oltáᖐ sv. Josefa                                                               /obr. 87-89/ 

po 1737 

Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.160 cm (sv. biskup, sv. 

Václav), v.140 cm (andᆰlé). Nad mensou obraz Chrudimského 

Salvátora. 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 366 (neaut., po 1737); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, po 1737); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, po 1737). 

 

V Havlíაkovᆰ Brodᆰ pracoval Rohrbach nejen pro 

augustiniány, ale také v kostele Nanebevzetí Panny Marie. I zde je 

obtí០né urაit jeho podíl na výzdobᆰ.  

 Boაní oltáᖐ sv. Josefa nese styl dílenské ᖐezby. Ze sochaᖐovy 

ruky bude zᖐejmᆰ figura biskupa s mitrou u nohou, který je zároveᒀ 

nejkvalitnᆰjᘐí prací celku. 

Na figurách andᆰlᛰ poznáváme styl nᆰkterého z dílenských 

spolupracovníkᛰ. Sochy jsou prkenné a výraz tváᖐí strnulý. Tento 

sochaᖐ zᖐejmᆰ také vytvoᖐil figury andᆰlᛰ, které jsou umístᆰny 

v kostele sv. Jiᖐí ve Vápnᆰ u Pᖐelouაe /obr. 90/. Pᖐi jejich restaurování 

byly nalezeny zbytky polychromie, odpovídající nálezu na figurách sv. 

biskupᛰ v bohdaneაském kostele. Zda do tohoto interiéru skuteაnᆰ 
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patᖐily, jak se domnívá T. Hladík, je otázkou. Dᛰle០ité je, ០e 

v Rohrbachovᆰ dílnᆰ se stylovᆰ vymezuje dílenský sochaᖐ. Jeho strnulé 

figury s charakteristickou ostᖐe a០ geometricky lámanou draperií 

mᛰ០eme vidᆰt v nᆰkolika realizacích této dílny (boაní oltáᖐ sv. Jana 

Nepomuckého v Hlinsku). 

 

 

67/ Oltáᖐ sv. Ignáce z Loyoly                                               /obr. 91, 92/ 

po 1737 

Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.160 cm (sv. biskup a sv. Vít), 

v.140 cm (andᆰlé). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 366 (neaut., po 1737); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, po 1737); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, po 1737). 

 

 Podobnᆰ je koncipován i oltáᖐ sv. Ignáce z Loyoly. Pᖐesto០e 

sochaᖐská slo០ka ponᆰkud pokulhává za oltáᖐem sv. Josefa, princip 

výzdoby je stejný. Menᘐí obraz nad mensou adoruje opᆰt svᆰtec a 

biskup. To si lze vysvᆰtlit pouze tím, ០e i tuto práci provedla 

Rohrbachova dílna.  

 Strnule zpracovanému sv. biskupovi ovᘐem chybí mitra. V ruce 

dr០í pouze berlu. Na druhé stranᆰ stojí sv. Vít jako vzneᘐený mladík. 

Provedení biskupa mᛰ០eme pᖐirovnat k dalᘐím pracím dílny (oltáᖐ 

Immaculaty v Mikulovicích, oltáᖐ Panny Marie v Pohledᆰ). Zobrazení 

sv. Víta jako mladíka není na výzdobᆰ oltáᖐᛰ zcela bᆰ០né. V samotné 

Rohrbachovᆰ tvorbᆰ se s tímto typem setkáváme poprvé. 

 Andᆰlé po stranách hlavního obrazu patᖐí do stejné dílny jako 

figury na pᖐedeᘐlém oltáᖐi. Celkovᆰ musíme vᆰtᘐí podíl ᖐezbáᖐské 

práce hledat ve znaაném dílenském podíle. 
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68/ Oltáᖐ Kalvárie                                                                      /obr. 93/ 

1737-1738 

Kolín, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, (Panna Marie, sv. Jan 

Evangelista, Krucifix a Bᛰh Otec). 

Literatura: Mádl (1897), s. 33-34 (neaut., 1738); Bla០íაek (1958), s. 

211 (JFP, nedat.); UPჀ II (1978), s. 86 (IR, asi 1737-1738); Koᖐán 

(1963), s. 146 (IR, nedat.); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, 1738); Bla០íაek 

(1989), s. 719 (IR, 1737-1738); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, 1738). 

 

 Oltáᖐ Kalvárie je umístᆰn v ᖀeznické kapli, kam si ho roku 

1737 objednal ᖐeznický mistr Jan Frantiᘐek Pábíაek.  

 Nad svatostánkem je umístᆰn obraz chrudimského Salvátora. 

Po jeho stranách stojí Panna Marie a sv. Jan Evangelista. 

Charakterizuje je otevᖐená kompozice, která plnᆰ koresponduje 

s jinými Rohrbachovými figurami. Jejich postavy jsou odᆰny v 

rozevlátý ᘐat. Na volné ploᘐe retábula je umístᆰn ukᖐi០ovaný Kristus. 

Kolem asketického tᆰla se vznáᘐí expresivní draperie, která celku 

dodává na výrazu. Oltáᖐ je zavrᘐen postavou Boha Otce na oblacích, 

ve kterých se prohánᆰjí andílci. Kompozice a skladba draperie je 

ᖐeᘐena obdobnᆰ jako u ostatních soch. 

 V celkové výzdobᆰ nechybᆰl ani Dismas a Gesmas. Dodnes se 

dochoval pouze kajícník Dismas. Figuru charakterizuje typický ostrý 

ᖐez a vlající draperie. Obdobné ᖐeᘐení tohoto námᆰtu známe 

z Rohrbachovy výzdoby pardubického kostela (dnes v tamním 

muzeu). Gesmas byl zniაen pᖐi po០áru roku 1796. Není náhodou, ០e 

právᆰ pardubická a kolínská Kalvárie bývá v literatuᖐe აasto 

spojována. 
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69/ Krucifix                                                                                /obr. 94/ 

1738 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno, pozlaceno, v.160 cm.  

Literatura: UPჀ II (1978), s. 380 (neaut., 1738); Koᖐán (1988), s. 108 

(IR, 1733–35); Pavlíაek (1998), s. 139 (IR, 1738). 

 

 Sochu ukᖐi០ovaného Krista nalezneme na pravé stranᆰ vítᆰzného 

oblouku. Ve 30. letech 18. století vytvoᖐil Rohrbach nᆰkolik velmi 

pᖐíbuzných Krucifixᛰ. Dva z nich nalezneme v kostele sv. Bartolomᆰje 

v Pardubicích, dalᘐí v Chrudimi nebo Kolínᆰ. 

 Zdejᘐí Kristus má celé tᆰlo napjaté ve smrtelné kᖐeაi. Stavbu tᆰla 

zvýrazᒀují do detailu provedené svaly, viditelné kosti, ᘐlachy i ០íly. 

Stejnᆰ je tomu u pardubických soch. Draperie mu na bedrech vytváᖐí 

kaskádovitý útvar, který je pᖐes kyაel spojen vlající zlacenou páskou 

se zbytkem látky. Ta se vlní ve vᆰtru pryა od stehna. Hlavu Kristus 

tiskne k prsᛰm, აím០ na jednom rameni vytváᖐí hluboký stín. Víაka 

zavírá v posledních záchvᆰvech blí០ící se smrti. Tváᖐ doplᒀuje krátce 

stᖐi០ená bradka a rýhy odkazující na Kristᛰv vᆰk. Kuაeravé vlasy se 

pod trnovou korunou stáაejí na záda. Nohy jsou pᖐibity hᖐeby do obou 

nártᛰ, stejnᆰ jako u ostatních Rohrbachových soch tohoto námᆰtu. Nad 

hlavou visí potrhaná páska s nápisem INRI. Figura dr០í na 

jednoduchém kᖐí០i. 

 

 

70/ Oltáᖐ sv. Mikuláᘐe                                                          /obr. 95-98/ 

1738 

Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno (sv. Petr, sv. Pavel, andᆰlé a Bᛰh 

Otec). Autorství a datace archivnᆰ dolo០eny. 
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Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, 1738); Koᖐán (1970), s. 117 a 

pozn. 17 (IR, 1738); UPჀ I (1977), s. 276 (IR, 1738); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, 1738); Koᖐán (1999), s. 138-139 (IR, 1738). 

 

Kostel sv. Mikuláᘐe v Dobᖐanech u Dobruᘐky byl postaven roku 

1738 na místᆰ pᛰvodního kostela asi ze 14. století. Ze stejné doby, jako 

výstavba dobᖐanského kostela, pochází i hlavní oltáᖐ, boაní oltáᖐe a 

kazatelna. Obrazy vᘐech oltáᖐᛰ a dalᘐí vybavení vznikalo ve stejné dobᆰ 

jako oltáᖐe samotné. 

Zdejᘐí mobiliáᖐ je dobᖐe zachován. Velmi kvalitním sochám 

ubírá na kráse jen novodobá „pestrá“ polychromie. Vᘐechny oltáᖐe i 

s kazatelnou jsou témᆰᖐ padesát let archivnᆰ dolo០eny jako dílo I. 

Rohrbacha. 

Objevil se názor, ០e ve smlouvᆰ na výzdobu kostela sv. 

Mikuláᘐe, kterou uzavᖐel colloredovský úᖐad v Opoაnᆰ pᖐímo 

s Rohrbachem, je zmínᆰn jen hlavní oltáᖐ. Proto bylo nezbytné vyhledat 

smlouvu znovu a provᆰᖐit dané informace. V uzavᖐené smlouvᆰ se mluví 

o zhotovení tᖐech oltáᖐᛰ a kazatelny. Sochaᖐ mᆰl práci dokonაit do 

svátku sv. Václava roku 1738. 

 Hlavnímu oltáᖐi dominují výraznᆰ kvalitní sochy sv. Petra a sv. 

Pavla. Sv. Petr, umístᆰný na levé stranᆰ, nostalgicky sklání pohled 

k zemi. V pravé ruce tᖐímá klíაe. Vlasy a vousy se stáაí ve vrkoაích.  

Druhý svᆰtec je esovitᆰ prohnutý a stejnᆰ jako jeho tᆰlo 

symbolicky míᖐí k nebi, stáაí se stejným smᆰrem i pohled. Levou rukou 

dr០í meა a v pravé ruce má otevᖐenou knihu. Za povᘐimnutí stojí a០ 

podrobné zpracování desek knihy a také naznaაení rozevᖐených stran. 

Velice pᛰsobivé jsou detaily obou soch, kdy expresivita a 

stylizace vlasᛰ აi vousᛰ vytváᖐí kontrast k naprosté realistiაnosti a 

propracovanosti ០ilnatých rukou a tváᖐí. Pavlovy vousy splývají 

v bohatých silných pramenech a០ na hruჰ, ale vlasy má zakryty pláᘐtᆰm. 

Mᆰkké záhyby odᆰvu rozehrávají hru svᆰtel a stínᛰ od nejjemnᆰjᘐího 
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odstínᆰní s postupem a០ k nejtmavᘐím místᛰm. Expresivní pláᘐᙐ se ovíjí 

kolem tᆰla a doplᒀuje celkové pojetí kompozice.  

Silnᆰjᘐí dojem jeᘐtᆰ podtrhuje rozvr០ení postav, kdy u Rohrbacha 

není výjimkou u០ít kontrapost s tím, ០e nohy z აásti pᖐesahují sokl. 

Obzvláᘐtᆰ u tᆰchto soch je prvek pᖐesáhnutí zdᛰraznᆰn bosými chodidly. 

Dalo by se ᖐíci, ០e na rozdíl od andílkᛰ, kteᖐí jsou více typizovaní i 

v obliაeji, jsou tváᖐe svᆰtcᛰ provedeny s jakousi dᛰkladností. Právᆰ tyto 

znaky jsou typické pro Rohrbachovu tvorbu druhé poloviny tᖐicátých let. 

Obdobné ᖐeᘐení figur tᆰchto svᆰtcᛰ nalezneme v kostele v Chrasti, kde 

Rohrbach vytvoᖐil აást výzdoby. 

Tabernákl se skládá ze sanktuáᖐe, který je z აásti prosklený a 

v nᆰm០ se nachází drobný zlacený krucifix rámovaný lasturou. Nad 

touto აástí mají své místo andílაí hlavy a kryptogram IHS. V té០e 

rovinᆰ sedí po stranách dva andílci. Na ᘐtítu je posazen dalᘐí drobný 

krucifix. V této აásti se objevuje prvek voluty. 

Za tabernáklem se prostírá mohutná plocha s oltáᖐním obrazem 

sv. Mikuláᘐe jak rozdává almu០nu. Malíᖐské dílo opᆰt hojnᆰ obklopuje 

motiv andílაích hlav. Oltáᖐní stᆰnu s postraními pilastry rámují ionské 

sloupy. Na vrcholu sloupᛰ jsou po obou stranách andᆰlé, kteᖐí 

kompozicí lehce napodobují postavy sv. Petra a sv. Pavla. Z ᘐatu jim 

vyაnívají nohy a აást ramen, jím០ sochaᖐ opᆰt dodal velmi 

propracovaný charakter. Vᘐechny sochy, kromᆰ andílkᛰ po stranách 

sanktuáᖐe, jsou odᆰny v suknici a svrchní pláᘐᙐ.  

Obraz svᆰtce v oltáᖐním nástavci lemuje zdobení mᖐí០emi a 

andílაími hlavami. Na samém vrcholu se tyაí postava Boha Otce. Jeho 

pláᘐᙐ je rozpohybován a០ unáᘐen vlajícím vᆰtrem. Pod nohama se mu 

roztahují oblaka, v kterých dr០í zemᆰkoule. Na nich nalezneme dalᘐí 

hlavy andílkᛰ, jen០ se zaklání a hledí na hlavní sochu nástavce.   
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71/ Oltáᖐ Panny Marie                                                              /obr. 99/ 

1738 

Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe. 

Dᖐevo, polychromováno, v.90 cm (putti), (Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice). 

Autorství a datace archivnᆰ dolo០eny. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, 1738); Koᖐán (1970), s. 117 a 

pozn. 17 (IR, 1738); UPჀ I (1977), s. 276 (IR, 1738); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, 1738); Koᖐán (1999), s. 138-139 (IR, 1738). 

 

Oltáᖐ Panny Marie nalezneme v hlavní lodi na evangelijní stranᆰ 

vítᆰzného oblouku. Prostor, na nᆰm០ je umístᆰn jen dosvᆰdაuje, ០e 

mobiliáᖐ vznikal spolu s kostelem a to z dᛰvodu, ០e oltáᖐe pᖐesnᆰ 

doplᒀují architekturu. 

Spodní partii rámuje dvojice andílkᛰ. Postavu jim halí bohatᆰ 

ᖐezaná draperie expresivního pojetí, jí០ sochaᖐ u ka០dého kompoziაnᆰ 

obmᆰᒀuje. Opᆰt si na nich mᛰ០eme povᘐimnout typického kontrapostu. 

Na rozdíl od andílkᛰ druhého boაního oltáᖐe, pᛰsobí tito 

optimistiაtᆰjᘐím dojmem. Mo០ná je tomu tak proto, ០e hlavním 

motivem obrazu i oltáᖐe se stalo narození. Rohrbach byl tedy schopen 

reagovat na daný námᆰt. Krásné modelování tᆰla i tváᖐe zdᛰrazᒀuje 

dokonalé anatomické pojetí. Andílkᛰm také jeᘐtᆰ více vystupují 

obkrouhlé brady. Projevuje se tu výrazný prvek vysoce ᖐezaných 

nadoაnicových obloukᛰ. 

Mezi andᆰly stojí prosklený sanktuáᖐ s postavou Jezulátka. Na 

jeho vrcholu je kᖐí០. Ve zdobení se objevuje jemná rokaj. Nad oltáᖐním 

obrazem Narození Panny Marie je hlava andílka ve velké zdobné 

lastuᖐe.  

ᘀtítový nástavec zavrᘐuje sousoᘐí Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice. Mezi 

Kristem s kᖐí០em a Bohem Otcem le០í korunovaná zemᆰkoule, nad ní០ 

se vznáᘐí holubice Ducha svatého. Obᆰ postavy horní partie se k sobᆰ 

naklánᆰjí a jejich ruce ០ivᆰ gestikulují. Figury Boha Otce i Krista se 
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v mobiliáᖐi celého kostela opakují. Krista nalézáme jeᘐtᆰ na vrcholu 

kazatelny a Boha na hlavním oltáᖐi. Boha Otce zakrývá suknice i 

svrchní odᆰv, kde០to Krista a andílky jen pláᘐᙐ. Stylovᆰ jsou draperie i 

sochy pojaty stejnᆰ jako ostatní práce mobiliáᖐe. 

Oltáᖐní architektura napodobuje vzhled barevného mramoru. 

Oba boაní oltáᖐe jsou vᘐak od pohledu více dekorativnᆰ zdobeny ne០ 

hlavní. Vynikají tu mᖐí០e, voluty, lastury, rokaj a v neposlední ᖐadᆰ také 

rozviliny.  

Tᆰ០ko si pᖐedstavit pᛰvodní podobu oltáᖐe, co se týაe 

polychromie. Nutno vᘐak podotknout, ០e souაasná podoba je znaაnᆰ 

nezdaᖐilá. Tento problém vᘐak není tak markantní, aby zastínil kvalitu 

soch. 

 

 

72/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                    /obr. 100, 101/ 

1738 

Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe. 

Dᖐevo, polychromováno, v.90 cm (putti). Autorství a datace archivnᆰ 

dolo០eny. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, 1738); Koᖐán (1970), s. 117 a 

pozn. 17 (IR, 1738); UPჀ I (1977), s. 276 (IR, 1738); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, 1738); Koᖐán (1999), s. 138-139 (IR, 1738). 

 

Architektura oltáᖐe sv. Jana Nepomuckého je toto០ná s oltáᖐem 

Panny Marie. Asi jediný zᖐetelný rozdíl nalezneme ve výzdobᆰ mezi 

mᖐí០emi, kde se vyskytuje prvek აtyᖐlístku. Umístᆰn je po pravé stranᆰ 

vítᆰzného oblouku v hlavní lodi kostela.  

Na postraních soklech spoაívají dva andílci v nakroაených 

pozicích. Pohled levého padá pᖐímo do hlavní lodi. V rukou má 

otevᖐenou knihu nasmᆰrovanou stejným smᆰrem. Prstem ukazuje na 

nᆰmecký nápis: „Der Verschwie gene und Vernünftige wird geehrt. 
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Eceli 21, 31.“ Na levé stranᆰ knihy nalezneme toto០ný nápis v აeᘐtinᆰ: 

„Mlაenlivý a rozumný vá០en bude. Sirach 21, 31.“ Slova jistᆰ odkazují 

ke sv. Janu Nepomuckému a legendᆰ o zpovᆰdním tajemství.  

Pravý andᆰl znovu odkazuje k oltáᖐnímu svᆰtci. V levé ruce 

svírá zámek a pravou si klade pᖐed ústa v gestu naznaაujícím 

mlაenlivost. Jeho smutný výraz napovídá o ᘐpatném konci oltáᖐního 

svᆰtce. V ᖐezbᆰ vᘐech andílkᛰ mobiliáᖐe stojí za povᘐimnutí provedení 

vlasᛰ. Kudrlinky se jim v bohatých vlnách stáაí kolem uᘐí a០ na záda a 

vytváᖐí ០ivoucí úაesy.  

Mezi andílky stojí sanktuáᖐ, jeho០ ᘐtít tvoᖐí lastura. Na ní je 

umístᆰn drobný propracovaný krucifix. 

V oltáᖐním nástavci se vznáᘐí dva andílci na oblacích. Za nimi 

do prostoru ᘐlehají paprsky. Jeden témᆰᖐ le០í a druhý sedí s hlavou 

mírnᆰ zaklonᆰnou. Kᖐídla vᘐech andᆰlᛰ v interiéru jsou jemnᆰ rytá se 

stᖐíbrozlatou polychromií. 

 

 

73/ Kazatelna                                                                           /obr. 102/ 

1738 

Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe.  

Dᖐevo, polychromováno, (Dobrý pastýᖐ). Autorství a datace archivnᆰ 

dolo០eny. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, 1738); Koᖐán (1970), s. 117 a 

pozn. 17 (IR, 1738); UPჀ I (1977), s. 276 (IR, 1738); Koᖐán (1988), s. 

110 (IR, 1738); Koᖐán (1999), s. 138-139 (IR, 1738). 

 

Nástᆰnná kazatelna je umístᆰna na pravé stranᆰ vítᆰzného 

oblouku, do kterého z აásti zasahuje. ᖀeაniᘐtᆰ tvoᖐí stᖐídmᆰ utváᖐenou 

plochu. Dᆰlená je na tᖐi აásti pomocí pilastrᛰ se zlaceným 

modelovaným páskem. V centrálním poli je polychromovaný reliéf 

s výjevem Zázraაného rybolovu.  
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Pᛰdorys baldachýnu kopíruje ᖐeაniᘐtᆰ. Jeho vrcholová აást je ve 

vnitᖐním prostoru zdobena holubicí Ducha svatého. Okraj lemuje 

აabraka a აtveᖐice andílაích hlav. Dalᘐí hlavy se nalézají tᆰsnᆰ pod 

vrcholovou sochou Krista jako Dobrého pastýᖐe s oveაkou na skále. 

Je០íᘐ oveაce pravou rukou ukazuje cestu. Zvíᖐátko je stylizované a 

chystá se vykroაit správnou cestou. Kristᛰv odᆰv kopíruje nakroაenou 

postavu. Pláᘐᙐ vᘐak vlaje pod silou vᆰtru. Z jeho tváᖐe აiᘐí starost o 

zvíᖐe, se kterým rozmlouvá. Jak je psáno v Bibli: „Vrátný mu otvírá a 

ovce slyᘐí jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.“ (Jan 10, 3). 

 

 

74/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                    /obr. 103, 104/ 

1738 

Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny.  

Dᖐevo, pozlaceno a polychromováno, v.180 cm (sv. Vít, sv. Václav), 

(putti). 

Literatura: Koᖐán (1963), s. 145 (okruh JFP, 1746-1747); UPჀ I 

(1977), s. 367 (IR, kolem 1730). 

 

Portálový oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého ve spodní partii zdobí 

figury sv. Víta a sv. Václava. Oproti jiným Rohrbachovým realizacím 

svᆰtcᛰ – vojákᛰ jsou tyto dobᖐe kompoziაnᆰ zvládnuty. Nesetkáváme 

se tu s pᖐíliᘐnou strnulostí. Sochaᖐ toti០ pomocí svrchního pláᘐtᆰ figury 

rozpohyboval. Styl ᖐezby je v nᆰkterých detailech odliᘐný (napᖐ. 

objemné provedení uᘐních lalᛰაkᛰ). 

Rohrbachovu ruku poznáváme ve figurách putti umístᆰných 

v oltáᖐním nástavci. Pomᆰrnᆰ kvalitní andílci plnᆰ odpovídají stylu 

ᖐezby naᘐeho sochaᖐe.  
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75/ Dobrý pastýᖐ                                                                      /obr. 105/ 

kolem 1739 

Holice, kostel sv. Martina. 

Dᖐevo, polychromováno, v.130 cm. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); 

Koᖐán (1999), s. 137 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); KSD (2003), s. 

77 (IR, kolem 1739). 

 

V kostele v Holicích se nachází nᆰkolik Rohrbachových 

realizací. Pᖐesto០e Koᖐán vidí ve výzdobᆰ z dᛰvodu prota០ení figur 

hlavnᆰ práci tovaryᘐe, u Dobrého pastýᖐe je znatelná pᖐímo jeho ruka. 

U០ Pavlíაek poukázal na slezské východisko tohoto námᆰtu (Michael 

Klahr st.- Dobrý pastýᖐ ze zpovᆰdnice kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Klodzku), které se v této აásti Ⴠech objevuje pomᆰrnᆰ აasto. 

Jiné kompoziაní ᖐeᘐení, ale stejný zpᛰsob ᖐezby pᖐedstavuje 

Rohrbachova socha Dobrého pastýᖐe v Dobᖐanech.   

 

 

76/ Sv. Jan Nepomucký                                                           /obr. 106/ 

kolem 1739 

Holice, kostel sv. Martina. 

Dᖐevo, polychromováno, v.180 cm. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); 

Koᖐán (1999), s. 137 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); Bohdaneა 

(2001), s. 34 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739). 

 

 Zᖐejmᆰ dalᘐí realizací Rohrbachovy dílny v Holicích je sv. Jan 

Nepomucký. Svᆰtec se nachází v nice hlavní lodi. Draperií 

rozpohybovaná figura je umístᆰna na oblacích. V ᖐezbᆰ shledáváme 

kvalitní spolupráci nᆰkterého ze აlenᛰ dílny, která pozmᆰnila typický 

charakter Rohrbachových soch. 
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 Svᆰtec dr០í v ruce kvadrátek a za druhou pa០í má zastrაenou 

palmovou ratolest. Kolem hlavy mu typicky obíhá svatozáᖐ s pᆰti 

hvᆰzdami. 

 

 

 77/ Sv. Václav                                                                         /obr. 107/ 

kolem 1739 

Holice, kostel sv. Martina. 

Dᖐevo, polychromováno, v.180 cm. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); 

Koᖐán (1999), s. 137 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739); Bohdaneა 

(2001), s. 34 (snad IR a tovaryᘐ, kolem 1739). 

 

 Socha sv. Václava se nachází v nice hlavní lodi a tvoᖐí 

protᆰjᘐek sv. Janu Nepomuckému. Nepochybnᆰ vznikla stejnou rukou. 

Obdivuhodná je hlavnᆰ otevᖐená kompozice sochy, kdy svᆰtec ruku 

s kní០ecí აapkou dr០í od tᆰla a druhou si pᖐikládá k srdci. Sochaᖐ 

figuru esovitᆰ rozpohyboval pomocí postavení na vzdouvajících se 

oblacích. Vᘐe doplᒀuje svrchní pláᘐᙐ, který vlaje kolem svᆰtce. 

 

 

78/ Oltáᖐ Panny Marie                                                    /obr. 108, 109/ 

pᖐed 1740 

Bojanov, kostel sv. Víta.  

Lipové dᖐevo, polychromováno, v.93 cm (putti).  

Literatura: Chytil (1900), s. 4 (neaut., pol. 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 

98 (neaut., poა. 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 67 (IR, po 1740). 

 

 Na Rohrbachovo autorství boაních oltáᖐᛰ v Bojanovᆰ poprvé 

upozornil Pavlíაek. Zdejᘐí výzdoba má analogii v interiéru 

dobᖐanského kostela, který je smluvnᆰ dolo០en. Proto se i datace 
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bojanovských figur bude pohybovat pᖐed rokem 1740. Zdejᘐí sochy 

jsou velmi kvalitní. 

 Oltáᖐ Panny Marie se rozprostírá na levé stᆰnᆰ vítᆰzného 

oblouku. Architektura oltáᖐe se pᖐizpᛰsobuje lince zdi. Levá აást se 

pravoúhle ohýbá a zasahuje do stᆰny hlavní lodi. Pravá აást vniká do 

prostoru pod obloukem. Celistvou stᆰnu vytváᖐí jedinᆰ mariánský 

obraz. Ⴠásti okolo se sestávají z menᘐích i vᆰtᘐích rokají, je០ jsou 

rᛰznᆰ prolámané. Nᆰkdy tento prostor vyplᒀuje motiv mᖐí០ky.  

 Nad mensou je vestavᆰn svatostánek se zlaceným reliéfem 

bo០ího oka.  Vsazený je pod baldachýnek, jeho០ stᖐíᘐka mᆰla zᖐejmᆰ 

slou០it pro umístᆰní soᘐky nebo atributu, tak jak vidíme u protᆰjᘐího 

oltáᖐe sv. Tomáᘐe. Dnes zde stojí pozdᆰjᘐí socha Panny Marie.  

 Centrální obraz adorují dva andílci. Andᆰl nalevo má ruce 

zaklínᆰné do sebe. Klín a rameno mu kryje zlatá draperie. Pohled stáაí 

nahoru. Kratᘐí vlasy pᛰsobí neklidnᆰ.  

 Pravý putti tiskne dlanᆰ s rozta០enými prsty k hrudi. Na 

boubelatých rukou vynikají realistické prvky dolíაkᛰ v kᛰ០i a kloubᛰ. 

Postavu zahaluje pᖐirozenᆰ skládaná a vzduᘐná látka podobnᆰ, jako 

pᖐedeᘐlého andᆰla. Vlasy spoაívají v klidných vlnách na zádech. 

  

 

79/ Oltáᖐ sv. Tomáᘐe                                                        /obr. 110, 111/ 

pᖐed 1740 

Bojanov, kostel sv. Víta.  

Lipové dᖐevo, polychromováno, v.85 cm (putti), v.42,5 cm (Panna 

Marie). 

Literatura: Chytil (1900), s. 4 (neaut., pol. 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 

98 (neaut., poა. 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 67 (IR, po 1740). 

 

 Architektura druhého boაního oltáᖐe koresponduje s pᖐedeᘐlým. 

Rozliᘐnost nalezneme jen ve zdobných prvcích. Zde vᘐak hraje 
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mnohem dᛰle០itᆰjᘐí roli rozvilina. Dᖐevᆰnou hmotu rokaje naruᘐuje 

výraznᆰjᘐí ᖐezba se zlatým lemem. Namísto svatostánku vyniká prostor 

pod baldachýnem, kde stojí Rohrbachova drobná soᘐka Panny Marie. 

Na kvalitní modlící se figuᖐe vyniká sochaᖐᛰv talent rozpohybovat 

kompozici. Tvarování draperie spodního ᘐatu je ornamentální, aby 

mohly lépe vyniknout záhyby svrchního pláᘐtᆰ. 

 Oltáᖐní obraz, s výjevem setkání Krista s nevᆰᖐícím Tomáᘐem, je 

ze stran ohraniაen figurami dvou stojících putti. Pravý se vyznaაuje 

esovitým prohnutím, které jeᘐtᆰ zdᛰrazᒀuje gestikulace rukou. Pláᘐᙐ se 

mu v trojúhelném útvaru tiskne ke klínu a ovívá zbytek tᆰla. Na trupu 

ho dr០í zlatý pásek vedoucí kolmo pᖐes hruჰ. 

 Druhý andᆰl natáაí celé tᆰlo k levé stranᆰ. Loktem se opírá o 

mramorový rám obrazu. V ruce dr០í knihu. Druhou dlaní kyne k lodi 

kostela. 

 Vᘐechny soᘐky andᆰlᛰ z boაních oltáᖐᛰ mají decentní 

polychromii. 

 

 

80/ Kazatelna                                                                           /obr. 112/ 

pᖐed 1740 

Bojanov, kostel sv. Víta.  

Lipové dᖐevo, polychromováno, v. cca 90 cm (sv. Augustin, sv. 

Ambro០, sv. Jeroným, sv. ᖀehoᖐ Veliký), v. cca 120 cm (Vítᆰzný 

Kristus).  

Literatura: Chytil (1900), s. 4 (neaut., pol. 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 

98 (neaut., poა. 18. stol.). 

 

 V hlavní lodi kostela sv. Víta v Bojanovᆰ se nachází nástᆰnná 

kazatelna. Architektura i zdobení je mnohem stᖐízlivᆰjᘐí ne០ u boაních 

oltáᖐᛰ. Vᘐem jejím აástem dominuje imitace აerveného a rᛰ០ového 

mramoru. Schody აlení modrá pole se zlatým mᖐí០kovým dekorem.  
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 Ⴠtvercové ᖐeაniᘐtᆰ s okosenými rohy je dᆰleno pomocí sloupkᛰ. 

Kolem nᆰj a na baldachýnu sedí postavy církevních otcᛰ. Stᖐechu 

korunuje vítᆰzný Kristus.  

 Záhyby odᆰvᛰ jsou vzduᘐné a rozehrávají hru svᆰtla a stínu. 

ᖀezby tváᖐí odpovídají typu u០ívaného Rohrbachem. Stᖐechu lemuje 

აabraka. Na jejím აele dr០í medailon s reliéfem Zázraაného rybolovu.   

 

 

81/ Kazatelna                                                                   /obr. 113, 114/ 

1740 

Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Maᖐí Magdalény.  

Dᖐevo, bíle ᘐtafírováno a pozlaceno, (putti a andᆰl Posledního soudu). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 91 (Braunᛰv následovník, 1740); Koᖐán 

(1988), s. 109 (IR, kostel dostavᆰn roku 1737); Pavlíაek (1998), s. 141 

(IR, 1740). 

 

 Zdejᘐí nástᆰnná kazatelna dominuje levé stranᆰ vítᆰzného 

oblouku. Bohatᆰ profilované ᖐeაniᘐtᆰ podepírá konzolka s andílაími 

hlavami na zlaceném obláაku. Stᖐední partii této აásti zabírá zlacený 

reliéf Rozeslání apoᘐtolᛰ a uაedníkᛰ. Dekor stᖐídmᆰ doplᒀují zlacené 

ornamenty.  

 Pᖐímo na vrcholové stᖐíᘐce jsou umístᆰna hlavní sochaᖐská díla 

kazatelny. Sedící andílek dr០í v pozvednutých rukách kᖐí០. Nohy má 

spuᘐtᆰné pᖐes okraj. Napravo spoაívá druhý andᆰl s holí, kolem které 

se ovíjí had. Oba andílky halí kolem beder draperie. V kontrastu 

k jejich bílému provedení jsou zlacená kᖐídla. 

 Na úplném vrcholu kazatelny poznáváme andᆰla Posledního 

soudu. Figura sedí na mrakové hmotᆰ. Nutno je upozdit na nezdaᖐilé 

provedení nohou. Sochaᖐ tuto partii bohu០el anatomicky nezvládl. 

Druhotná kvalita je znatelná na celé sochaᖐské výzdobᆰ kazatelny. 

Zajímavý je tᆰkavᆰ provedený ᘐat andᆰla. Naklonᆰnou hlavu dotváᖐí 



 97

vlasy, které sochaᖐ modeloval jako hmotu. Tuto masu pak jen tu a tam 

naruᘐil vlnou. Andᆰla zvýrazᒀují vysoko rozta០ená kᖐídla, tak 

dominuje celé kazatelnᆰ. 

 

 

82/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                            /obr. 115/ 

1740 

Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta.  

Dᖐevo, pozlaceno, v.80 cm (dᆰti), v.115 cm (svᆰtci), v.200 cm (sv. Jan 

Nepomucký). 

Literatura: Cechner (1904), s. 13 (neaut, pol. 18. stol.); UPჀ I (1977), 

s. 276 (okruh IR nebo J. Procházky?, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kolem 1740), Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, 1740), Koᖐán 

(1999), s. 137 (IR, kolem 1740). 

 

 Na poაátku 20. století neslo celé vybavení svᆰtle ០lutý nátᆰr. 

Jen sochy byly ponechány zlacené. Baldachýnovému oltáᖐi 

zasvᆰcenému sv. Janu Nepomuckému patᖐí bohatá sochaᖐská výzdoba.  

 V centru pod stᖐíᘐkou stojí ji០ zmínᆰný svᆰtec, který rozdᆰluje 

almu០ny dvᆰma dᆰtem u svých nohou. Nepᖐíliᘐ აasté ztvárnᆰní zvládl 

sochaᖐ skvᆰle. Ústᖐední figura pᛰsobí u០ svou velikostí dominantnᆰ. 

Rozpohybovanou sochu doplᒀuje ve výraznosti i vrstvící se bohatᆰ 

traktovaná draperie. Po stranách adorují sv. Jana Nepomuckého dva 

svᆰtci s berlemi. Odᆰni jsou do pláᘐtᆰ, který se jim tiskne tᆰsnᆰ k tᆰlu a 

za zády vlaje. Oblé ᖐasení známe z Rohrbachova díla. 

 Na vrcholu oltáᖐe trᛰní archandᆰl Gabriel s dvᆰma putti. V 

rukou dr០í pozoun a knihu. Tvarování draperie i tᆰla je obdobné jako u 

zbylých figur oltáᖐe. 
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83/ Kazatelna se zpovᆰdnicí                                             /obr. 116, 117/ 

1740 

Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta.  

Dᖐevo, pozlaceno, v.115 cm (sv. Vít), v.105 cm (neznámá svᆰtice), 

v.55 cm (putti). 

Literatura: Cechner (1904), s. 13 (neaut, pol. 18. stol.); UPჀ IV 

(1982), s. 470 (IR, po 1740); Koᖐán (1988), s. 109 (IR, kolem 1740); 

Bla០íაek (1989), s. 721 (IR, 1740); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, kolem 

1740). 

 

 Kazatelna se zpovᆰdnicí vytváᖐí kompoziაnᆰ protᆰjᘐek boაnímu 

oltáᖐi. Na stᆰnách ᖐeაniᘐtᆰ jsou pᖐipevnᆰny reliéfy za ០ivota církevních 

otcᛰ. Uprostᖐed je doplᒀují dva putti s jejich atributy. Celé ᖐeაniᘐtᆰ na 

bocích adorují sv. Vít a neznámá svᆰtice. Kvalitní figury zakrývá 

hojnᆰ ᖐasený ᘐat.  

 Na stᖐíᘐce kazatelny spoაívá andᆰl posledního soudu obklopený 

andílky a hlaviაkami putti. Celek je ᖐeᘐen obdobnᆰ jako na oltáᖐi sv. 

Jana Nepomuckého. 

 Podle stylu ᖐezby a dalᘐích detailᛰ nemᛰ០e být pochyb, ០e se 

jedná o díla Ignáce Rohrbacha. 

 

 

84/ Sv. Kliment                                                                         /obr. 118/ 

1740 

Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta. 

Kámen, zlacené detaily. 

Literatura: Cechner (1904), s. 11 (neaut., nedat.); UPჀ I (1977), s. 276 

(neaut., po r. 1740). 
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 V segmentové výseაí v pᖐední fasádᆰ kostela se nachází 

nepochybnᆰ Rohrbachova socha sv. Klimenta, kterému u nohou sedí 

putti. 

 Mohutná draperie vyplᒀuje celý prostor. Na tváᖐi svᆰtce 

hledícího k nebi je zcela jistᆰ აitelný Rohrbachᛰv rukopis. Sochu 

doplᒀují zlacené detaily (tiára, berla, lemy ᘐatu).  

 

 

85/ Sv. Jan Nepomucký                                                           /obr. 119/ 

1740 

័umberk, Lauᘐmanovo námᆰstí. 

Kámen, nad០ivotní velikost. Nápis na ᖐímse soklu: DIVO CZECHIAE 

THAVMATVRGO REVERENTI PIETATE EXPOSVIT, na soklu: 

NENOS BELLA PREMANT PESTIS QVE FAMES MALA 

CVNCTA SVPPLICITER PETIMVS DIVE! PRECARE DEVM. 

Literatura: Chytil (1900), s. 222–223 (neaut., nedat.); UPჀ IV (1982), 

s. 449 (neaut., 1. pol. 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 140 (IR, 1740?). 

 

 Na Lauᘐmanovᆰ námᆰstí v ័umberku se nachází jedna 

z nejkvalitnᆰjᘐích kamenných prací, které Rohrbach vytvoᖐil. Kolem 

celého sousoᘐí sv. Jana Nepomuckého obíhá balustráda. Nad nápisem 

v soklu sochy je kartuᘐ s pozlaceným jazykem jako tradiაním 

atributem svᆰtce. Následuje dalᘐí nápis na ᖐímse, na ní០ navazují 

oblaka. Pavlíაek se domnívá, ០e nápis na soklu skrývá chronogram, 

podle kterého by socha vznikla roku 1740. 

 Kompozici dominuje esovitᆰ prohnutá postava svᆰtce. Draperie 

ᘐatu se tvaruje v plavných záhybech. Její ᖐasení je víceménᆰ mᆰlké. 

Pouze v nᆰkolika partiích jde více do hloubky. Reliéfnᆰ pojaté zdobení 

ko០eᘐinového pláᘐtᆰ dodává celku jemnost, stejnᆰ jako pozlacené 

detaily celého roucha. V rozpjatých pa០ích dr០í svᆰtec kvadrátek a 

Staroboleslavské paladium, které je také pozlacené. Tváᖐ 
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s pootevᖐenými ústy, výrazným nosem a hluboce vykrojenýma oაima 

vyjadᖐuje radost podobnᆰ jako ostatní postavy sousoᘐí. Na vysokém 

აele má svᆰtec nᆰkolik vrásek. Vlasy se mu nepatrnᆰ vlní a០ na záda. 

Kolem hlavy sv. Jana obíhá svatozáᖐ, tradiაnᆰ s pᆰti hvᆰzdami.  

 V levé აásti sousoᘐí kleაí dospᆰlý andᆰl, jen០ se dotýká rochety 

svᆰtce. Typovᆰ ho mᛰ០eme pᖐirovnat k dalᘐím Rohrbachovým 

andᆰlᛰm (Láznᆰ Bohdaneა). Bohatᆰ ᖐasená draperie se mu 

v nadýchaným útvarech vznáᘐí kolem tᆰla. Tváᖐ s lehkým úsmᆰvem je 

k nám natoაena z profilu. 

 Na druhé stranᆰ se do oblak boᖐí putti. Tváᖐ i pohled upírá 

prudce nahoru. V ruce dr០í klíა. Druhou pa០i zvedá, aby se mohl 

dotknout kartuᘐe s reliéfní scénou svr០ení svᆰtce do Vltavy. Stavba 

tᆰla odpovídá kvalitním ᖐezbám stejného námᆰtu (Dobᖐany). 

 Tᖐetí andílek ze sousoᘐí vykukuje za ramenem sv. Jana 

Nepomuckého. Svᆰtce se pᖐidr០uje buclatou rukou, ve které jsou vidᆰt 

dolíაky. Mezi prsty má le០érnᆰ vsunutou ratolest. Jeho usmᆰvavá tváᖐ 

s kulatými tváᖐemi shlí០í dolᛰ. Odlehაuje tak celý výjev a vtahuje 

diváka do dᆰje. Právᆰ tyto sochaᖐské prvky svᆰdაí o tom, ០e Rohrbach 

byl nejen vynikající ᖐezbáᖐ, ale také kamenosochaᖐ.  

 

 

86/ Sv. Jan Nepomucký                                                           /obr. 120/ 

kolem 1740 

Opoაno, výklenek domu აp.14 na námᆰstí, (dᛰm kolem 1740). 

Kámen, v. cca 50 cm. 

Literatura: nepublikováno 

 

 V nᆰkolika svých აláncích se Koᖐán zmiᒀuje o existenci 

nᆰkolika kamenných soch v Opoაnᆰ, které pᖐipisuje Ignáci 

Rohrbachovi. Zda mezi nᆰ poაítá i soᘐku sv. Jana Nepomuckého není 

jasné. Figura se nachází na boაní stᆰnᆰ domu na námᆰstí v Opoაnᆰ. 
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Umístᆰna je v nice, kterou rámuje ᘐtukový dekor. Hlavním prvkem 

výzdoby se stala muᘐle. Ta je vlepená i v konᘐe za hlavou sochy. 

 Sokl pod soᘐkou po stranách ohraniაují voluty. Jeho stᖐed 

zaplᒀují opᆰt motivy muᘐle. Svᆰtec stojí vzpᖐímenᆰ, jen hlavu mírnᆰ 

naklání ke kᖐí០i na své pa០i. Kolem jeho nohou se omotává ryba. 

Atribut odkazuje na utonutí sv. Jana Nepomuckého ve Vltavᆰ. Obleაen 

je klasicky v klerice, rochetᆰ a pláᘐti. V ruce podél tᆰla dr០í kvadrátek, 

co០ vysvᆰtluje jeho prostovlasost. Tváᖐ s pootevᖐenými ústy porᛰstá 

plnovous. Pohled padá dolᛰ do prázdna. Delᘐí vlasy se stáაí podél 

krku. Nad hlavou se zvedá kovový doplnᆰk svatozáᖐe. Ⴠasem tu vᘐak 

zᛰstala pouze jedna hvᆰzda z pᆰti. Draperii ᘐatu აlení pravidelné 

vrypy. Výraznᆰ provedený lem rochety zdᛰrazᒀuje nenápadné záhyby 

odᆰvu. Podobný rukopis mᛰ០eme sledovat na mnoha dalᘐích 

kamenných figurách tohoto sochaᖐe.  

 

 

87/ Oltáᖐ Narození Panny Marie                                    /obr. 121, 122/ 

kolem 1740 

Daᘐice, kostel Narození Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.150 cm (sv. Anna, sv. Josef, 

sv. Jan Nepomucký, sv. Jáchym). 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, kolem 1740); UPჀ I (1977), s. 

245 (IR, kolem 1740); Koᖐán (1988), s. 109 (IR – dílna, nedat.); Koᖐán 

(1999), s. 137 (IR – dílna, nedat.). 

 

 V literatuᖐe bývají pova០ovány za Rohrbachovo dílo pouze 

sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Ve stejném duchu je 

provedena i figura sv. Anny. Její protᆰjᘐek, sv. Jáchym, za ostatními 

ᖐezbami lehce pokulhává, pᖐesto snad patᖐí k tomuto souboru. 

 Sv. Josefa i sv. Jan Nepomuckého charakterizuje otevᖐenᆰjᘐí 

kompozice zalo០ená pᖐevá០nᆰ na vznáᘐející se draperii. Obzvláᘐtᆰ u 
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první figury se projevuje její bravurní zvládnutí. Svᆰtec dr០í Je០íᘐka 

nad pevnou nohou a zbylé konაetiny se pohybují v prostoru. V partii 

tváᖐe jsou znatelné rysy Rohrbachovy tvorby stejnᆰ jako u sv. Jana 

Nepomuckého. ᘀat druhého svᆰtce pᖐece jen více kopíruje tᆰlo a ᖐasí se 

v ostrých jemných záhybech. 

 Pohled sv. Anny i s rukama míᖐí do hlavní lodi. Rytmická 

traktace nevýrazné draperie odkazuje k dílenské spolupráci. Tváᖐ vᘐak 

vyᘐla ze stejné dílny jako figura Panny Marie v augustiniánském 

kostele v Havlíაkovᆰ Brodᆰ.  

 

 

88/ Oltáᖐ Panny Marie Bolestné                                             /obr. 123/ 

kolem 1740 

Daᘐice, kostel Narození Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.110 cm (andᆰlé), v.140 cm 

(Panna Marie Bolestná). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 245 (IR, kolem 1735); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, nedat.). 

 

 Baldachýnový oltáᖐ Panny Marie je umístᆰn v postranní kapli 

kostela v Daᘐicích. Rozdᆰlit ho mᛰ០eme na tᖐi úrovnᆰ.  

 V první figury andᆰlᛰ adorují Jezulátko. Východisko jejich 

ztvárnᆰní mᛰ០eme hledat v sochách oltáᖐe sv. Barbory v Bᆰstvinᆰ a to 

pᖐedevᘐím ve zpracování tváᖐe.  

 V druhé úrovni, nad Jezulátkem, se nachází sousoᘐí Panny Marie 

Bolestné s andᆰlem, který dr០í její hroutící se mrtvé tᆰlo s meაem 

v srdci. Andᆰl se dívá k oltáᖐnímu nástavci, kde je umístᆰno hoᖐící 

srdce obklopené putti. 

 Za obzvláᘐtᆰ zdaᖐilé pova០uji provedení ᘐatu jak andᆰla, tak 

Panny Marie. Draperie se vrství z jemných ostrých skladech a celému 

výjevu dodává nadpozemskou atmosféru. 
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89/ Sv. Augustin, Bᛰh Otec a církevní otec                            /obr. 124/  

kolem 1740 

Vysoké Mýto, kostel sv. Vavᖐince. Pᛰvodnᆰ kostel sv. Mikuláᘐe ve 

Vraclavi. 

Dᖐevo, nepolychromováno, v.170 cm (sv. Augustin), v.150 cm (Bᛰh 

Otec), v.175 cm (církevní otec). 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, 

nedat.); KSD (2003), s. 77, ა.k. 83 (IR, kolem 1740).  

 

 Dalᘐí velice kvalitní figury Rohrbachovy vrcholné tvorby 

zdobily oltáᖐ v kostele sv. Mikuláᘐe ve Vraclavi, jeho០ architektonická 

slo០ka ji០ odkazovala k rokoku. Po jeho rozebrání byly pᖐesunuty do 

vysokomýtského kostela, kde stojí v hlavní lodi. Svým provedením 

odkazují k dalᘐím realizacím tohoto sochaᖐe. Obzvláᘐtᆰ k sochám sv. 

Víta a Vojtᆰcha z kostela v Bohdanაi. Vrstvení draperie ᘐatu je 

v souladu s expresivním ztvárnᆰním kompozice i tváᖐí.  

 

 

90/ Sv. Jan Nepomucký                                                           /obr. 125/ 

kolem 1740 

Heᖐmanᛰv Mᆰstec, kostel sv. Bartolomᆰje. Rokokový boაní oltáᖐ sv. 

Jana Nepomuckého. 

Dᖐevo, leᘐtᆰná bᆰl, nad០ivotní velikost. 

Literatura: Chytil (1900), s. 162 (neaut., 1756–62); UPჀ I (1977), s. 

376 (dílenský okruh Pacákᛰ, 1762); Pavlíაek (1998), s. 139-140 (IR, 

pᖐed 1740).    

 

 Kostel v Heᖐmanovᆰ Mᆰstci roku 1740 vyhoᖐel. Pavlíაek sv. 

Jana Nepomuckého pova០uje za dílo vzniklé krátce pᖐed po០árem 

s následným umístᆰním na mladᘐí oltáᖐ. Stylovᆰ sochu ᖐadí k výzdobᆰ 
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pardubického a bohdaneაského kostela. S tímto hlediskem nezbývá 

ne០ souhlasit. 

 Kvalitní zpracování svᆰtce nese vᘐechny prvky Rohrbachovy 

tvorby. Aᙐ u០ celkovou kompozici, tak traktování draperie a ᖐezbu 

tváᖐe. Výsledný efekt celého oltáᖐe svᆰdაí o tom, ០e se poაítalo s 

umístᆰním této sochy od samého poაátku. 

 

 

91/ Kazatelna                                                                           /obr. 126/ 

kolem 1740 

Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Dᖐevo, polychromováno a  pozlaceno, v.100 cm (evangelisté). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 366 (neaut., kolem 1740); Koᖐán (1988), 

s. 110 (IR, kolem 1740); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, kolem 1740). 

 

 Za dalᘐí práci Rohrbachovy dílny pro dᆰkanský kostel 

v Havlíაkovᆰ Brodᆰ pova០uji vedle dvou boაních oltáᖐᛰ i kazatelnu. 

Nepᖐíliᘐ kvalitní figury აtyᖐ evangelistᛰ a putti jsou stylovᆰ provedeny 

obdobnᆰ jako sochaᖐská slo០ka oltáᖐᛰ. Ⴠelo ᖐeაniᘐtᆰ zdobí mᆰlký reliéf 

se scénou Zázraაného rybolovu. 

 

 

92/ Oltáᖐ  Panny Marie                                                   /obr. 127, 128/ 

kolem 1740 

Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.100 cm (andᆰlé).  

Literatura: Cechner (1904), s. 147 (neaut., nedat.); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, kolem 1740); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, kolem 1740). 

 

 Boაní oltáᖐ Panny Marie se nachází na levé stᆰnᆰ hlavní lodi. 

Linie zdi vytváᖐí výklenek, do kterého je celek vmᆰstnán.  



 105 

Nad mensou se klene svatostánek se zlaceným reliéfem 

ukᖐi០ovaného Krista. Stᖐíᘐku tabernáklu zavrᘐuje soᘐka stejného 

motivu. Po stranách jsou აtyᖐi nakoso posazené medailony s výjevy ze 

០ivota Panny Marie. Spodní აást po stranách ohraniაují kolmé 

volutové sokly, na kterých kleაí z obou stran dospᆰlí andᆰlé.  

Socha na evangelní stranᆰ spoაívá ve stᖐíbrných oblacích. Ruce 

sochaᖐ ztvárnil v elegantních gestech. Horní აást ᘐatu mu v diagonále 

padá z ramene. Nad boky ho stahuje opasek a tak pod ním vzniká 

naᖐasená masa látky. Andᆰl stáაí pohled k trᛰnící Pannᆰ Marii v centru 

retábula. Vlasy tvoᖐí husté a dlouhé kadeᖐe.  

Ramena druhého andᆰla jsou opᆰt holá, ale zbytek tᆰla kryje 

ᘐat. Tváᖐ s hloubavým pohledem sklání k reliéfu Ukᖐi០ovaného. Rty 

tiskne pevnᆰ k sobᆰ. 

Rám v centru retábula tvoᖐí muᘐle, které pᖐechází v rokaje a 

rozviliny. Stᖐed oltáᖐe zakonაují mohutné voluty. Na nich visí 

naᖐasená mᆰᒀavá látka se zlatým okrajem. Podobnou výzdobu 

mᛰ០eme vidᆰt na oltáᖐích pardubického a hlinského kostela.  

V oltáᖐním nástavci jsou pᖐipevnᆰny dalᘐí tᖐi malované 

medailony. Stᖐední kryje stᖐíᘐka s აabrakou. Pod malbou na levé stranᆰ 

se vznáᘐí putti, který prstem ukazuje na dᆰní na obraze. Tváᖐ má 

hluboko vyᖐezané oაní otvory a velmi vysoké აelo. U nohou soᘐky se 

k sobᆰ tisknou dvᆰ andílაí hlaviაky. Sochaᖐská výzdoba pravé strany 

oltáᖐního nástavce mᆰla zᖐejmᆰ obdobný charakter. Bohu០el se nám 

nedochovala. Samotný vrchol se skládá z andílაích hlaviაek a 

monogramem Maria, který obklopují paprsky.  

ᖀezba tváᖐí, draperie i slo០ení kompozice odpovídá tomu, ០e 

sochy vytvoᖐil Ignác Rohrbach se svou dílnou. 
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93/ Oltáᖐ  sv. Rodiny                                                        /obr. 129, 130/ 

kolem 1740  

Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.95 cm (putti)  

Literatura: Cechner (1904), s. 147 (neaut., obraz 1746); Koᖐán (1988), 

s. 109  (IR, kolem 1740); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, kolem 1740). 

 

 Architektura i výzdoba oltáᖐe má svᛰj vzor v pᖐedeᘐlé 

Rohrbachovᆰ tvorbᆰ (Dobᖐany, Bojanov). 

 Tabernákl, stejnᆰ jako druhý boაní oltáᖐ, zdobí zlacený reliéf a 

soᘐka Ukᖐi០ovaného. Po jeho stranách se ke stᆰnᆰ lepí dvojice 

medailonᛰ. Na okrajových soklech s volutami posedávají dva velice 

kvalitní andílci. Zᖐejmᆰ z ruky Rohrbacha. 

 Obláაky na levé stranᆰ nesou andᆰla, který s rozevᖐenou náruაí 

hledí smᆰrem k oltáᖐnímu obrazu se sv. Rodinou. Posazen je აelem 

k nám, ale v pase se otáაí a tak rozehrává zajímavou kompozici. 

Figura je anatomicky výbornᆰ ztvárnᆰná. Buclaté no០iაky se opírají o 

oblaka. 

 Andᆰl na epiᘐtolní stranᆰ se otáაí pᖐímo k nám. Kolem bᖐicha 

se mu táhne pás tᆰkavᆰ lámané draperie, která pokraაuje kolmo nahoru 

pᖐes rameno. Rukou kyne k hlavní lodi. Tato socha je nejblí០e 

andílkᛰm z boაních oltáᖐᛰ v Dobᖐanech.  

 Do centra oltáᖐního nástavce jsou vsazeny dva malované 

medailony. Dvojici obrázkᛰ seshora kryje stᖐíᘐka s andílაími 

hlaviაkami a აabrakou. Na vykrojených bocích nástavce spoაívají 

dalᘐí nakoso polo០ené medailony. Pᖐed nimi se vzdouvá kápᆰ, pod ní០ 

se choulí dvojice andílაích hlav. Pomᆰrovᆰ jsou vᆰtᘐí ne០ hlavy 

andílkᛰ nad nimi. Pravý andᆰl se chystá k letu. Draperie pᖐehozená 

pᖐes rameno zahaluje klín a za zády se formuje pod vírem vzduchu 

zaაínajícího pohybu. Socha andílka na opaაné stranᆰ stojí pevnᆰ. Ruce 

zvedá spolu s pohledem k nebi. V centru nástavce záᖐí mezi paprsky 
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kryptogram. Na samém vrcholu oltáᖐe polehává dvojice andílkᛰ, kteᖐí 

dr០í kaditelnici a nádobu na hostie. 

  

 

94/ Kazatelna                                                                           /obr. 131/ 

kolem 1740 

Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno.  

Literatura: Cechner (1904), s. 147 (neaut., 1. pol. 18. stol.). 

 

 V soupisech památek z poაátku 20. století je sochaᖐská slo០ka 

kazatelny popisována objemnᆰji. Pᛰvodnᆰ se zde nacházeli jeᘐtᆰ tᖐi 

andílci pᖐedstavující víru, nadᆰji a lásku. Ty vᘐak byli bᆰhem minulého 

století odcizeny. 

 Dnes kazatelnu zdobí pouze vrcholová socha Boha Otce. 

Kvalitní figura je odᆰna do vlající draperie. ᖀezba tváᖐe i vousᛰ zcela 

jasnᆰ vypovídá o Rohrbachovᆰ ruce. 

 

 

95/ Oltáᖐ Panny Marie Opatovické                                 /obr. 132, 133/ 

kolem 1741 

Osice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, pozlaceno, v.115 cm (evangelisté), v.55 cm (putti). 

Literatura: UPჀ II (1978), s. 553 (JR, kol 1730–40); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, nedat.) 

 

 Architektura oltáᖐe se sestává z umᆰlého tmavého mramoru. 

Kompozice obou boაních oltáᖐᛰ je toto០ná. Mensu zdobí reliéf, 

následují dvíᖐka tabernáklu s kᖐí០em, které po bocích rámují sochy 

svᆰtcᛰ. V nástavci se pak nacházejí oblaაné scény s putti. Vᘐechny 
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figury oltáᖐe jsou vაetnᆰ reliéfᛰ pozlacené. Prostory kolem svatostánku 

doplᒀuje zlacený dekor mᖐí០ky, muᘐlí a rozvilin.  

 Na volutových soklech po stranách stojí figury evangelistᛰ. 

Postavy jsou lehce esovitᆰ rozpohybované, v rukou dr០í knihy a jedna 

brk. Výraznᆰ skládaná draperie se vznáᘐí kolem tᆰla v mohutných 

záhybech. Na nohou a rukou se projevují realistické prvky, které dobᖐe 

poznáváme v celé Rohrbachovᆰ tvorbᆰ. Stejnᆰ tak typická pro tohoto 

sochaᖐe je skladba vlasᛰ a rysy tváᖐe. 

 Reliéf Nanebevzetí Panny Marie v oltáᖐním nástavci rámují 

postavy dvou andílkᛰ a hlavy putti. Vrcholová dvojice andᆰlᛰ nese 

korunu. Buclaté tváᖐe, kompozice tᆰla a vlasᛰ hovoᖐí jasnᆰ pro 

Rohrbachovo autorství. 

  

 

96/ Oltáᖐ sv. Anny                                                                    /obr. 134/ 

kolem 1741 

Osice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Dᖐevo, pozlaceno a postᖐíbᖐeno, v.115 cm (Moj០íᘐ a sv. Jan Kᖐtitel), 

v.55 cm (putti), obraz sign. „Reginae Hradecii Maiwald 1741“. 

Literatura: UPჀ II (1978), s. 553 (IR, kol 1730–40); Koᖐán (1988), s. 

109 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, nedat.). 

 

 Hlavní sochaᖐskou slo០kou oltáᖐe jsou sochy sv. Jana Kᖐtitele a 

Moj០íᘐe. Postavy se pᖐes vᘐechnu snahu vyznaაují spíᘐe strnulostí. 

 Sv. Jan Kᖐtitel si pᖐes pa០i pᖐehazuje ᘐat, který se v úrovni bokᛰ 

prudce stáაí, aby zahalil bedra. Na druhé stranᆰ vzniká skrumá០ látky, 

ze které აást padá a០ k chodidlᛰm. V ruce dr០í berlu. Tváᖐ 

s rohrbachovskými rysy ohraniაuje kudrnatá bradka. Svᆰtce na soklíku 

doprovází ji០ tradiაnᆰ beránek, který je postᖐíbᖐený. 

 Pravá strana je vyᖐeᘐena obdobnᆰ. Starozákonní Moj០íᘐ 

komunikuje s andílkem, který pᖐistál na vedlejᘐím soklu. Figura 
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setrvává ve vzpᖐímené poloze. Socha sama osobᆰ není pᖐíliᘐ kvalitní, 

stejnᆰ jako nevýrazné ᖐeᘐení draperie. Svᆰtec pa០í objímá desky, na 

kterých má sepsané Desatero Bo០ích pᖐikázání. Prstem druhé ruky na 

nᆰ ukazuje a hlavu pᖐitom sklání k andílkovi, který k nᆰmu vzhlí០í. 

Draperie se kolem nᆰj toაí podobnᆰ jako u sv. Jana Kᖐtitele. Zde vᘐak 

pᖐece jen v umírnᆰnᆰjᘐí formᆰ. 

 Nádhernᆰ zdobený zlacený rám dominuje nejen retábulu, ale i 

celému oltáᖐi. V jeho centru se nachází anenský obraz z roku 1741. 

Podle tohoto data mᛰ០eme pᖐedpokládat i vznik obou boაních oltáᖐᛰ. 

 Horní partie obruby se táhne a០ do oltáᖐního nástavce, kde 

pᖐechází v dalᘐí pomᆰrnᆰ ploᘐný reliéf setkání sv. Anny a sv. Jáchyma 

u Zlaté brány. Na volutových výbᆰ០cích sedí dva putti. Levý andílek 

dr០í lilii, co០ poukazuje na Pannu Marii. Druhý dr០í knihu, dalᘐí atribut 

sv. Anny. Upozorᒀuje tak na starozákonní zaslíbení Mesiáᘐe. Oba dva 

mají prota០ené líce. 

 Mezi vrcholovou trojicí soch vyniká dospᆰlý andᆰl 

s postᖐíbᖐeným rohem hojnosti na rameni. Z rozᘐíᖐeného konce se 

sypou kvᆰtiny, klasy a ovoce. Dovnitᖐ nahlí០í zvᆰdavý andílek. 

 Na závᆰr je tᖐeba podotknout, ០e zlacené ᖐeᘐení není pᖐíliᘐ 

ᘐᙐastné a to z dᛰvodᛰ potlaაení charakteru a pᛰsobnosti ᖐezby.  

 

 

97/ Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého                                            /obr. 135/ 

1743 

Mikulovice, kostel sv. Václava.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.150 cm (sv. Jan Nepomucký), 

v. 80 cm (sv. Florián, sv. ᘀebestián). Sochy ulo០eny na faᖐe 

v Mikulovicích. 

Literatura: Koᖐán (1970), pozn.17 (IR, nedat.); Koᖐán (1971), s. 210 

(IR, nedat.); UPჀ II (1978), s. 380 (IR, 1743); Koᖐán (1988), s. 108 

(IR, 1733–35); Pavlíაek (1998), s. 143 (IR a dílna, 1743). 
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  Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého stojí v hlavní lodi pᖐímo proti 

vstupu z ji០ní strany. V souაasnosti jsou oltáᖐní sochy ulo០eny na 

zdejᘐí faᖐe, tak០e v kostele se nachází pouze architektura. 

 Nad mensou se skví zdobený svatostánek. Uprostᖐed je krucifix 

obklopen hvᆰzdami. Okraje tabernáklu lemují zlacené rokaje a 

rostlinné ornamenty. 

 Ústᖐední postava sv. Jana Nepomuckého vychází ze starᘐích 

Rohrbachových prací (svᆰtec z fary v Bohdanაi, parapet kaᘐny 

v Chrudimi). Kleაící postava dr០í v rukou krucifix. Zpracování 

draperie i ᖐezba tváᖐe odpovídá Rohrbachovᆰ ruce.  

 Postraní sochy zobrazující sv. Floriána a sv. ᘀebestiána jsou 

ménᆰ kvalitní. Pavlíაek upozornil, ០e se z vᆰtᘐí აásti jedná o dílenské 

práce. 

 

 

98/ Svatojánské oratorium                                                      /obr. 136/ 

1744  

Platᆰnice. 

Kámen, ០ivotní velikost. Datováno nápisem. Na soklu – vpᖐedu: reliéf 

Ⴠeskobudᆰjovické madony; vzadu: LETA 1744 TATO STATVA S. 

JANA NEPOMUCKEHO WIZDWIZENA A NAKLADEM P 

JAKUBA WINAR័E PLATIENSKEHO MLINARZE A OD 

DWOGICZTI HODNEHO P. JANA JOZEFA DIEDICZE FARARE 

ROWENSKIHO TOHO ROKV DNE 7 SEPTEMBER 

POSWECZENA; na boku: I F(R?) M B   S S  C R. 

Literatura: UPჀ III (1980), s. 77 (neaut., 1744); Koᖐán (1988), s. 109 

(IR, 1744); Pavlíაek (1998), s. 143 (IR, 1744). 

 

 Svatojánské sousoᘐí se nachází na soukromé zahradᆰ, která patᖐí 

k mlýnu. Umístᆰno je pod stromem, jeho០ vᆰtve neumo០ᒀují pohled na 

celý objekt.  
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  Na oblacích s andílაími hlavami stojí modlitební klekátko 

s reliéfem znázorᒀujícím zpovᆰჰ královny ័ofie. Kristus odᆰn ve 

vlající draperii stojí na pravé stranᆰ. Jeho figura pᛰsobí dojmem 

pohybu. Kolem tváᖐe se mu stáაí vlny vlasᛰ, které odkazují na 

stejného sochaᖐe.  

 Sv. Jana Nepomuckého, jen០ pᖐed Kristem pokleká, znaაnᆰ 

poznamenaly exteriérové podmínky. Rysy jeho tváᖐe jsou témᆰᖐ 

neაitelné.  

 Celkovým zpracováním ᖐadíme oratorium k obzvláᘐtᆰ kvalitním 

dílᛰm, které sochaᖐ vytesal. Vývoj tohoto kultu u Braunových 

následovníkᛰ rozebral Koᖐán. 

 

 

99/ Oltáᖐ sv. Barbory                                                               /obr. 137/ 

1744 

Kolín, kostel sv. Bartolomᆰje. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno. Autorství a datace dolo០eny 

archivnᆰ. 

Literatura: Mádl (1897), s. 32 (I. Rohrlach ᖐezal v Chrudimi, 1749); 

Bla០íაek (1958), s. 211, pozn. 274 (IR, do 1746); Koᖐán (1963), s.145, 

146, 148, pozn. 20 (IR, 1744); UPჀ II (1978), s. 86 (IR, 1744); Koᖐán 

(1988), s. 110 (IR, 1744); Bla០íაek (1989), s. 719 (IR, 1743); Koᖐán 

(1999), s. 138 (IR, 1744). 

 

 Oltáᖐ sv. Barbory se nachází ve ᘀperlingovské kapli kolínského 

chrámu sv. Bartolomᆰje. Smlouva uzavᖐená s Rohrbachem dne 14. 

srpna 1743 dokládá, ០e oltáᖐ mᆰl být dokonაen do 8. bᖐezna 1744. 

Z Rohrbachových dᆰl pro chrám sv. Bartolomᆰje se tak jedná o 

jedinou archivnᆰ dolo០enou práci. 

 Ve stᖐedu jednoduchého oltáᖐe je umístᆰn obraz Josefa 

Kramolína znázorᒀující umuაení sv. Barbory. Malbu po stranách 
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doplᒀují kvalitní figury dvou andᆰlᛰ s atributy patᖐící k svᆰtici. 

Rohrbachovu typickou ᖐezbu tváᖐí doplᒀuje bohatᆰ skládaná draperie. 

Typovᆰ sochy odpovídají sochaᖐovým pracím pro Pardubice, 

Bohdaneა nebo Hlinsko. 

 Vrchol oltáᖐe patᖐí andílაím hlavám a postavám putti, kteᖐí dr០í 

vᆰnce. 

 

 

100/ Oltáᖐ sv. Anny                                                                  /obr. 138/ 

kolem 1744 

Tᖐemoᘐnice, zámecká kaple sv. Anny.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v. cca 70 cm (putti). 

Literatura: UPჀ IV (1982), s. 108 (neaut., 2. pol. 18. stol.); Pavlíაek 

(1998), s. 144 (IR a dílna, kolem 1744). 

 

 Tᖐemoᘐnický zámek vznikl pᖐed pol. 18. stol. Pavlíაek oltáᖐ sv. 

Anny ze zámecké kaple datuje kolem roku 1744. Výzdoba je pᖐíbuzná 

k oltáᖐi sv. Barbory v Kolínᆰ. 

 Jedná se o skromný oltáᖐ, který po bocích adorují dva putti. Obᆰ 

figury jsou dobᖐe anatomicky zvládnuty. ᖀezba odpovídá stylu 

Rohrbachovy dílny. 

 

 

101/ Oltáᖐ Narození Panny Marie                                  /obr. 139, 140/ 

kolem 1745 

Hlinsko, kostel Narození Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.180 cm (sv. Vít a sv. Václav), 

v.115 cm (andᆰlé), v.55 cm (Panna Marie). 

Literatura: Chytil (1900), s. 10 (neaut., nedat.); UPჀ I (1977), s. 380 

(neaut., 1750); Koᖐán (1988), s. 110 (IR, nedat.); Pavlíაek (1998), s. 

144 (IR, kolem 1745); Koᖐán (1999), s. 138 (IR, nedat.). 
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 Pᛰvodní gotický kostel uvolnil místo novému baroknímu, který 

byl dokonაený roku 1745 a zasvᆰcený Narození Panny Marie. Do této 

doby tedy mᛰ០eme datovat kostelní mobiliáᖐ. 

 Portálový oltáᖐ Narození Panny Marie je typem toto០ný 

hlavnímu oltáᖐi kostela v Dobᖐanech a to nejen architekturou, ale i 

rozmístᆰním figurální stafá០e. Sochy na oltáᖐi jsou polychromovány. 

Pro dekor bylo u០ito zlacení a stᖐíbᖐení. Oltáᖐní celek pᛰsobí velmi 

mohutnᆰ, proto v nᆰm i témᆰᖐ dvoumetrové sochy zanikají. 

 Na postraních soklech oltáᖐe nalezneme sochy აeských patronᛰ. 

Vlevo stojící sv. Vít je zde zobrazen s palmovou ratolestí a kohoutem 

na knize. Svᆰtec je odᆰn jako voják. Zlatou suknici mu lemuje tᖐepení. 

  Na pravé stranᆰ stojí o poznání strnulejᘐí socha sv. Václava. 

Svᆰtec je tu zobrazen ve zbroji v ០elezné koᘐili a v kní០ecí აapce. Na 

brnᆰní se stᖐídají zlaté pláty se stᖐíbrnými. Svᆰtec se jednou rukou 

opírá o ᘐtít s orlicí. Druhou dr០í praporec, ze kterého mu na ramena 

spadá masa látky. 

 Zᖐejmᆰ nejzdaᖐilejᘐí sochy se nacházejí na bocích svatostánku za 

mensou. Jejich realizaci zᖐejmᆰ provedl sám Rohrbach. Jedná se o dvᆰ 

postavy andᆰlᛰ, kteᖐí pᖐes sebe pᖐehazují rytmizovanou draperii. Ta je 

zároveᒀ souაástí architektury. Figury zcela jasnᆰ charakterizuje 

Rohrbachovo pojetí anatomie. Ve svém vrcholném období se zamᆰᖐuje 

na realistické detaily lidského tᆰla. Pravý andᆰl kleაí na jedné noze, 

druhou zapírá pod tíhou látky, kterou zvedá. Zlacený ᘐat ho halí pouze 

k pasu. 

  Druhý andᆰl ve stejné poloze zvedá masu látky. ᘀat mu sahá a០ 

k hrudníku, kde je upevnᆰn pᖐes rameno. Stᖐed tabernáklu zdobí 

zlacený reliéf kᖐí០e, kolem kterého se stáაí rozviliny, hrozny a 

pᘐeniაné klasy. Na kᖐí០i je polychromovaná soᘐka Krista.  

 Nad svatostánkem se zvedá baldachýn, který je na okraji 

zdobený აabrakou a na vrcholu kᖐí០em. Odtud se vinou zlacené oltáᖐní 

závᆰsy. Pod stᖐíᘐkou stojí velice kvalitní soᘐka modlící se Bolestné 
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Panny Marie. Pozlacený ᘐat jí splývá vertikálnᆰ k nohám. Vlasy 

sაesané dozadu აásteაnᆰ halí draperie. Kolem hlavy záᖐí zlacená 

svatozáᖐ se ᘐesti hvᆰzdami.  

 Centru celého oltáᖐe dominuje obraz Narození Panny Marie. 

V oltáᖐním nástavci se nachází obraz Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice. Na 

postraních volutách sedí andílci ve zlaté draperii se zlatostᖐíbrnými 

kᖐídly. 

 

   

102/ Oltáᖐ sv. Anny kolem 1745                                      /obr. 141, 142/ 

Hlinsko, kostel Narození Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.65 cm (putti). 

Literatura: Chytil (1900), s. 11 (neaut., 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 380 

(neaut., 1. pol. 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 145 (IR – dílna, kolem 

1745). 

 

 Nástᆰnný oltáᖐ sv. Anny je umístᆰn napravo tᆰsnᆰ pᖐed 

presbytáᖐem. Kopíruje architekturu kostela a proto se smᆰrem do lodi 

vytáაí nakoso. 

 Celou spodní აást tvoᖐí bílá draperie, která vychází z baldachýnu 

zdobeného აabrakou. Pod stᖐíᘐkou visí obraz Chrudimského Salvátora 

ve zlaceném rámu s prvky rokají. Toho po stranách adorují dva andílci 

zᖐejmᆰ z ruky dílenského spolupracovníka. Vznáᘐejí v prostoru 

pᖐichyceni za látkovou stᆰnu. Horní polovina oltáᖐe je velmi 

dekorativní a plnᆰ se v ní rozvíjí rokoko. Rokaje a rozviliny 

v zlatostᖐíbrném provedení rámují obraz sv. Anny s Pannou Marií. 

Oltáᖐ vrcholí trojúhelníkovým útvarem ze stejného dekoru. Uprostᖐed 

jiskᖐí motiv Bo០ího oka. 
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103/ Oltáᖐ  sv. Jan Nepomuckého                                           /obr. 143/ 

kolem 1745 

Hlinsko, kostel Narození Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.70 cm (putti). 

Literatura: Chytil (1900), s. 11 (neaut., 18. stol.); UPჀ I (1977), s. 380 

(neaut., 1. pol. 18. stol.); Pavlíაek (1998), s. 145 (IR – dílna, kolem 

1745). 
 

 Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého nalezneme na levé stranᆰ hlavní 

lodi u vítᆰzného oblouku. Provedením architektury a barevné stránky 

se ztoto០ᒀuje s oltáᖐem sv. Anny. 

 V draperiové აásti máme opᆰt dva andílky. Zde ovᘐem 

odrostlejᘐí dᆰcka s „tupým“ výrazem ve tváᖐi. Na sobᆰ mají ᘐat tvoᖐený 

sukní a korzetem, jen០ sahá pod prsa. Pravý z andᆰlᛰ dr០í, jako jediný 

ze soch postraních oltáᖐᛰ, knihu. Putti jsou mnohem ménᆰ kvalitní ne០ 

ti na druhém boაním oltáᖐi. Zᖐejmᆰ by se mohlo jednat o práci 

dílenského spolupracovníka, který vytvoᖐil sochy andᆰlᛰ pro boაní 

oltáᖐ dᆰkanského kostela v Havlíაkovᆰ Brodᆰ. Na obraze mezi nimi 

malíᖐ ztvárnil Madonu s dítᆰtem.  

 Vrchní აást tvoᖐí opᆰt rokaje a rozviliny. V jejím centru spoაívá 

obraz sv. Jana Nepomuckého s andᆰly. 

  

 

104/ Kazatelna                                                                         /obr. 144/ 

kolem 1745 

Hlinsko, kostel Narození Panny Marie.  

Dᖐevo, polychromováno, ០ivotní velikost (Moj០íᘐ). 

Literatura: UPჀ I (1977), s. 380 (neaut., 1760). 

 

 Nástᆰnná kazatelna visí na levé stranᆰ vítᆰzného oblouku. 

Provedení sochaᖐské slo០ky zcela jistᆰ odkazuje k Ignáci Rohrbachovi. 
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V architektuᖐe opᆰt vidíme stᖐídání barevných „mramorᛰ,“ stejnᆰ jako 

u zbylého vybavení z doby dokonაení hlinského kostela. 

 Kulaté ᖐeაniᘐtᆰ je podepᖐeno nohou se zlaceným dekorem. Jeho 

stᆰny pokrývají აtyᖐi medailony s mᆰlkými polychromovanými reliéfy 

evangelistᛰ. 

 Z pomᆰrnᆰ nízké stᖐíᘐky s აabrakou, na nás shlí០í Moj០íᘐ. Sedí 

na oblaაné pyramidᆰ s andílაími hlaviაkami, která podpírá desky 

s desaterem. Figura je perfektnᆰ anatomicky ztvárnᆰná. Aᙐ u០ se 

podíváme na celou kompozici, აi jen detaily jako jsou ruce, na nich០ 

vystupují ០íly. Zlacená draperie je ᖐeᘐená pomᆰrnᆰ ostrými záhyby.  

 

 

105/ Oltáᖐ Sv. Rodiny                                                              /obr. 145/ 

1746–47  

Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny.  

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.195 cm (sochy svᆰtcᛰ). 

Literatura: Koᖐán (1963), s. 145 (IR, 1746-1747, dokonაil VK); UPჀ I 

(1977), s. 366 (dle návrhu IR, sochy svᆰtcᛰ od VK, 1746–47). 

 

 Podíl Rohrbacha na hlavním oltáᖐi je slo០ité urაit. Jeho práce 

zᖐejmᆰ pᖐeruᘐila smrt. V kláᘐterní kronice je zmínᆰno, ០e Jakub Pischel 

pozlatil roku 1747 hlavní oltáᖐ právᆰ dokonაený Rohrbachem. Ze 

záznamᛰ ovᘐem víme o závᆰreაných pracích Václava Kovandy. 

Rohrbach byl zᖐejmᆰ chápán jako sochaᖐ hlavní, který provedl návrhy.  

Vzhledem k velké rozdílnosti v ᖐezbᆰ se vᘐak pᖐikláním k tomu, ០e 

sochy ji០ vytvoᖐil Kovanda. Jedná se o kompoziაnᆰ zvládnuté figury, 

kterým vᘐak chybí bohatost draperie projevující se u soch oltáᖐe pᆰti 

ran Kristových.  
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IV. Katalog dᆰl dᖐíve pᖐipisovaných Ignáci Rohrbachovi 

 

Panna Marie Assumpta 

័íreა, kostel sv. Anny. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 108 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 134 (IR, 

nedat.). 

 

Vázy a poprsí imperátorᛰ 

Chrudim, Neuperský dvᛰr. 

Literatura: Bla០íაek (1958), s. 211 (IR, nedat.); Koᖐán (1988), s.108 

(IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 134 (IR, nedat.). 

 

Sochy a vázy ambitu  

1727 

Zelená hora u ័ჰáru nad Sázavou, ambit poutního kostela sv. Jana 

Nepomuckého. 

Literatura: Koᖐán, (1988), s. 108 (IR, 1727); Koᖐán (1999), s. 134 (IR, 

1727). 

 

Sv. Jan Nepomucký 

Kratonohy, kostel sv. Jakuba Vᆰtᘐího. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 109 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 137 (IR, 

nedat.). 

 

Kazatelna  

Kukleny, kostel sv. Anny. 

Dᖐevo, polychromováno a pozlaceno, v.170 cm. 

Literatura: Koᖐán (1999), s. 137 (IR, nedat); Bohdaneა (2001), s. 31, 

s. 34 (IR, nedat.). 
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Sv. Jan Nepomucký 

Nový Hrádek, kostel sv. Petra a Pavla. 

Dᖐevo, polychromováno. 

Literatura: Koᖐán (1988), s. 110 (IR, nedat.); Koᖐán (1999), s. 139 (IR, 

nedat.). 
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Závᆰr 

 

 Dílo Ignáce Rohrbacha ve východních Ⴠechách je vskutku 

monumentální. Pracoval pro církev, od které pochází vᆰtᘐina zakázek, 

ale i pro mᆰᘐᙐany. Do stylu své tvorby vnesl jak realistiაnost, tak 

expresi. Jeho sochy jsou plné pro០itku, bolesti აi radosti. Tvorba 

naᘐeho sochaᖐe byla pro tento region zajisté obrovským pᖐínosem. 

 Bᆰhem zpracovávání Rohrbachova díla jsem narazila i na 

nᆰkolik soch, které dosud nebyly publikovány. Jde o vynikající soᘐku 

Vítᆰzného Krista z kláᘐterního kostela v Pohledᆰ, kazatelnu z kostela 

v Bojanovᆰ, kamenného sv. Jana Nepomuckého z Opoაna a dalᘐí.  

 Sochy sv. Flotiána z Opoაna se týkají také novᆰ objevené platby 

za práce a úაast na jejím svᆰcení, které pᖐesnᆰji urაují, kdy k této 

události doᘐlo. 

 V interiérech nᆰkterých kostelᛰ také bylo tᖐeba rozeznat tvorbu 

Rohrbachovu od prací jiných sochaᖐᛰ. Jednalo se hlavnᆰ o kostely 

v Daᘐicích, Holicích nebo Havlíაkovᆰ Brodᆰ. U nᆰkterých realizací 

nebylo jednoduché, nᆰkdy ani mo០né, urაit podíl dílny აi 

následovníka. Rozporuplná se zdá Hladíkova atribuce soch z kostela 

ve Vápnᆰ jako díla I. Rohrbacha. Domnívám se, ០e tento sochaᖐ 

autorem není.  

 V tomto smᆰru se musím vyjádᖐit i k nᆰkterým dalᘐím sochám, 

které bývají naᘐemu sochaᖐi pᖐipisovány. Assumptu kostela v ័írაi u០ 

dᖐíve pᖐipsal Pavlíაek J. F. Pacákovi. Mezi Rohrbachova díla rozhodnᆰ 

nepatᖐí ᖐezba sv. Jana Nepomuckého kostela v Kratonohách. Figura 

druhotné kvality nenese ០ádné znaky dílenské pᖐísluᘐnosti. Stejnᆰ 

tomu je u sochy tého០ svᆰtce z kostela v Novém Hrádku. Následují 

kamenné práce, u kterých je obtí០né urაit zda se na nich Rohrbach 

podílel. Jedná se o chrudimské poprsí imperátorᛰ na portálech a sochy 

a vázy ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoᖐe. 
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Z poslední lokality jsem rovnᆰ០ nezaᖐadila do výაtu jeho prací boაní 

oltáᖐe, o kterých se domnívám, ០e je vytvoᖐil jeᘐtᆰ Zechpauer. 

 V budoucnu se mo០ná objeví nᆰkteré nové archivní doklady აi 

jiné badatelské objevy, které nám více osvᆰtlí sporné atribuce.  
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Seznam umᆰlcᛰ 

 

IR – Ignác Rohrbach 

GBB – Giovanni Battista Bulla 

JP – Jiᖐí Pacák 

JFP – Jiᖐí Frantiᘐek Pacák 

JPZ – Jan Pavel Zechpauer 

JR – J. Rohrbach  

ᖀT – ᖀehoᖐ Thény 

VK – Václav Kovanda 
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Prameny 
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Haniaweczovi za postavení sochy sv. Floriána v Opoაnᆰ ze dne 23. 
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1738, SobA Zámrsk, Vs Opoაno, Smlouva 3144. 

 - Petr Berger, Restaurátorská zpráva o demontá០i boაního 
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Summary 

 

Ignác Rohrbach (1691?-1747) became the most eminent 

sculptor of eastern Bohemia in the first half of 18. century. He settled 

with his workshop in Chrudim, where he created his works. After 

Zechpauer, who owned this workshop before, he created not only for 

this region. In his work he was influenced by Silesia, where he was 

born, by czech sculptors as Matyáᘐ Bernard Braun or Jiᖐí Frantiᘐek 

Pacák, who was considerated as autor of many Rohrbach’s sculptures.  

For Rohrbach’s work are characteristic strongly curved features 

of faces. The drapery is on the other side modelated very softy with all 

the scale of light and dark shadows. All over, the figures are typical for 

their realistic detail mainly in the anatomy of the limbs.  

His first work in Bohemia was altar St. Vojtᆰch in Bᆰstvina 

(1723) and other works for this church. After this we can follow the 

line in Chrudim, Pardubice and in other towns like Kolín, Hlinsko, 

Chrast, Bojanov, Dobᖐenice and Havlíაkᛰv Brod. He created many of 

his sculptures for outer and inner space: equipment for St. Francois 

Serafin church in Choceᒀ (1733), equipment for St. Nicolas church in 

Dobᖐany (1738), sculptural group of St. Florian in Opoაno (1734) or 

St. Vitus and St. Wenceslas in Hem០e near Choceᒀ. We can find other 

Rohrbachs’ works in our country, which can be considerated as his. He 

made many outer sculptural of St. Jan Nepomucký in ័umberk, 

Platᆰnice or Opoაno. 
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Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice, 1728. Foto: Simona ᘀedová. 

10. Sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ, Chrudim, kolem 1728. Pᖐevzato z: 

Emanuel Poche (ed.), Umᆰlecké památky Ⴠech 1, Praha 1977. 

11. Putti, sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ, Chudim, kolem 1728. Foto: Simona 

ᘀedová. 

12. Sv. ᘀebestián, sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ, Chrudim, kolem 1728. Foto: 

Simona ᘀedová. 

13. Sv. Kateᖐina, sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ, Chrudim, kolem 1728. Foto: 

Simona ᘀedová. 

14. Sv. Michael, sloup Promᆰnᆰní Pánᆰ, Chrudim, kolem 1728. Foto: 

Simona ᘀedová. 
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15. Sv. Hubert, parapet Novomᆰstské kaᘐny, Chrudim, kolem 1728. 

Foto: Simona ᘀedová. 

16. Sv. Václav, pᖐed kostelem sv. Kateᖐiny, Chrudim, kolem 1728. 

Foto: Simona ᘀedová. 

17. Sv. Jan Nepomucký, Heᖐmanᛰv mᆰstec, 1729. Foto: Simona 

ᘀedová. 

18. Sv. Pavel, Chrast, kostel Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice, kolem 1730. Foto: 

Simona ᘀedová. 

19. Sv. Petr, Chrast, kostel Nejsvᆰtᆰjᘐí Trojice, kolem 1730. Foto: 

Simona ᘀedová. 

20. Kᖐest Kristᛰv, Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie, po 1730. 

Foto: Simona ᘀedová. 

21. Krucifix, Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie, po 1730. 

Foto: Simona ᘀedová. 

22. Panna Marie Bolestná, Chrudim?, po 1730. Pᖐevzato z: Martin 

Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na Chrudimsku  a Pardubicku. 

Pokus o vymezení autorských hranic (diplomová práce), Olomouc 

1998. 

23. Veduta Chrudimi, Mᆰstské muzeum, Chrudim, po 1730. Pᖐevzato 

z: Karel Chytil, Soupis památek historických a umᆰleckých 

v politickém okresu chrudimském (XI), Praha 1900. 

24. Sv. Jakub, Mᆰstské muzeum v Chrudimi, po 1730. Pᖐevzato z: 

Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na Chrudimsku  a 

Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic (diplomová práce), 

Olomouc 1998. 

25. Neznámý svᆰtec, Mᆰstské muzeum v Chrudimi, po 1730. Pᖐevzato 

z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na Chrudimsku  a 

Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic (diplomová práce), 

Olomouc 1998. 

26. Putti, Chrudim, fara, po 1730. Foto: Simona ᘀedová. 
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27. Panna Marie Bolestná, Chrudim, Michelský park, po 1730. Foto: 

Simona ᘀedová. 

28. Sv. Jan Evangelista, Chrudim, Michelský park, po 1730. Foto: 

Simona ᘀedová. 

29. Sv. Vít, Hem០e, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 30. léta 18. stol. 

Foto: Simona ᘀedová. 

30. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka 

Serafinského, 1731. Foto: Simona ᘀedová. 

31. Kazatelna, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny, 1732. Foto: Simona 

ᘀedová. 

32. Oltáᖐ sv. Josefa, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafinského, pᖐed 

1733. Pᖐevzato z: Petr Berger, Restaurátorská zpráva o demontá០i 

boაního oltáᖐe sv. Josefa z kostela sv. Frantiᘐka Serafinského 

v Chocni, Píseაná dne 21. 1. 2001. 

33. Sv. Jan Nepomucký, oltáᖐ sv. Josefa, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka 

Serafinského, pᖐed 1733. Pᖐevzato z: Petr Berger, Restaurátorská 

zpráva o demontá០i boაního oltáᖐe sv. Josefa z kostela sv. Frantiᘐka 

Serafinského v Chocni, Píseაná dne 21. 1. 2001. 

34. Reliéf sv. Rodiny s putti, oltáᖐ sv. Frantiᘐka z Pauly, Choceᒀ, 

kostel sv. Frantiᘐka Serafinského, pᖐed 1733. Foto: Simona ᘀedová. 

35. Oltáᖐní nástavec, oltáᖐ sv. Anny, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka 

Serafinského, pᖐed 1733. Foto: Simona ᘀedová. 

36. Kazatelna, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafinského, pᖐed 1733. 

Foto: Simona ᘀedová. 

37. Kᖐtitelnice, Choceᒀ, kostel sv. Frantiᘐka Serafinského, pᖐed 1733. 

Foto: Simona ᘀedová. 

38. Oltáᖐ Kalvárie, Kolín, kostnice u kostela sv. Bartolomᆰje, 1733. 

Pᖐevzato od: P. Hejtman. 

39. Oltáᖐ Panny Marie Immaculaty, detail, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. 

Máᖐí Magdalény, 1733. Foto: Simona ᘀedová. 
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40. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí 

Magdalény, 1733. Foto: Simona ᘀedová. 

41. Oltáᖐ Pᆰti ran Kristových, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny, 

1733–1734. Foto: Simona ᘀedová. 

42. Panna Marie, oltáᖐ Pᆰti ran Kristových, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. 

Rodiny, 1733-1734. Foto: Simona ᘀedová. 

43. Sv. Jan Evangelista, oltáᖐ Pᆰti ran Kristových, Havlíაkᛰv Brod, 

kostel sv. Rodiny, 1733-1734. Foto: Simona ᘀedová. 

44. Andᆰlé, oltáᖐ sv. Frantiᘐka Serafinského, Choceᒀ, kostel sv. 

Frantiᘐka Serafinského, 1734. Foto: Simona ᘀedová. 

45. Sv. Florián, Opoაno, 1734. Foto: Simona ᘀedová. 

46. Sv. Vavᖐinec, Heᖐmanᛰv Mᆰstec, 1734. Foto: Simona ᘀedová. 

47. Oltáᖐ Immaculaty, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1735. Foto: 

Simona ᘀedová. 

48. Svᆰtec, oltáᖐ Immaculaty, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1735. 

Foto: Simona ᘀedová. 

49. Oltáᖐ neznámé svᆰtice, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1735. Foto: 

Simona ᘀedová. 

50. Archandᆰl Rafael s malým Tobiáᘐem, oltáᖐ neznámé svᆰtice, 

Mikulovice, 1735. Foto: Simona ᘀedová. 

51. Kazatelna, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1735. Foto: Simona 

ᘀedová. 

52. Kᖐest Kristᛰv, kᖐtitelnice, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1735. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku  a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

 53. Andᆰlé, oltáᖐ sv. Barbory, Bᆰstvina, kostel sv. Jana Kᖐtitele a sv. 

Jana Evangelisty, 1735. Foto: Simona ᘀedová. 

54. Oltáᖐ sv. Kᖐí០e, Havlíაkᛰv Brod, Galerie, po 1735. Foto: Simona 

ᘀedová. 
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55. Oltáᖐ sv. Kᖐí០e, Havlíაkᛰv Brod, Galerie, po 1735. Foto: Simona 

ᘀedová. 

56. Reliéf sv. Rodiny, oltáᖐ sv. Kᖐí០e, Havlíაkᛰv Brod, Galerie, po 

1735. Foto: Simona ᘀedová. 

57. Andᆰl, oltáᖐ sv. Bartolomᆰje, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje, 

1735-1737. Foto: Simona ᘀedová. 

58. Andᆰl, oltáᖐ sv. Bartolomᆰje, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje 

1735-1737. Foto: Simona ᘀedová. 

59. Oltáᖐ sv. Anny, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje, 1735-1737. 

Foto: Simona ᘀedová. 

60. Oltáᖐ Panny Marie Svatohorské, Pardubice, kostel Bartolomᆰje, 

1735-1737. Foto: Simona ᘀedová. 

61. Oltáᖐ Kalvárie, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje, 1735-1737. 

Foto: Simona ᘀedová. 

62. Oltáᖐ Kalvárie, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje, 1735-1737. 

Foto: Simona ᘀedová. 

63. Krucifix, Pardubice, kostel sv. Bartolomᆰje, 1735-1737. Foto: 

Simona ᘀedová. 

64. Bᛰh Otec, Pardubice, Východoაeské muzeum, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

65. Sv. Jan Nepomucký, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-

1737. Pᖐevzato z: Andrzej Niedzielenko – Vít Vlnas (eds.). Slezsko 

perla v აeské korunᆰ. Tᖐi období rozkvᆰtu vzájemných umᆰleckých 

vztahᛰ, Praha 2006. 

66. Dismas, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 
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67. Gesmas, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

68. Sv. Florián, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

69. Kᖐest Kristᛰv, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

70. Andᆰl, Východoაeské muzeum v Pardubicích, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

71. Kartuᘐ s reliéfem Pardubic, Východoაeské muzeum v Pardubicích 

1735-1737. Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna 

na Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

72. Sv. Josef, Pardubice, kostel Zvᆰstování Panny Marie, 1735-1737. 

Pᖐevzato z: Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na 

Chrudimsku a Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic 

(diplomová práce), Olomouc 1998. 

73. Sv. Prokop, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí Magdalény, 1736. 

Foto: Simona ᘀedová. 

74. Andᆰl, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí Magdalény, 1736. Foto: 

Simona ᘀedová. 

75. Andᆰl, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí Magdalény, 1736. Foto: 

Simona ᘀedová. 
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76. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Pohled, kostel sv. Ondᖐeje, 1737. 

Foto: Simona ᘀedová. 

77. Sv. Jan Kᖐtitel, oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Pohled, kostel sv. 

Ondᖐeje, 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

78. Sv. Jan Evangelista, oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Pohled, kostel 

sv. Ondᖐeje, 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

79. Oltáᖐ Panny Marie, Pohled, kostel sv. Ondᖐeje, 1737. Foto: Simona 

ᘀedová. 

80. ᖀeholník, oltáᖐ Panny Marie, kostel sv. Ondᖐeje, 1737. Foto: 

Simona ᘀedová. 

81. ᖀeholnice, Pohled, kostel sv. Ondᖐeje, 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

82. Vzkᖐíᘐený Kristus, Pohled, kostel sv. Ondᖐeje, sakristie, 1737. 

Foto: Simona ᘀedová. 

83. Sv. Josef, Popovice u Jiაína, 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

84. Oltáᖐ sv. Petra a Pavla, Rohovládova Bᆰlá, kostel sv. Petra a Pavla, 

kolem 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

85. Oltáᖐ sv. Lucie, Je០ov, kostel sv. Lucie, kolem 1737. Foto: Simona 

ᘀedová. 

86. Andᆰl, oltáᖐ sv. Lucie, Je០ov, kostel sv. Lucie, kolem 1737. Foto: 

Simona ᘀedová. 

87. Sv. biskup, oltáᖐ sv. Josefa, Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, po 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

88. Sv. Václav, oltáᖐ sv. Josefa, Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, po 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

89. Andᆰl, oltáᖐ sv. Josefa, Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, po 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

90. Andᆰl, Vápno u Pᖐelouაe, kostel sv. Jiᖐí, kolem 1740. Pᖐevzato z: 

Andrzej Niedzielenko – Vít Vlnas (eds.). Slezsko perla v აeské korunᆰ. 

Tᖐi období rozkvᆰtu vzájemných umᆰleckých vztahᛰ, Praha 2006. 
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91. Oltáᖐ sv. Ignáce z Loyoly, Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, po 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

92. Sv. Vít, oltáᖐ sv. Ignáce z Loyoly, Havlíაkᛰv Brod, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, po 1737. Foto: Simona ᘀedová. 

93. Oltáᖐ Kalvárie, Kolín, kostel sv. Bartolomᆰje, 1737-1738. Pᖐevzato 

od: P. Hejtman. 

94. Krucifix, Mikulovice, kostel sv. Václava, 1738. Foto: Simona 

ᘀedová. 

95. Oltáᖐ sv. Mikuláᘐe, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 1738. Foto: 

Simona ᘀedová. 

96. Sv. Petr, oltáᖐ sv. Mikuláᘐe, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 1738. 

Foto: Simona ᘀedová. 

97. Sv. Pavel, oltáᖐ sv. Mikuláᘐe, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 1738. 

Foto: Simona ᘀedová. 

98. Smlouva na hlavní oltáᖐ, dva oltáᖐe boაní a kazatelnu pro kostel sv. 

Mikuláᘐe v Dobᖐanech. 1738. Foto: Simona ᘀedová. 

99. Oltáᖐ Panny Marie, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 1738. Foto: 

Simona ᘀedová. 

100. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 

1738. Foto: Simona ᘀedová. 

101. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, detail, Dobᖐany, kostel sv. 

Mikuláᘐe, 1738. Foto: Simona ᘀedová. 

102. Dobrý pastýᖐ, kazatelna, Dobᖐany, kostel sv. Mikuláᘐe, 1738. 

Foto: Simona ᘀedová. 

103. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny, 

1738. Foto: Simona ᘀedová. 

104. Putti, oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. 

Rodiny, 1738. Foto: Simona ᘀedová. 

105. Dobrý pastýᖐ, Holice, kostel sv. Martina, kolem 1739. Foto: 

Simona ᘀedová. 
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106. Sv. Jan Nepomucký, Holice, kostel sv. Martina, kolem 1739. 

Foto: Simona ᘀedová. 

107. Sv. Václav, Holice, kostel sv. Martina, kolem 1739. Foto: Simona 

ᘀedová. 

108. Oltáᖐ Panny Marie, Bojanov, kostel sv. Víta, pᖐed 1740. Foto: 

Simona ᘀedová. 

109. Putti, oltáᖐ Panny Marie, Bojanov, kostel sv. Víta, pᖐed 1740. 

Foto: Simona ᘀedová. 

110. Oltáᖐ sv. Tomáᘐe, Bojanov, kostel sv. Víta, pᖐed 1740. Foto: 

Simona ᘀedová. 

111. Putti, oltáᖐ sv. Tomáᘐe, Bojanov, kostel sv. Víta, pᖐed 1740. Foto: 

Simona ᘀedová. 

112. Kazatelna, detail, Bojanov, kostel sv. Víta, pᖐed 1740. Foto: 

Simona ᘀedová. 

113. Kazatelna, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí Magdalény, kolem 

1740. Foto: Simona ᘀedová. 

114. Kazatelna, detail, Láznᆰ Bohdaneა, kostel sv. Máᖐí Magdalény, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

115. Oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta, 

1740. Foto: Simona ᘀedová. 

116. Kazatelna se zpovᆰdnicí, Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta, 1740. 

Foto: Simona ᘀedová. 

117. Putti, kazatelna se zpovᆰdnicí, Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta, 

1740. Foto: Simona ᘀedová. 

118. Sv. Kliment, Dobᖐenice, kostel sv. Klimenta, 1740. Foto: Simona 

ᘀedová. 

119. Sv. Jan Nepomucký, ័umberk, 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

120. Sv. Jan Nepomucký, Opoაno, kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

121. Sv. Anna a sv. Josef, oltáᖐ Narození Panny Marie, Daᘐice, kostel 

Narození Panny Marie, kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 



 145 

                                                                                                                                   
122. Sv. Jan Nepomucký a sv. Jáchym, oltáᖐ Narození Panny Marie, 

Daᘐice, kostel Narození Panny Marie, kolem 1740. Foto: Simona 

ᘀedová. 

123. Panna Marie Bolestná, oltáᖐ Panny Marie, Daᘐice, kostel 

Narození Panny Marie, kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

124. Sv. Augustin, Bᛰh Otec, církevní otec, Vysoké Mýto, kostel sv. 

Vavᖐince, kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

125. Sv. Jan Nepomucký, Heᖐmanᛰv Mᆰstec, kostel sv. Bartolomᆰje, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

126. Kazatelna, Havlíაkᛰv Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

127. Oltáᖐ Panny Marie, Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

128. Andᆰl, oltáᖐ Panny Marie, Libაany, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

129. Oltáᖐ sv. Rodiny, Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

130. Putti, oltáᖐ sv. Rodiny, Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

131. Kazatelna, detail, Libაany, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kolem 1740. Foto: Simona ᘀedová. 

132. Oltáᖐ Panny Marie Opatovické, Osice, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, kolem 1741. Foto: Simona ᘀedová. 

133. Oltáᖐ Panny Marie Opatovické, detail, Osice, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, kolem 1741. Foto: Simona ᘀedová. 

134. Oltáᖐ sv. Anny, Osice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kolem 

1741. Foto: Simona ᘀedová. 

135. Sv. Jan Nepomucký, oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Mikulovice, 

1743. Foto: Simona ᘀedová. 

136. Svatojánské oratorium, Platᆰnice, 1744. Foto: Simona ᘀedová. 
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137. Oltáᖐ sv. Barbory, Kolín, kostel sv. Bartolomᆰje, 1744. Pᖐevzato 

od: P. Hejtman. 

138. Oltáᖐ sv. Anny, detail, Tᖐemoᘐnice, kolem 1744. Pᖐevzato z: 

Martin Pavlíაek, Následovníci M. B. Brauna na Chrudimsku a 

Pardubicku. Pokus o vymezení autorských hranic (diplomová práce), 

Olomouc 1998. 

139. Oltáᖐ Narození Panny Marie, Hlinsko, kostel Narození Panny 

Marie, kolem 1745. Foto: Simona ᘀedová. 

140. Andᆰl, oltáᖐ Narození Panny Marie, Hlinsko, kostel Narození 

Panny Marie, kolem 1745. Foto: Simona ᘀedová. 

141. Oltáᖐ sv. Anny, Hlinsko, kostel Narození Panny Marie, kolem 

1745. Foto: Simona ᘀedová. 

142. Putti, oltáᖐ sv. Anny, Hlinsko, kostel Narození Panny Marie, 

kolem 1745. Foto: Simona ᘀedová. 

143. Andᆰl, oltáᖐ sv. Jana Nepomuckého, Hlinsko, kostel Narození 

Panny Marie, kolem 1745. Foto: Simona ᘀedová. 

144. Kazatelna, detail, Hlinsko, kostel Narození Panny Marie, kolem 

1745. Foto: Simona ᘀedová. 

145. Oltáᖐ sv. Rodiny, Havlíაkᛰv Brod, kostel sv. Rodiny, 1746-1747. 

Foto: Simona ᘀedová. 

 

 

 

 


