Příloha 1.
Matyáš Bernard Braun, podněty pro jeho tvorbu, charakteristické znaky
jeho tvorby, jeho dílna a následovníci
Matyáš Bernard Braun (1684-1738) byl originální tvůrčí osobností a vedle F. M. Brokofa je
považován za nejvýznamnějšího sochaře barokního období u nás.
M. B. Braun pocházel z Tyrol. Kulturním centrem jeho rodného kraje byl cisterciácký klášter
ve Stamsu. První vliv na mladého Brauna mělo dílo řezbáře Ondřeje Tamasche.1 Asi v letech
1699-1704 podnikl Braun vandrovní cestu do Itálie,2 kde navštívil oblast Benátek, Florencie a
Řím. V Benátkách se setkává s berninismem přepracovaným Giustem Le Court, ve Florencii
vstřebává nejen podněty z Michelangelovy tvorby, ale významným podnětem je i dílo
Giovanniho Battisty Fogginiho. V Římě, kde patrně strávil nejdelší dobu, se setkává nejen
s dílem Lorenza Berniniho, ale i jeho žáků E. Ferraty, E. Raggiho a P. Le Grose. 3 Po návratu
z Itálie Braun ve Stamsu nenalézá uplatnění, je však pozván do Čech, aby pracoval pro plaské
cisterciáky. Příchod Brauna do Čech inicioval opat plaského cisterciáckého kláštera P.
Eugenius Tytl a s největší pravděpodobností i F. A. Špork.4 F. M. Pelcl píše, že do Čech ho
povolal F. A. Špork již kolem roku 1704, 5 ale tato informace nebyla potvrzena.
Cestou do Čech Braun vstřebává další umělecké podněty. V Salzburku se nepochybně
seznamuje se sochařskými díly Michaela Bernarda Mandla a se sousoším Ottavia Mosta.
Dalším významným podnětem na jeho cestě byly sochy Andělů od Michaela Zürna ml.
v klášterním kostele v Kremsmünsteru nedaleko Lince.6
M. B. Braun přišel do Prahy před rokem 1710, snad již 1708/9.7 Své první práce po příchodu
do Čech vytváří pro plaské cisterciáky. Asi již r. 1711 pracuje pro F. A. Šporka v Lysé nad
Labem i v Kuksu. 8
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Ondřej Tamasch (1639-1694, vyučen v dílně Tomáše Schwanthalera v Riedu), pro klášterní kostel sv. Jana
Křtitele ve Stamsu vytvořil nový hlavní oltář a sochařskou výzdobu. Braun snad pracoval v jeho dílně, ale
nemáme pro to průkazné doklady. POCHE 1988, 11.
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Ibidem 20.

Průkazný je také vliv Balthasara Permosera na Braunovu tvorbu, neboť je doložen Braunův
pobyt u B. Permosera v Drážďanech v roce 1718.9
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Pro pozdní fázi tvorby byla pro Brauna

inspirující návštěva Vídně. Vídeň navštívil v roce 1727. Zde poznává nové směry v
sochařství (díla Giovanni Giulianiho, Lorenza Mattielliho). 11
Braun svou tvorbou obsáhl široké tematické rozpětí. – rozsáhlé sakrální celky, řezbářské
práce náboženského charakteru, mytologie a alegorie, vytvářené pro výzdobu šlechtických
sídel a zahrad. Co se týká typologie a ikonografie sochařských děl je třeba si uvědomit, že
barokní plastika vesměs čerpala inspiraci z ikonografických příruček, ikonologií (významným
zdrojem byla Iconologia rytíře Cesare Ripa nebo předlohy J. Callota), ale i prostřednictvím
jiných sochařských děl. Například Bernini čerpal z Ripových předloh a jeho díla se stávala
vzorem pro další sochaře.12 M. B. Braun měl pro běžné zakázky celou sbírku vlastních vzorů.
Je doložen jeho bytový inventář, jehož součástí byla celá truhla rytin. Braun měl navíc vlastní
ilustrovanou literaturu (např. Ovidia, Pozza, Paura, Crause). Tyto podněty Braun varioval a
rozvíjel, významným zdrojem inspirace mu však byla jeho vlastní představivost.13
Spirálové zhybnění, pohyb a otevřená modelace – s těmito hlavním vnějšími znaky
berninismu se Braun do značné míry ztotožnil a staly se tak základní charakteristikou i jeho
tvorby. Braun pracoval na principu výrazných kontrastů na povrchu sochy, které dosahoval
hlubokým promodelováním kamene špičákem. Pískovcový povrch sochy expresívně
rozechvíval zubákem. 14 V pojetí anatomie těla soch pracoval s expresívní nadsázkou, pomocí
zkratek a záměrných deformací. Byl schopen kvalitně kompozičně rozvinout sochu do více
pohledů. Sochu protesáním kamene prosvětloval množstvím průhledů.
M. B. Braun pozorně a citlivě vstřebával podněty rozličného charakteru, ve svých dílech je
tvůrčím způsobem uplatňoval a současně díla obohacoval o vlastní originální výraz. Citlivě
reagoval na kontext, do kterého byla díla vytvářena. Jsme přesvědčeni, že jako tvůrčí
umělecká osobnost nesetrvával ve stejné formě a výrazu svých děl, ale svoji tvorbou reagoval
na proměny ve vnímání, cítění a prožívání umění.
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Svou sochařskou dílnu založil M. B. Braun s největší pravděpodobností bezprostředně po
svém příchodu do Prahy. Brzy se dílna stala největší a bezkonkurenční, Braun se svými
tovaryši byl schopen vytvářet i velmi početné zakázky v krátké době. Braunovi tovaryši byli
vnitřně ukáznění, přijímali mistrův sloh a dokázali ho s důsledností uplatňovat.15 Tovaryši
pracovali dle mistrových předloh. Mistr předložil tovaryšům model, většinu provedený
v hlíně, (bozzetto - základní rozvrh, skica) nebo podrobnější, detailně provedený model –
v závislosti na schopnostech pomocníka a tovaryši podle těchto modelů pracovali. Řezbářské
práce se vozily z pražské dílny na místo (je o tom záznam ze Staré Boleslavi), pískovcové
bloky byly častěji opracovávaly na určeném místě a k tomu vznikala detašovaná pracoviště
(např. Jaroměř, Duchcov).16 Roku 1725/26 Braun přiznával šest tovaryšů, ale jejich skutečný
počet byl jistě vyšší.17
M. B. Braun asi již od 1725/1730 s pískovcem již nemohl pracovat kvůli plicní nemoci,18 ale
byl schopen vytvářet modely pro své spolupracovníky a až do roku 1737 sám přijímal
zakázky, dohlížel na jejich provádění, jezdil do lomů a řídil hospodářskou stánku dílny.19
Pokud se zabýváme hlediskem výrazu a formy soch, vytvořených Braunovou od sklonku 20.
let, všímáme si, že sochy již nevyjadřují intenzívní citový prožitek, ale spíše symbolizují,
dekorují, krášlí.20 Jde o vědomý obrat k novým směrům plastické tvorby k dekorativnímu
rokokovému pojetí.
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Tento odvrat od monumentality, mezního dynamizmu a výrazovosti

směrem k nadlehčení, zjemnění, půvabu, křehkosti, lze nalézt již v římské plastice od 80. let
17. století (A. Raggi, C. Rusconi) a florentské plastice od počátku 18. století (G. B. Foggini,
G. Baratta, P. Baratta). 22 Stejná tendence se následně uplatňuje i v benátské plastice.
O. J. Blažíček se věnuje období raného rokoka v našem prostředí (všímá si této proměny
formy ve 30. a 40. letech), identifikuje jeho charakteristické znaky již v iluzivní formě
velkého slohu a časově ho posouvá už do druhé čtvrtiny 18. století. Domnělé opoždění
českého baroka za rokokem sousedních zemí se podle jeho názoru vyrovnává.23 V sochařské
tvorbě je patrná tato proměna formy ve 30. a 40. letech jako obrat „od velkého k malému“, od
monumentálního k subtilnímu, od vzrušeného ke zklidněnému. Jedná se o projev rokokového
15
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charakteru, „slohovou vrstvu, která „zužitkovává a po svém obrací dědictví velkého slohu
s příměsí nových podnětů“24 Tyto tendence vnímáme i u pozdních prací Braunovy dílny.
Ve 30. letech se Braunova dílna se vyrovnává i s podněty ze Saska, odkud přichází
klasicizující vliv s náměty puttů, sfing a satyrů (podněty díla Jana J. Kretschmara a Christiana
Kirschnera).25
E. Poche o některých pozdních zakázkách dílny hovoří jako o „dílenské mechanické produkci
modelů, vyňatých z bohaté zásobnice dílny a upravených k místní potřebě.“ Nespatřuje v nich
řešení tvůrčích problémů, ale rutinu a zkušenost dílenských pracovníků. 26
Od 20. let se Braunův sloh díky jeho žákům, tovaryšům a spolupracovníkům, prošlým jeho
dílnou rozšiřuje z Prahy na venkov, především do oblasti východních Čech. Mezi etablované
dílny patřila dílna Pacáků, kosmonoských Jelínků, dílna Cechpauerova a následně
Rohrbachochova na Chrudimsku, dílna Devotyových v Hrochově Týnci. Dalším významným
následovníkem byl Řehoř Thény a Severin Tichler
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V Benátkách nad Jizerou působil Jan

Lang-Dlouhý a F. V. Adámek.
Synovec M. B. Brauna Antonín Braun, který se v Braunově dílně výrazně uplatňoval již od 2.
poloviny 20. let, a jemuž Braun odkázal polovinu svých modelů a rytin, se po smrti M. B.
Brauna stal vedoucím braunovské dílny.28 Na nemoc kameníků zemřel však již ve věku 33 let
v roce 1742. 29
Matyáš Bernard Braun byl nejvýrazněji ovlivněn tvorbou G. Berniniho, vstřebal množství
dalších aktuálních podnětů, ale jako u suverénní tvůrčí osobnosti byl jeho sochařský projev
osobitý a originální. Přibližně ve svých 25 letech přišel do Čech, kde pak prožil svůj další
tvůrčí život. Založil zde založil početnou sochařskou dílnu, která vytvořila stovky děl. Jeho
dílnou prošla řada sochařů, kteří pak na venkově, především ve východních Čechách, tvořili i
samostatně. Braunův výtvarný odkaz, který přejali, obohatili o svůj osobitý sochařský projev.
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Příloha 2.
Sochařská výzdoba zámku a zámecké zahrady v Ploskovicích
Pro objasnění autorství sochařské výzdoby zámecké zahrady v Lysé je důležitá komparace
s některými sochařskými díly rozsáhlého souboru, který vznikl ve 20. a na počátku 30. let 18.
století jako výzdoba zámku a zámecké zahrady v Ploskovicích pro Annu Marii Kateřinu
Toskánskou.
Po definitivním uspořádání účetního archivu Ředitelství císařských soukromých a rodinných
statků Praha (ŘSRF/P-Ú) byly zpřístupněny nové pramenné poznatky - stavební účty týkající
se stavebních prací a oprav na ploskovickém zámku i v zámecké zahradě (architektonická
rešerše P. Zahradníka). K období, kdy soubor vznikal, se dochovaly dva stavební účty, první
pro léta 1718-1721, druhý pro léta 1722-1733, i s účetními přílohami. Dochovala podrobná
zpráva o platbách jednotlivým řemeslníkům a také sochařům. Tento pramen nám poskytuje
cennou informaci o účasti (a specifikaci díla) benáteckého sochaře Jana Dlouhého. Dosud se
totiž soudilo, že benátecký sochař a další sochař, který se podílel na výzdobě -Jan Purschjsou jedna a táž osoba.
V tomto oddílu práce se na základě účtů se pokusíme přiřadit konkrétní díla ke konkrétním
sochařům a zvláště se pokusíme v souboru specifikovat díla benáteckého Jana Langa.
V letech 1718-1721 bylo za sochařskou práci vynaloženo pouze 96 zl.30 Celou tuto částku
obdržel litoměřický měšťan a sochař Josef Fischer, s nímž byla 18. srpna 1719 uzavřena
smlouva na 6 velkých (5 loktů vysokých) kamenných soch pod galerii. Dne 28. prosince 1720
pak Fischer potvrdil, že smluvených 96 zl. obdržel.
Ostatní sochy, které byly v tomto období pro zámek zhotoveny pocházely od dvorního
sochaře Ondřeje Dubkeho, jenž dostával pravidelný roční plat a nikoli odměny za jednotlivé
práce.
V letech 1722-1733 byla za sochařské práce zaplacena poměrně vysoká částka 1917 zl., kdy
sochařskou práci za 1098 zl. vykonal pražský sochař Jan Pursch a práci za 815 zl. benátecký
sochař Jan Dlouhý.31
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Pro sochařské práce v období 1718-1721 je v účtech uvedena pouze částka 96 zl. Celou tuto částku obdržel
litoměřický měšťan a sochař Josef Fischer (s nímž byla 18. srpna 1719 uzavřena smlouva na 6 soch, a to na „2
celé kusy pod galerii“ po 18 zl. a „4 kusy polovičních soch“ po 15 zl. Ostatní sochy, které byly v tomto období
pro zámek zhotoveny pocházely nepochybně od dvorního sochaře Ondřeje Dubkeho, jenž dostával pravidelný
roční plat a nikoli odměny za jednotlivé práce.
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Menší částka 4 zl. byla 17. června 1722 zaplacena za ozdoby v sále nového zámku sochaři z Křešic.

Jak již bylo výše zmíněno, Ondřej Dubke dostával pouze pravidelnou roční mzdu, takže
v účtech nenalezneme výčet jeho děl, které by byly honorovány. Na základě účtů za materiál a
kamenolamačské práce se však dozvídáme, že v roce 1726 Ondřej Dubke vytvořil 31 figur na
novou galerii, která byla postavena mezi novou zahradní budovou a starým zámkem.32
Dále je roku 1731 Ondřejem Dubkem podepsáno potvrzení na materiál k vytvoření dvou
sedících figur (asi Flóra a Ceres) pro výzdobu horní sala terreny („prospektu“). 33
Pražský sochař Jan Pursch pracoval pro ploskovický zámek od roku 1724 a do roku 1728 mu
bylo vyplaceno celkem 1102 zl.
Ze specifikací uvedených v účtech vyplývá, že vytvořil 3 fontány s figurální výzdobou, podle
dodaných modelů, stojící v dolním sále (podle smlouvy mu bylo zaplaceno do 13. října 1725
165 zl. a dále slíbený přídavek 15 zl.).34 Dále na základě smlouvy ze 13. října 1725 vytvořil
31 kusů soch na altány (dle vyúčtování 14. února 1728 mu bylo zaplaceno po 18 zl., tedy 558
zl.)35 Dále je zaznamenáno, že ústně bylo s Jeho Milostí svobodným pánem, panem baronem
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Do stavebního účtu bylo k roku 1725 zapsáno: „Na galerie vedle letohrádku bylo s tímto kamenolamačem [tj.
Steltzigem] smluveno a nalámáno z dobrého úštěckého kamene 32 kusů sochařských kamenů, každý o délce ¾
lokte, šířce 5 čtvrtin a tloušťce 1 loket, z nichž sochař zhotovil 31 kusů soch, 1 kus ale zbyl, po 2 zl. 15 kr. – 72 zl.
a 1 soudek piva jako naturálie za 2 zl. 2 pen. 3 pen.“ Na to, že tato práce byla dokončena až v roce 1726,
můžeme snad usuzovat podle toho, že „Podle velkovévodkynina nejmilostivějšího rozkazu musel sochař Jan
Pursch na novou galerii, která byla postavena mezi novou zahradní budovou a starým zámkem, zhotovit 32 kusů
velkých soch; (vyúčtování sepsáno 19. dubna 1726). Býčkovický kameník následně udělal 29 kusů váz, které
byly umístěny mezi sochami na galeriích.
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Zákupský kamenolamač Kryštof Geissler dostal 4 zl. 30 kr. dne 24. srpna 1731 za 2 kameny, které byly
nalámány ke 2 sedícím figurám na prospektu.“ V potvrzení, datovaném rovněž 24. srpnem 1731 je psáno, že
Geissler v zákupském lomu nalámal 2 kusy velkých kamenů, každý o délce 3 lokte, šířce 6 čtvrtin a tloušťce také
6 čtvrtin, ke zhotovení dvou soch v ploskovickém libosadu. Toto potvrzení podepsal Ondřej Dubke, který byl
tedy nepochybně autorem těchto dvou soch.
34

První smlouvu s ním uzavřel ploskovický úřad dne 23. září 1724. V této smlouvě, opatřené Purschovým
podpisem a pečetí, se praví: „Řečený pan sochař Pursch má a chce do nového ploskovického letohrádku do tří
otvorů v dolním sále co nejkrásněji a nejozdobněji podle dodaných zpracovaných (posirten) modelů zhotovit
z úštěckého nebo jiného podobného kamene (který dá nejmilostivější vrchnost nalámat svým vlastním nákladem)
tři fontány s patřičnými dětmi (Kindeln) a jinými mořskými figurami i s vyhloubeninou pro nezbytný vodovod
v tomto díle.“ Za každou z těchto fontán měl Pursch podle smlouvy dostat 55 zl., dohromady tedy 165 zl. Jak již
bylo uvedeno ve stavebním účtu, Purschovi byla celá slíbená částka vyplacena do 13. října 1725; (navíc pak
obdržel ještě přídavek ve výši 15 zl.).
35

Druhou smlouvu ploskovický úřad s „p. Janem Purschem, pražským sochařem“, uzavřel 13. října 1725. V této
smlouvě je mimo jiné specifikováno, že „Pan sochař má tento podzim a příští jaro vhodně zhotovit z úštěckého
kamene podle započatého modelu a výšky a osadit tolik statuí čili dvojitých soch (doppelten Bilder) z každého
národa země (von jeder Landes Nation), kolik bude vyžadovat jeden altán“ …a dále „pan sochař má být navíc
vskutku povinen nejen smluveným způsobem bez další odměny zhotovit z kamene pod prostřední mušli čili
fontánu v prostředním sále 2 děti (Kindel), nýbrž také podle požadavků umění předělat a dopracovat všechny
Herkuly, nacházející se v dolní fasádě (all in der untern Faczade befindliche Hercules).“

von Goltzem smluveno vytvoření 6 kaskád do sala terren (po 60 zl., tedy 360 zl.)36 K těmto
hlavním zakázkám měl ještě opravit sochy obrů.
Benátecký sochař Jan Dlouhý obdržel 815 zl. (požadoval však 1084 zl.) za práce, jež jsou
podrobně specifikovány 22. května 1733.
Jan Dlouhý vytvořil 8 kusů figur, velkých 3 lokte, které stojí na 2 nově postavených
sklenících v horní zahradě (původně požadoval po 25 zl. – 200 zl., dostal zaplaceno 144 zl.)
Dále zhotovil na kaskádě v horní zahradě 2 ležící a 1 stojící figuru (požadoval po 25 zl. – 75
zl., dostal zaplaceno 54 zl.).
Dále vytvořil „rozličné figury, chrlící vodu“, v prostřední fontáně (požadoval 200 zl., dostal
zaplaceno 160 zl.).
Dále zhotovil „v dolní sale terreně kaskádu, chrlící vodu, z rozličných figur“ (požadoval 100
zl., dostal zaplaceno 75 zl.).
Dále vytvořil „mnoho velkých i malých rozličných figur, chrlících vodu, do dolní zahrady do
velké fontány“ (požadoval 500 zl., dostal zaplaceno 374 zl.).
Dále zhotovil „pod parapetní zdí 6 pitvorných obličejů (Fratzen-Gesichter) nad kulatými
malými kaskádami“ (požadoval po 1 zl. 30 kr. – 9 zl., dostal zaplaceno 8 zl.)
Tyto informace o dílech i autorství Jana Dlouhého jsou potvrzovány i účty pro
kamenolamačské práce. Dne 18. července 1730 bylo kamenolamači Steltzigovi zaplaceno, že
v úštěckém lomu nalámal materiál pro figuru chrlící vodu do horní fontány ve zdejším horním
libosadu“ a pro postament pod tuto figuru. Vyúčtování zde potvrdil také sochař Jan Dlouhý,
jenž byl tedy tvůrcem zmiňované figury.
O dalších 32 kamenech a jejich rozměrech, jež pro sochaře Jana Dlouhého nalámal Kryštof
Steltzig, nás informuje podrobná specifikace, sepsaná 5. června 1732. Zde je také výslovně
napsáno, že rozměry byly zadány „panem sochařem“, tj. Janem Dlouhým, který také následné
potvrzení o platbě podepsal. Počet jednotlivých kamenů je rozepsán a vztahuje se mimo jiné
k sochařské výzdobě „horní kaskády“ (3ks), prostření fontány (7 ks) a „velké figury“ dolní
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O vyplacení dalších 360 zl., jež byly Purschovi zaplaceny za 6 kaskád do sal terren, již žádné potvrzení není a
stavební účet datum této platby neuvádí. Jak už však bylo uvedeno výše, kámen na tyto kaskády byl lámán na
základě smlouvy ze dne 23. října 1726 a dále je doložena práce na kaskádách v salách terrenách při Purschem
podepsaném vyúčtování zednické práce ze 14. března 1727- ke zhotovení sochařské práce muselo tedy dojít na
konci roku 1726 či v prvních měsících roku 1727.

fontány (13 ks). Výslovně je zde také uvedena specifikace, že 6 kusů kamene bylo nalámáno
ke kaskádě nad kanálem vedle schodů ke vchodu do saly terreny.37
Po odevzdání těchto prací Steltzig ještě během roku 1732 nalámal podle pokynů sochaře
Dlouhého ještě další úštecký kámen, jak je uvedeno ve specifikaci z 20. září 1732. Jednalo se
především o další materiál pro sochy („velkou figuru“) v dolním libosadu, ale také další
kámen (o délce 3 lokty, šířce 5 čtvrtin a výšce 3 čtvrtiny 3 palce) ještě do kaskády u schodů,
vedoucích do saly terreny.
V letech 1810-1813 proběhla na ploskovickém zámku rozsáhlá rekonstrukce. První fází byla
oprava zámecké galerie, provedená v letech 1810-1812, druhou akcí byla oprava a přestavba
vlastního zámku v roce 1812 a po ní následovaly úpravy v zahradě v roce 1813, spojené
s opravami fontán v zahradě i v zámku. V této době byly fontány rekonstruovány, ale některé
fontány a části kaskádového systému byly zrušeny, „zplanýrovány“. Došlo k „demolici dvou
fontán a (některých) pískovcových figur včetně horní fontány, která byla zrušena“. Srovnáním
výčtu sochařských děl, uváděných v účtech, je evidentní, že velká část bohaté výzdoby areálu
zámku se nedochovala.
Nedochovaly se rovněž některé stavby. Skleníky byly strženy v roce 1812.38 Dá se však
předpokládat, že osm soch, které pro dva skleníky v dolní zahradě vytvořil Jan Dlouhý, bylo
zachováno. S největší pravděpodobností skleníky původně zdobily dvě čtveřice soch, a
pokládáme za nejvýše pravděpodobné, že to byly právě alegorie Ročních dob a Živlů, které
pak byly druhotně osazeny na balustrádu attiky zámku při jeho přestavbě v 19. století.39
K tomuto úsudku nás vede zřejmá skutečnost, že sochy stylově patří do souboru, vytvořeného
ve 20. a 30. letech 18. století a že ani v účtech k rekonstrukci v letech 1810-13 není zahrnuta
platba za žádné nové sochy. To, že se nejedná se o díla dvorního sochaře Ondřej Dubkeho,
nám napovídá komparace jednotlivých soch. Personifikace Ročních dob a Živlů se značně
odlišují od jím vytvořených sedících figur Flory a Ceres na horní sala terreně. Daleko bližší
pojetí figury i drapérie k této Dubkeho dvojici je zřejmé na další dvojici alegorických soch,
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Domníváme se, že jde o kaskádu (fontánu) umístěnou v ose saly terreny v suterénu zámku. Fontána je
postavena v blízkosti schodiště a charakterem se odlišuje od zbývajících šesti fontán v této sala terreně, jejichž
autorem je pražský sochař Jan Pursch.
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Se stržením skleníků bylo počítáno ve stavebním projektu na rok 1812, který 27. ledna 1812 sepsal stavitel Jiří
Proksch. Je zde napsáno: „V dolním libosadu budou zrušeny 2 skleníky, každý ze skleníků má zadní zeď o délce
22 sáhů 2 stopy, šířce 3 stopy a výšce 1 sáh 2 stopy“ (NA, ŘSRF/P-ATS Ploskovice, kart. 146).
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Alegorie Ročních dob byly osazeny na attiku hlavního průčelí zámku, alegorie Živlů na zahradní průčelí. Tyto
kamenné figury na střešní balustrádě byly opatřeny novým nátěrem, účet za barvy byl vystaven v lednu
1813.Dnes jsou originály soch umístěny v interiéru zámku, na attice jsou kopie.

umístěných na balkóně zahradního průčelí zámku, s největší pravděpodobností zobrazujících
alegorie Míru a Války. (Proto bychom si na tomto místě dovolili vyslovit názor, že dvojice
Míru a Války byla vytvořena Ondřejem Dubkem). Ani ve stavebních účtech nenacházíme
oporu pro to, že by autorem těchto soch byl Ondřej Dubke nebo druhý sochař Jan Pursch.
Rovněž námět a atribury figur personifikací Ročních dob a Živlů tematicky spíše poukazují
k výzdobě skleníků (např.i stařec Zimy má za sebou pařez, ze kterého raší dužnaté listy, Země
má atribut rýče).
Jisté je, že velká část soch, určených především pro exteriér zámecké zahrady, sochařská
výzdoba galerií, od všech jmenovaných tří sochařů zvláště výzdoba fontán a kaskád se do
dnešních dnů nedochovala. Sochařská výzdoba dvou fontán je značně redukována Jistě se
nedochovalo mnoho velkých i malých rozličných figur, chrlících vodu, udělaných do dolní
zahrady do velké fontány, za které obdržel téměř polovinu celkového honoráře – 500 zl. (374
zl.)
(Ve stejném období, kdy došlo ke stržení skleníků, v účtech nachází i údaj, mezi různými
výdaji vynaloženými na fontány je třeba uvést 100 zl. „za demolici 2 fontán, pískovcových
figur včetně horní fontány, jež má být zrušena, že došlo také k demolici dvou fontán a
pískovcových figur včetně horní fontány)
Na základě výše uvedených skutečností považujeme sochaře Jana Dlouhého z Benátek (Jana
Langa/Dlouhého) za autora alegorií Ročních dob a Živlů. [46, 48, 56, 57, 58, 59] V sala
terreně v suterénu zámku mu připisujeme fontánu („kaskádu“) vedle schodiště s figurami
dvojicí Herkulů, z nichž jeden poráží lva Nemejského a druhý hydru Lernejskou, se dvěma
dvojicemi nepřístojně se chovajících puttů po stranách velké centální mušle, která je
nadnášena orlem. Na dolní zahradě, ve velké fontáně zbyla z mnohafigurové výzdoby dvojice
puttů - zápasníků s mořskými netvory a dvojice malých puttů, nesoucích mísu fontány. Od
Jana Dlouhého je s největší pravděpodobností i výzdoba druhé fontány v horní části zahrady
s puttem držícím spirálovitou mušli, kterého obdivují dvě mořské panny. Tyto plastiky
vznikaly po roce 1730, účtovány byly roku 1733.

