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Oltář Pražského Jezulátka 

Mramorový oltář Pražského Jezulátka 

z roku 1876 je dílem kameníka 

Františka Xavera Lauermanna.  

Sochařská výzdoba je práce sochařů 

Richarda a Petra Prachnera. 

Měděná, v ohni zlacená schránka se  

stříbrnými aplikacemi je od zlatníka  

Jakuba Antonína Thyma. 

 



Oltář Pražského Jezulátka 

Dosavadní prameny datovaly 

schránku do roku 1741 a jako autora 

Uváděly malostranského zlatníka 

Jana Packeney, majitele domu  

U dvou slunců v Nerudově ulici.   



Václav Samuel Theodor Schmidt,  

Karmelitáni se modlí k Jezulátku.  
Jak byla soška Jezulátka vystavena  

v nově zřízené kapli Ježíškově za  

Chrámem v roce 1642, nevíme. 



František Fischer, Pražské Jezulátko. 
Schránka po roce 1654.   



Antonín Birkhart, Pražské Jezulátko,  
přelom 20. a 30. let 18. století. 



Schránka s Pannou Marií Škapulířovou v Talmberské kapli, 
kam bylo Jezulátko přemístěno po roce 1654.  



Jan Jiří Schmidt,  
Votivní obraz  
Pražského Jezulátka, 1742 
Zachycuje pravděpodobnou 
podobu Packeneyho výzdoby 
nové schránky na oltáři  
sv.Jáchyma a Anny v roce 
1741. 



Archivní snímek schránky. 



Porovnání vývoje schránky. 



Karel Salzer,  
Oltář Pražského Jezulátka, 
1776.  
Zlatník Jakub Antonín 
Thym. 



Signatura schránky Pražského Jezulátka. 

                Jakub Antonín Thym                  Menší Město pražské 1773 



Jiří Vilém Seitz, Dvojice adorujících andělů, 1720. 



Jiří Vilém Seitz, Levý adorující anděl, 1720.  



Jiří Vilém Seitz, Levý anděl, 1720. Detail.  



Sochař Matěj Václav Jackel byl pravděpodobně autorem 
modelů adorujících andělů.  



Leopold Liechtenschopf, vrcholová mušle, 1723. 



Leopold Liechtenschopf, Podstavec sošky Jezulátka, 1723. 



Dílenská montáž podstavce se svatozáří. 



Jan Packeny, Andílci z vnitřní výzdoby schránky, 1741. 



Kašpar Gschwandtner, Dvojice andílků, 1740. 



Fragmenty vnitřní výzdoby schránky z roku 1741.  
Zlatník Jan Packeny. 



Dílenská sestava vnitřní výzdoby schránky. 
Stav v průběhu restaurování. 



Ukázky mechanických defektů a koroze  
stříbrné aplikované výzdoby schránky. 



Detail korozního narušení stříbra  
u vnější výzdoby schránky.  



Detaily poškození stříbra atmosférickou korozí. 



Hlavička andílka ze svatozáře nad schránkou,  
stav před a po restaurování 



Postup doplňování chybějících částí výzdoby schránky. 
Rekonstrukce ornamentu podle Schmidtova obrazu. 



Detaily zadní desky schránky z vnější strany. 



Horní část zadní deky s červeným nátěrem a stopami  
po dřívějším upevnění stříbrné výzdoby. 



Dílenská montáž vnější zlatnické výzdoby schránky. 



Zpětná montáž. 



Horní a spodní část 
vnitřní výzdoby schránky  
v průběhu  
zpětné montáže  
do celku. 



Vrcholová svatozář  byla na středovém talíři signována 
Ignácem Novákem roku 1783.  

Vlevo detail paprsku poškozeného loupajícím se lakem. 



Vrcholová svatozář před a po restaurování. 



Schránka Pražského Jezulátka po restaurování. 



Zlatníci podílející se na výzdobě a schránce 
Pražského Jezulátka.  

• Jiří Vilém Seitz  (1720) 

 

• Leopold Lichtenschopf (1723) 

 

• Kašpar Gschwandtner (1740) 

 

• Jan Packeny (1741) 

 

• Jakub Antonín Thym (1783) 

 

• Ignác Novák 

 

 



Tabernákl pro zázračný obraz 
Panny Marie Mantovské (Mantuánské) 



Krátce z historie zázračného obrazu. 
Podle Fra. Karla V. Horkého 

• Kdysi střelil jeden vojín po obraze Panny Marie kleje a spílaje. 
Vypálená koule zasáhla prsa Nejsvětější Panny a v téže chvíli 
vytryskla z rány krev. Rouhače stihl zasloužený trest Boží a obraz 
došel vysoké úcty. 

• Roku 1630 dobyl hrabě Rambold de Collalto Mantovu a zázračný 
obraz Mariánský odvezl do Štýrského Hradce. 

• Zanechal jej u zbožné vdovy Anny Felicie Strenzlerové, svobodné 
paní z Grünbergu, která zaznamenala mnoho zázraků. 

• Po přestěhování do Prahy její srdce vzplálo vřelou úctou k 
Milostnému Ježíškovi a v roce 1642 věnovala zázračný obraz 
Mantuánský pražským Karmelitům. Obraz byl umístěn v nově 
zřízené kapli Ježíškově za chrámem. 

• Roku 1680 za hrozného moru byl přemístěn do chrámu na oltář sv. 
Jana. Později byl vedle bývalého vchodu na dnešním místě oltáře 
Jezulátka a po jeho zazdění (1715) byl definitivně umístěn tam kde 
je. 



Krátce z historie zázračného obrazu. 
Podle Fra. Karla V. Horkého 

• Roku 1734 bylo množství drahocenných darů zločinnou rukou 
uloupeno. Zbožná Terezie Schäfflerová dala zhotoviti skvostný rám 
z mědi v ohni zlacené a stříbrnými ozdobami opatřené. 

• První kněz řádu rytířů maltézských uvádí ve svých záznamech z 
roku 1787, „že všechny drahocenné dary byly odneseny“. 

• Roku 1876 byl obraz malířem historií Josefem Hellichem 
restaurován. 



Záznam o restaurování obrazu na zadní straně 
desky, z roku 1876, od Fra. J. Slánského. 



Ve Štencově archivu byl dohledán skleněný 
negativ tabernáklu z počátku 20. století. 



Malá detektivní zápletka. 
 Detail reliéfu z archivní fotografie.  

   



 
 Detail reliéfu při převzetí tabernáklu  

 



Stav po restaurování a doplnění. 



Detaily zpracování stříbrného reliéfu. 



Poškození druhého reliéfu na archivním snímku. 



Poškození druhého reliéfu bylo stejné jako na 
archivní fotografii. 



Stav po restaurování a doplnění. 



Na tabernáklu bylo celkem 32 kusů stříbrných 
aplikací neúplných, nebo zcela chybělo.    



Hlavy a křídla andílků na archivní fotografii. 



Nedochovalo se šest hlaviček a troje křídla. 



Kopie hlaviček velkých andělů. 



Kopie hlaviček malých andílků, křidélek, váziček a 
mariánských kvítků. 



Vrcholové slunce, stav po restaurování 



Obraz po demontáži z rámu. 



Korunka Panny Marie Mantovské. 



Hvězdicová brož byla osazena, horským 
křišťálem, almandinem, pyropem a rubínem. 



Obraz po demontáži stříbrných aplikací. 



Stopy po demontáži aplikací na červeném pozadí. 



Detail poškození malby. 



Rytina zachycující obraz před přemalbou. 



Sonda na zjištění stavu původní malby. 



V průběhu snímání přemaleb. 



Tmelení obrazu. 



V průběhu retuší. 



Stav po restaurování ještě se stříbrnými 
aplikacemi. 



Stav po restaurování s korunkou a hvězdou. 



Celkový pohled na tabernákl po restaurování. 



Děkuji za pozornost 

 

Více na stránkách 

 

www.houska.cz 
 

 

Ivan Houska 

http://www.houska.cz/

