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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá dějinami poutního kostela P. Marie Vítězné od počátku až do 

současnosti. Historie tohoto poutního místa se začala psát již po bitvě na Bílé hoře. Malá kaple bez 

věže byla postavena již roku 1623 na bělohorském bojišti, za účelem řádného pohřbení padlých z 

této bitvy. Zasvěcena byla původně svatému Václavovi, později však bylo vítězství připisováno 

Panně Marii a kostel s celým poutním komplexem zasvěcen Panně Marii Vítězné. Celý areál s 

kostelem byl dostavěn kvůli válečným přepadům až na počátku 18. století, kdy po mnoha 

přestavbách získal svou dnešní podobu. Hlavním architektem byl podle některých zdrojů Jan 

Blažej Santini-Aichel a s uměleckou pomocí Kosmy Damiána Asama, Václava Vavřince Reinera a 

Johanna Adama Schöpfa byl tento vrcholně barokní poutní areál dokončen. Součástí komplexu 

jsou kromě kostela také kaple svatých, které jsou rovněž velmi precizně provedené. Poslední 

stavební úpravy zaznamenalo poutní místo na počátku 20. století, kdy zde byl vybudován 

protiletecký armádní kryt. Dne 31.ledna 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou a 

taktéž začala generální rekonstrukce objektu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bílá hora, kostel Panny Marie Vítězné, dějiny, Čechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The bachelor thesis writes about  the history of the pilgrimage church of St. Mary the Victorious 

from the beginning to the present. The history of this pilgrimage site began to be written after the 

Battle of White Mountain. A small church without a tower was built as early as 1623, on the White 

Mountain battlefield, in order to properly bury the fallen from this battle. It was originally 

dedicated to St. Wenceslas, but later, because the victory was attributed to the Virgin Mary, the 

church and the entire pilgrimage complex was dedicated to Our Lady of Victory. The entire 

complex and the church were not completed due to wartime raids until the early 18th century, 

when, after many reconstructions, it acquired its present form. According to some sources, the main 

architect was Jan Blažej Santini-Aichel, and with the artistic help of Kosma Damián Asam, Václav 

Vavřinec Reiner and Johann Adam Schöpf, the Baroque pilgrimage complex was completed. In 

addition to the church, the complex also includes the chapels of the saints, which are also very 

precisely executed. The pilgrimage site underwent its last structural changes at the beginning of the 

20th century, when an army air-raid shelter was built here. On 31 January 2018, the entire site was 

declared a national cultural monument and the general reconstruction of the site also began. 
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Bílá hora (White Mountain), Pilgrimage Church of Virgin Mary Victorious, history, Bohemi 
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Úvod 

 

Hlavním tématem mé bakalářské práce je poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé 

hoře společně s poutním areálem, kterého je kostel součástí. Kostel je hlavní dominantou 

celého komplexu. Práce pojednává o historii jednoho komplexu církevních budov, které v 

rámci regionální mikrohistorie spadají do lokality městské části Praha 17 - Řepy, jehož je 

poutní areál a přilehlé okolí na Bílé hoře součástí.  

Důvodů, proč jsem se rozhodl zpracovat toto téma, je více. Zaprvé v Řepích bydlím od 

svého narození a zadruhé jsem si chtěl rozšířit znalosti o pamětihodnostech v mém blízkém 

okolí, o kterých jsem původně vůbec nevěděl, anebo je znal jen velmi povrchově. Impulsem k 

mé práci bylo vypracování domácí přípravy na předmět Regionální historie, jenž jsem plnil ve 

druhém ročníku, a také když jsem se poprvé ve svém životě rozhodl navštívit kostel a jeho 

areál.  

Hlavním cílem mé práce je postihnout historický vývoj komplexu jako celek. Práce 

obsahuje informace o kulturně historickém odkazu, dějinných událostech, jež se přímo 

poutního místa dotýkají, popisu užitých architektonických prvků budov v exteriéru i interiéru 

a stavební historii. Zabývám se také otázkou autorství architektonických i uměleckých děl. 

 Chtěl bych tak je vytvořit dokument, jenž by v sobě spojil odborné znalosti, které lze 

najít v odborných publikacích, s jakým si průvodcem, který si může návštěvník památek vzít s 

sebou, a který mu poskytne komplexní přehled. Zároveň jsem do své práce zakomponoval i 

zcela nové poznatky, které se ve starší literatuře nevyskytují, neboť byly objeveny teprve 

nedávno. Pro lepší orientaci v prostorách areálu je práce doplněna fotografiemi, které navíc 

umožní čtenářům nahlédnout i do míst, která nejsou volně přístupná. Tímto způsobem bych se 

rád pokusil pozměnit smýšlení ostatních Pražanů a dalších návštěvníků, kteří na Řepy nahlíží 

jen jako na sídliště plné panelových domů okolo tramvajového obratiště na konečné stanici. 

Věřím, že má práce může sloužit jako studijní podklad pro studenty středních i vysokých škol. 

Nicméně jsem si vědom, že tento dokument není řádně sepsán podle didaktických zásad pro 

tvorbu výukových a studijních materiálů, neboť jsem během svého bakalářského studia neměl 

žádné didakticky orientované předměty.  

Důležitým bodem, jenž je také třeba zmínit, je problematika dostupnosti literatury a 

zdrojů. Již od počátku, jsem si byl vědom toho, že počet sekundární literatury je velmi 

omezený. Problém byl také v relevanci oněch zdrojů, neboť některé byly vůči sobě v přímém 

rozporu. Tento problém jsem řešil syntézou zdrojů a vysvětlením konkrétního úhlu pohledu 
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autora. Velmi nápomocným zdrojem mi byla zpráva o archeologickém průzkumu, který byl 

prováděn v sedmdesátých letech dvacátého století. Informace z tohoto zdroje jsem aktualizoval 

podle nejnovějších poznatků. Nápomocný mi byl také správce areálu a řádové sestry, které mi 

ochotně vypůjčily potřebný studijní materiál a provedly mě po areálu. 
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1 Bitva na Bílé hoře a její důsledky 

1.1 Předcházející události 

 

Bitva na Bílé hoře byla vyvrcholení procesu znovuupevnění katolické moci v zemi s 

utrakvistickou tradicí, v zemi, která byla pyšná na své vítězství v náboženské otázce, které si 

lidé těžce vybojovali během Husitských válek. V průběhu šestnáctého století však v důsledku 

změny dynastického vládnoucího rodu, rodu Habsburků, docházelo k nátlaku ze strany 

panovníka na zemské stavy a za jeho podpory se do důležitých úřadů zemské správy dostali 

Češi katolického vyznání. Nekatolická stavovská opozice se však nechtěla smířit se 

skutečností, že katolická moc v zemi opět posiluje, což vedlo k vzájemným sporům a 

potyčkám. Zástupci nekatolických církví se dohodli na sepsání dokumentu, jenž upravoval 

jejich náboženská práva, tento dokument známe pod názvem Česká konfese. Spory vyvrcholily 

v roce 1575, kdy císař a český král Maxmilián II. potřeboval schválit výběr daní a zároveň 

nechat zvolit tehdy nezletilého Rudolfa II. za českého krále. Po dlouhém jednání došlo ke 

zvolení Rudolfa II. za krále a také ke slovnímu potvrzení České konfese. Situace se tak na 

chvíli uklidnila, ovšem o několik let později se opět rozhořel boj. Spory Rudolfa II. a jeho 

bratra Matyáše I. poskytly stavům vhodné podmínky pro písemné potvrzení České konfese. 

Výměnou za signaci se králi dostalo podpory ze strany českých stavů. Roku 1609 tak byl vydán 

Rudolfův majestát. Tento dokument měl zajistit klid v zemi, bohužel však po smrti Rudolfa II., 

kdy na český trůn usedl jeho bratr Matyáš I. docházelo k porušování a obcházení tohoto 

nařízení. Tyto skutky tak opět zažehly sváry, které vyeskalovaly v druhou pražskou 

defenestraci roku 1618. Po defenestraci v době plné neúspěšných vyjednávání, smrti Matyáše 

I. a nástupu Ferdinanda II. Štýrského na trůn, dochází k vypuknutí České války, která byla 

součástí konfliktu známého jako Třicetiletá válka.         

V počátku tohoto konfliktu měla stavovská opozice a její armáda převahu. Stavovský 

generál a také jeden z iniciátorů defenestrace Jindřich Matyáš Thurn se se svou armádou dostal 

až k Vídni, kterou neúspěšně obléhal. Postupem času ale začal mít navrch Ferdinand II. který 

získal silnou zahraniční posilu od příbuzenské větve vládnoucí ve Španělsku a také Katolické 

ligy.  V té době se stal českým králem Fridrich II. Falcký, který byl zvolen českými stavy jak 

pro svou nekatolickou víru, tak pro členství v Protestantské unii, či spřízněnost s anglickým 

králem Jakubem I. Stuartem.   
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Jednotlivé bitvy a srážky vedly až na bitevní pole na Bílé hoře u letohrádku Hvězda a 

přilehlé oboře. Předcházející úhybné manévry přivedly dvě velké armády až před Prahu, kde 

byla ustanovena fronta od Hvězdy až do Motola.  

Stavovská armáda byla zakopána na výše položeném místě, než spojená císařská a 

ligistická vojska, což jim dávalo strategickou výhodu. Je však třeba připomenout, že stavovské 

vojsko bylo velmi unavené v důsledku předchozích manévrů, zásobování vázlo a žoldnéři 

neviděli již několik měsíců výplatu. Tyto faktory tak vedly k celkové demoralizaci celé 

stavovské armády. 

V čele katolických armád stálo mnoho významných vojevůdců. Karel Bonaventura 

kníže Buquoye velel císařské armádě, Jan Tscerclase hrabě Tilly vedl císařsko-ligistické vojsko 

a byl podřízen Maxmiliánu I. Bavorskému.1 Maxmilián I. byl významný kníže, podporovatel 

a bratranec Ferdinanda II., který chtěl svou pomocí císaři zlepšit své mocenské postavení a 

získat tak další území pod svou vládu. Společně s ním byl na bitevním poli i jeho zpovědník, 

bosý karmelitán Dominicus á Jesu Maria2, který s sebou měl obraz s vyobrazením Adorace 

narození Ježíše Krista. Tento obraz měl údajně pocházet z kostela, který byl vypleněný 

stavovskou armádou. Dominicus apeloval na vedení armády, aby byl zahájen útok i přes terénní 

nevýhodu, neboť si byl jistý, že katolická armáda zvítězí. Promluvil k vojsku a ve jménu Panny 

Marie byl útok zahájen. K rozhodujícímu střetu došlo 8. listopadu roku 1620, tento střet po 

počátečních dílčích úspěších stavovská armáda prohrála a dala se na útěk ku Praze.  

Toto rozhodující střetnutí tak znamenalo konec nadějí na stavovskou spoluúčast ve 

vládě a také zahájilo postupnou rekatolizaci země, která ve větší míře začala až v padesátých 

letech sedmnáctého století, neboť rekatolizační snahy byly narušovány vojenskými vpády 

nepřátelských vojsk v průběhu Třicetileté války. Český král Ferdinand II. Štýrský nehodlal 

rebelantům nic odpustit a zároveň se svým chováním snažil demonstrovat svou sílu. O rok 

později 21. června tak došlo k odsouzení a popravě dvaceti sedmi českých pánů, což činní 

symbolickou tečku za Českou válkou.              

 

 

 

 

 

1 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 39. 

2 Dominicus á Jesu Maria, bosý karmelitán, požehnal kat. vojsku obrazem adorace Krista. ROYT, Jan, 2020. 

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 4. 
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2 Historie kostela Panna Marie Vítězné na Bílé hoře 

2.1 Vývoj stavebních úprav  

Již velmi krátce po té, co se v roce 1620 odehrála bitva na Bílé hoře, se čím dál více 

začala objevovat přání, aby toto velké katolické vítězství bylo oslaveno, a aby byla uctěna a 

připomínána zázračná pomoc, jež byla katolickým vojskům poskytnuta Pannou Marií. Z tohoto 

podnětu se rozhodl pražský arcibiskup Jan Lohelius vydat pastýřský list, jímž vyzýval lid k 

finanční sbírce na výstavbu chrámu na Bílé hoře. Peněžní sbírka byla započata již rokem 1622. 

Země byla zmítána válkou a také duchovní krizí, takže není nijak podivné, že se na katolickou 

svatyni nevybrala příliš vysoká částka. Peníze tak vystačily na malou čtyřbokou kapli, která co 

do rozměrů byla 6 loket široká a 8 loket dlouhá, tedy v metrickém systému 3,6 metru do šířky 

a 4,8 metru do délky. Její autor není dodnes známý a ani její přesná podoba se nám 

nedochovala, neboť tělo bylo při přestavbě začleněna do hmoty Hagenovské kaple. Její 

přibližnou podobu můžeme vidět na Birkhardtově rytině z roku 1725, která byla vytvořena 

podle nákresů měšťana a malíře Kristiána Luny. Ke stavbě bylo použito kamenné zdivo, jež 

bylo omítnuto a natřeno bílou barvou. Tehdy byla kaple zasvěcena Panně Marii. Během 

Třicetileté války došlo k jejímu poškození a tak byla užívána jako kostnice. 3  

V tomto zuboženém stavu zůstala až do počátku 17. století, kdy se opravy a 

rekonstrukce ujal bavorský zedník Michal Hagen. K původní kapli přistavěl předsíň, spíše tedy 

arkádu. Součástí bylo také průčelí se štukovým štítem, který byl podepřen čtyřmi 

obdélníkovými sloupy. Nad portálem byla vystavěna lucerna s cibulovitou střechou a loď nově 

vzniklého kostela byla pokryta střechou sedlovou. Ani zde nám však není známa přesná podoba 

tohoto kostela, dochovala se nám opět pouze kresba malíře Luny4. Tento kostel byl zasvěcen 

svatému Václavovi. Hagenova iniciativa spustila další stavební práce, které přetvářely kostel 

až do dnešní podoby.  

Sbírka na přestavbu vyhlášená v roce 1705 byla mnohem úspěšnější než v pobělohorské 

době a bylo tak možné vystavět již důstojnou svatyni. Započalo tedy plánování celého poutního 

komplexu. Kostel se stal dominantou celého prostoru, a proto byl umístěn na středové osy. Tím 

 

3  ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

11. 

4 Kristián Luna, měšťan, malíř a autor celé přestavby poutního komplexu. KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál 

P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: Ministerstvo vnitra ve spolupráci s 

Národním archivem. s. 93. 
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bylo rozhodnuto o jeho tvaru a proporcích. Tvar rovnoramenného kříže dodává celému 

komplexu správnou spirituální atmosféru.  

Původní kaple byla užita jako základ stavby a hlavní loď kostela. Zachovány však byly 

pouze boční stěny kaple. Východní stěna kaple byla probourána a  ke kapli byl přistavěn 

osmiboký presbytář bez tamburu s malou kopulí a věžičkou. Na západní straně kaple byly 

zazděny volné průchody mezi sloupy a portál byl posunut na samý okraj stavby - více na západ.  

Nad vstupem do kostela bylo umístěno obdélníkové zamřížované okno, to osvětluje kůr pro 

varhany, ke kterému vede točité schodiště. Západní stěna, která byla původním portálem do 

kaple, byla probourána. Roku 1706 došlo ke změně patronátu a kostel byl zasvěcen Panně 

Marii Vítězné. Symetricky přes příčnou osu byla na východní straně presbytáře umístěna 

sakristie se zvoničkou, do které se vystupuje po vřetenovém schodišti. Tato přístavba byla 

dokončena roku 1709, o čemž jsme informováni letopočtem na východní stěně sakristie. Nutno 

podotknout, že dnes již není na západní straně kostela nad portálem umístěna stejná zvonička 

jako nad sakristií. V protokolu o archeologickém průzkumu však Mojmír Horyna uvádí, že je 

vysoce pravděpodobné i na základě dobových rytin, že původně byla střecha nad vstupem 

osazena stejnou zvoničkou. Prokázat však toto tvrzení je velmi obtížné, neboť dnes již nelze 

prozkoumat prostory půdy v západní části kostela.5 Obecně lze říci, že datace jednotlivých 

přistavených částí je velmi jednoduchá i pro běžného návštěvníka, neboť každá přístavba je 

popsána rokem nebo chronogramem dokončení stavby.   

Přestavbou kaple a dostavěním presbytáře se sakristií však stavba neskončila. K 

osmibokému střednímu kněžišti byla roku 1710 připojena další osmistěnná stavba, kaple svaté 

Rozálie.6 Ta se nachází při jižní straně kněžiště a má dva vstupy. Jeden západní, nekrytý vstup 

se čtvercovým zamřížovaným oknem, který vede na nádvoří. Druhý na jižní straně kaple je 

krytý ambitem, ten byl však napojen na kostel až roku 1729. Na střechu kaple svaté Rozálie 

byla umístěna lucerna s osmy okénky. O dva roky později byla k severní stěně presbyteria 

přistavěna kaple svatého Hilária.7 Aby byl zachován jednotný ráz stavby, byla opět užita osová 

souměrnost a kaple tak nabyla stejné podoby, jako její jižní sestra – osmiboká stavba se dvěma 

 

5 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 39. 
6 Svatá Rozálie, katolická světice, ochránkyně před zlými nemocemi. V kapli nebyla uložena žádná její relikvie.   

ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

15. 
7 Svatý Hilárius, biskup a světec. V kapli mu byl vystavěn k jeho uctívání oltář s ostatky.  ROYT, Jan, 2020. 

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 34. 
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vstupy a lucernou. Mezi lety 1706 a 1708 byl vytvořen plán na výstavbu komplexu. V té době 

bylo nádvoří již obehnáno obvodovou zdí a ambity byly přistavovány postupně až v průběhu 

let. S výstavbou ambitů se kostel za obvodní zdí ztrácel, a tak roku 1714 došlo ke zvýšení 

původní kopule nad osmibokým presbytářem. Přidán byl oválný tambur s osmi okny a 

čtvrtkruhovými záklenky, který podpíral oválnou kopuli s lucernou a zlatou makovicí na špičce 

střechy kostela. Po dokončení těchto střešních úprav utichly práce na kostelu samotném na 

delší dobu. Jen roku 1716 vznikla pod podlahou kostela krypta.   

 Až roku 1728 byly vytvořeny dvě depozitářové komory na vnější straně zdi při západní 

straně kostela. Vznikly zazděním výklenků, které byly mezi vnějšími stěnami hlavní lodi 

kostela a těly osmibokých kaplí svatého Hilária a svaté Rozálie. Do depozitářů se vstupuje 

jednokřídlovými dřevěnými dveřmi. Vedle jednoduchých dveří jsou pak dvě malá obdélníková 

okna - z každé strany jedno. Fakt, že jsou depozitáře přistavěny později, může běžný návštěvník 

zjistit nejen z datace, která je vytesána nad vstupem, ale také z nepříliš vhodného řešení 

výstavby oněch úložných prostor. Příčky a střechy, které tvoří depozitáře, totiž zasahují přímo 

do malého okénka, jež je umístěno z jižní stěny lodi kostela. Toto řešení je tak malou estetickou 

vadou, které si však při vstupu do objektu všimne každý téměř na první pohled. K roku 1728 

také patří repatronizace kaple svaté Rozálie. Kaple nově nesla jméno svatého Feliciána8, jehož 

ostatky zde byly uchovány v oltáři. 9 

2.2 Rozbor architektonických okrasných prvků 

 

Průčelí západního vstupu je rozvrženo do tří os. Na hlavní prostřední ose se nachází 

portál s dvoukřídlými dveřmi, které jsou pobité oplechováním. Portál je zdoben šambránou s 

ušima a se zdvihem při překladové liště. Práh je cihlový a nahozený cementem. Zajímavostí je, 

že podlaha kostela se nachází asi 6 cm pod úrovní nádvoří. Na překladu dveří je napsán rok 

1704, jako připomínka první stavebních úprav původně malé kaple. Nad vstupem je v ose 

umístěné okno se šambránou vytvořenou ve štuku. Horní část šambrány je zdobena pásovým 

ornamentem složeným z voluntových křidélek a plasticky vytvořených lístků. Tomuto druhu 

ozdobného prvku se také říká lesbické kyma. V ose okna je umístěn kuželovitý svazkový 

klenák. Okno je zamřížované na koso vedenými kovovými pásy. Zbylé dvě osy průčelí jsou 

 
8 Svatý Felicián, biskup a mučedník. V kapli mu byl vystavěn k jeho uctívání oltář s ostatky.ROYT, Jan, 2020. 

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s.34. 

9 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 2–17. 
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tvořeny zazděnými průchody s půlkruhovými mělkými záklenky. Zdobeny jsou jednoduchými 

lizénami při vnější straně portálu a na rozích jsou zdobeny bosáží. Ve střední části vedle oken 

je lichá atika s balustrádou ležící na dvojité římse. Horní část průčelí tvoří velmi křivkovitě 

tvarovaný štít s plastikou a třemi sochami. Boky štítu jsou seříznuty do křídlového náběhu 

esovitého tvaru. Horní římsa je zdobena volutami a v prostředku na ose je protnuta kuželovým 

klenákem s latinským nápisem “ Mariae de Victora ”, který informuje o tom, komu byl kostel 

zasvěcen. Nad klenákem je na podstavci umístěna socha svatého Václava, jemuž byla před 

stavbou kostela zasvěcena hágenovská kaple.  

Nejvíce prostoru na štítu je věnováno plastice, která vyobrazuje průběh bitvy. Ústřední 

postavou reliéfu je karmelitán Dominicus á Jesu Maria jedoucí na koni a žehnající katolickému 

vojsku. Za ním jede jeho pán Maxmilián I. Bavorský, na pozadí zuří bitva a v levé horní části 

je vyobrazen letohrádek Hvězda. Pod klenákem, v horní části fresky je umístěna kartuše s 

korunou. Uvnitř kartuše byl do štuku vpraven obraz Adorace narození Ježíše Krista, který také 

hrál významnou úlohu ve vítězství katolických vojsk. Okraje plastiky zdobí vlněná pásková 

lišta nesoucí citát: “Reddite! Quae sunt Caesaris. Caesari et: Quae sunt Dei, Deo.”.10 Tato 

známá slova z evangelia svatého Matouše pronesl Dominicus při ranní mši a přesvědčil tak 

velitele k zahájení bitvy. Druhá pásková lišta, která prochází klenákem, nese slova, jimiž žehnal 

Dominicus vojákům: “Da mihi virtutem contra Hostes tuos. Monstra te esse Matrem.”. V 

překladu: “Dej mi sílu proti tvým nepřátelům. Dokaž, že jsi matkou. ”  11  

Již byla zmíněna socha svatého Václava, ta však není jediná na průčelí kostela. Vedle štítu stojí 

na piedestalech ještě dva andělé, toto trojsoší není spojeno takto dohromady náhodou. Jedná se 

o středověký ikonografický způsob ztvárnění svatého Václava.    

   Boční průčelí hlavní lodi kostela  je řešeno celkem jednoduše. Pozůstatky starší 

přístavby jsou opět začleněny do nové stavby. Boční stěny jsou z jedné třetiny tvořeny 

zazděnými průchody s půlkruhovými mělkými záklenky a zdobené lizénami s bosáží. Mezi 

lizénami jsou ve štuku vyhotoveny liché portály zdobené supraportou. Supraporta je zdobena 

křivkově se táhnoucí římsou a ve středu si můžeme všimnout vystouplého plochého 

čabrakového pole. Nad lizénami je na dvojité římse položena lichá atika s balustrádou, stejně 

jako nad vstupem.   

 

10 Citát z Matoušova evangelia. Mt. 22,18 -22:”Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu. ” 

KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 11. 

11 Tamtéž s. 11. 
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Na jižní straně lodi je vsazené středně velké půlkruhové klenuté okno s jednoduchou 

nezdobenou šambránou.  Okno je zamřížované na koso vedenými kovovými pásy. Dnes je před 

ním vsazena ještě jedna klasická mříž. Na jižní boční stěně se také nachází chronogram: ”In 

terris nostris pacem Leopold ac finem bellis nate Iosephe”.12 Pozorný a chronogramů znalý 

návštěvník však pozná, že letopočet nedává smysl, neboť po sečtení římských číslic nám vyjde 

číslo 2406.  Nejedná se však o žádné apokalyptické datum, kdy se Země přestane otáčet a 

nastane konec světa. K vysvětlení této záhady potřebuje znát dvě fakta. Zaprvé bylo z výše 

uvedeného chronogramu odstraněno pár slov, když se do bočních stěn prorážel otvor pro okno. 

Zadruhé byl v tomto chronogramu původně zdvojen letopočet. Jednalo se rok o 1704, který 

měl opět připomínat počátek stavebních úprav. Omítka bočních stěn je jednoznačně pozdější, 

než barokní. Kolem jižního okna byly nalezeny fragmenty původní omítky, která měla 

červenou barvu. Střecha, která pokrývá západní část kostela, je sedlová a krytá vypouklými 

střešními taškami. 

 Na střední příčné ose jsou umístěné tři na sebe navazující oktogonální stavby - tedy 

kněžiště a dvě kaple. Mezi vnějšími stěnami kaplí a hlavní lodí jsou přistavěny depozitáře, 

které, co se týče výzdoby, nejsou nějak přehnaně zdobené. Jejich rustikové průčelí je rozvrženo 

do tří os. Na hlavní ose jsou umístěny jednokřídlové dveře bez šambrány, nad nimi je umístěný 

kuželový svazkový klenák s rokem 1728, kdy došlo k přístavbě. Na zbylých dvou osách jsou 

umístěna okna a nad nimi také kuželové klenáky.   

Tělo ortogonálního presbyteria dnes již není příliš patrné, neboť je téměř celé 

obestavěné a jeho původní vzhled můžeme vidět už jen z východní strany. Na něj navazuje na 

vznosném tamburu s osmi okny střední kopule s lucernou zakončená bání. K navýšení střední 

kopule došlo o několik let později, aby zabírala dominantní postavení a vhodně tak 

reprezentovala. Původně byla ve stejné výškové hladině, jako kopule kaplí. Oválný tambur je 

položen na kladí osmibokého kněžiště, z čehož je patrné, že kopule úplně nezapadá do 

konceptu původního architektonického návrhu a tudíž je dílem jiného architekta.13 Po stránce 

estetické je tambur položen na celkem vysokém soklu s pásovou patkou. Hlavní část je  

 

12 Původní chronogram:” In terrIs nostrIs paCeM LeopoLDe parabIs aC fIneM beLLIs nate Iosephe DabIs ” 

HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha - Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie Vítězné 

na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v 

Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s.34. 

13 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 36. 
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rozdělena do osmi polí. Jednotlivá pole od sebe oddělují pilastry s jónskou hlavicí a 

redukovanou patkou. V polích se nachází okna s krásně taženou šambránou a záklenky. Pod 

okny jsou rozsáhlá parapetní pole. Zasklení oken bylo provedeno moderní metodou, skleněné 

obdélníky jsou vsazeny do olověné mřížky. Na tamburu je na východní straně rok dostavby 

1714. Podstavec uzavírá kladí a dvoudílný architráv, střecha kopule je pokryta plechem. Na 

kopuli navazuje oválná lucernička s osmi okénky se šambránou. Mezi jednotlivými okny jsou 

liseny zdobené vztyčenými volutami a lesbickým kymatem. Stříška je krytá plechem a 

zakončená cibulovitou bání. 

Boční osmistěnné kaple navazují vnitřní stranou na presbytář, k vnějším stranám kaplí 

jsou přivedeny ramena ambitů, které umožňují vstup přes kaple do kostela. Kaple jsou tak 

tvořeny třemi poli na východní a západní straně. Potřeba je připomenout, že na západní straně 

jsou sice připojeny depozitáře, avšak nedosahují stejné výšky jako loď kostela. Nároží kaplí je 

zdobeno pásovou rustikou a v polích jsou volné obdélníkové plochy rámované plastickými 

profily. Paty průčelí tvoří sokl pískovcových desek. Ve středním poli na západní straně obou 

kaplí jsou vsazeny pískovcové portály. Ty jsou až na malé výjimky stejné, jako hlavní portál 

kostela - tedy vstup s dvoukřídlými dveřmi, které jsou pobité oplechováním. Je zdoben 

šambránou s ušima a zdvihem při překladové liště. Nad vstupem je v ose umístěné okno se 

šambránou, vytvořené ve štuku. Horní část šambrány je zdobena svazkovým klenákem a 

volutami bez lesbického kyma. Okno je zamřížované na koso vedenými kovovými pásy. Navíc 

okno navazuje plynule na portál bez římsy.  V krajních polích, při západní straně kaplí jsou do 

vnějších stěn vloženy jednoduché polokruhové výklenky v šambránách s lištou. Jeden z nich 

je také umístěn v jihovýchodním poli. V těchto výklencích jsou umístěné polychromatické 

sochy z počátku 19. století. Jedná se o sochu svatého Benedikta14 při kapli svatého Hilária a 

sochy svatých Františka Xavera15 a Ignáce z Loyoly16 při východní a západní stěně kaple 

svatého Feliciána.  Vnější strany kaplí, proti kterým stojí vstupy do poutního areálu, jsou též 

opatřeny portály. Průčelí tvoří trojdílný architráv složený z drobných pásků. Římsa je 

jednoduchá, ale s výrazným profilem. V šambránách nad bočními portály jsou datovány roky 

dostavby kaplí. Roku 1710 byla dokončena kaple svatého Hilária a o dva roky později kaple 

svaté Rozálie. Střechy kaplí jsou nízké, stanové, oktogonální s osmistěnnou lucernou a 

 
14 Svatý Benedikt z Nursie, světec a zakladatel řádu benediktinů.  Socha světce je umístěna nad hrobem 

břevnovského benediktinského opata Placida Beneše. ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na 

Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 25. 
15 Svatý František Xaver, světec a spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuitů. ROYT, Jan, 2020. Poutní 

místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 40. 
16 Svatý Ignác z Loyoly, světec, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuitů. Tamtéž, s. 40 
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zvonicovou bání s podříznutou špicí. V polích lucerniček jsou umístěna okna v šambránách s 

půlkruhovým záklenkem. Lucerny jsou zakončeny drobným kladím, rohy jsou zdobeny 

vztyčenými akantovými listy.    

Boční průčelí kaplí s portály se nachází na příčné ose kostela. Roku 1729 k nim byly 

přivedeny ramena ambitu. Jednoduché pískovcové portály byly vytvořeny společně s kaplemi, 

doplněny však o supraporty s oválnými kartušemi na středové ose. Vstupy jsou ploché, s 

kamennou lištou a u překladu mají uši. Jsou osazeny dvoukřídlými barokními dveřmi pobitými 

plechem s kamenným prahem.  

Východní strany tříosých průčelí kaplí jsou prakticky stejné jako západní. Rozdílné jsou 

pouze liché portály a okna ve střední části.   

Sakristie nacházející se na východní straně kostela je stejně řešená jako západní hlavní 

loď. Až na malé výjimky jsou prakticky shodné, a proto budu na následujících řádcích 

popisovat jen odlišnosti. Na první pohled je sakristie odlišná svou zvoničkou. Jak již bylo 

řečeno, je pravděpodobné, že na západní straně původně stála shodná věž.  

Těsně při horním okraji štítu vyrůstá ze střechy čtyřhranná zvonička vertikálně dělená 

na dvě části. Spodní část tvoří čtyřstranný plochý sokl, který je na rozích zdobený pásovou 

rustikou a uprostřed prázdným polem. Na jižní straně soklu jsou v poli umístěny sluneční 

hodiny. Na západní straně je v soklu vtlačen do omítky rok 1709.  Horní část má seříznuté 

rohy, je tedy svou podstatou oktogonální. V seříznutých rozích jsou vloženy mělké půlkruhové 

výklenky. Nad nimi je tažena oběžná patková římsa záklenků oken, z níž vyrůstají volutové 

konzoly akantových listů. Pod korunní římsou je pak vedený pás lesbického kyma. Ve čtyřech 

hlavních polích jsou umístěna velká okna s balustrádovými parapety. Kuželky jsou ukončeny 

římsou, jež navazuje na plochou šambránu. Překlady jsou esovité a nasazené na pateční římsu 

s kymatem. V překladu na středu osy jsou umístěny kuželové svazkové klenáky, které protínají 

kyma a dosahují až ke korunní římse. Okna jsou zakryta moderními okenicemi žaluziového 

typu. Spodní část střechy na oktogonálním půdorysu je zvonicovitá, horní část založená na 

kruhovém půdorysu je osazena cibulovou bání.  

Východní průčelí sakristie je také vytvořeno jako tříosé. Rozdíl je však v tom, že liseny 

zde vytvořené vznikly uměle, jsou jen vytvořené do štuku. Zatímco v západní části vznikly 

zazděním průchodů. Rozdíl je také na střední ose průčelí, kde není portál s obdélníkovým 

oknem, ale prázdná lisena s oválným oknem v šambráně s výraznou okrajovou lištou. Okno je 

zamřížované na koso vedenými kovovými pásy. Boční osy východního průčelí jsou stejné, jako 

na západní straně - tedy lysiny s rustikou, nad níž je položena lichá atika s balustrádou. Štít je 

prázdný, není zde žádný reliéf. Jeho boky jsou seříznuty do křídlového náběhu esovitého tvaru. 
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Horní římsa je zdobena volutami, po okraji štítu obíhá prostý dvojitý pásek. Nejsou zde 

umístěny žádné sochy, ty jsou nahrazeny kuželkami.  

Boční strany jsou též podobné, až na dva malé detaily – lisena na jižní straně je 

nahrazena a slouží jako vstup do sakristie. Jedná se o jednokřídlé dveře v jednoduchém 

kamenném rámu. Na jižní boční stěně jsou také dvě malá zamřížovaná okénka, která osvětlují 

sakristii. Jedno kulaté, které se nachází hned pod střechou, a druhé s půlkruhovým záklenkem 

v šambráně umístěné v ose pod ním. Šambrána je křivkovitě tažená s výraznou krajní lištou. 

Na severní boční stěně jsou symetricky vsazená dvě okénka, rozdíl je však v severní boční 

liseně, které je osazena oknem. Toto okno je v jedné ose a totožné s okénkem v šambráně vedle. 
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3 Spory o autorství    

 

Jedním z mnoha tajemství, která souvisí s poutním areálem, je kupodivu autorství. Na 

první pohled by se mohla zdát tato otázka jednoduchá, neboť nápis na čelním štítu budovy 

správce hovoří jasně: “C. Luna des gantzen BAV inventor”17. Tím je autorství jednoznačně 

přiřčeno měšťanu Kristiánu Lunovi. Jenže tak jednoduché to není. Již v průběhu dějin se na 

tuto otázku zaměřilo několik badatelů a odborníků, kteří tuto tezi vyvrací. V zásadě jsou čtyři 

názory, které se pokusím na následujících řádcích vylíčit.  

 

3.1 Bratrstvo Panny Marie Vítězné  

 

Nejprve je však potřeba připomenout existenci stavebního družstva, či spíše bratrstva 

správců a dobrodinců, které si vzalo za úkol v roce 1705 vytvořit na Bílé hoře důstojné a 

honosné poutní místo. Bratrstvo založilo pět pražských měšťanů, kteří byli vedeni 

malostranským malířem Kristiánem Lunou. Další zakládající členové bratrstva byli: sklenář 

Jan Jiří Possel, stavitel Jindřich Klingenleitner, dvorský zámečník Josef Vogl a bavorský 

zedník Michael Hagen. V průběhu let se však přidávali i další měšťané, donátoři a významní 

umělci, jako byl například Petr Brandl nebo Kilián Ignác Dientzenhofer.   

 Toto bratrstvo začalo však svou stavební iniciativu soudním sporem, ve kterém se 

utkalo s hrabětem Karlem Jáchymem z Bredy, který si nárokoval pozemky, na nichž původní 

kaple stála. Tento spor se však odehrával na pozadí stavebních prací a do průběhu stavby příliš 

nezasahoval. Rozřešení přinesl až rok 1711, kdy bratrstvo požádalo císařovnu Eleanoru 

Magdalenu, vdovu po císaři a králi Leopoldovi I., o rozhodnutí sporu. Císařovna rozhodla ve 

prospěch bratrstva, a aby se do budoucna předešlo případným sporům, přebrala osobně patronát 

nad kaplí a přilehlými pozemky, čímž bylo zamezeno dalším nárokům vrchností v okolí.  18     

  

 

17 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 93. 

18 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 127. 
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3.2 Problematika autorství ve světle důkazů 

   Poutním místem na Bílé hoře se během 20. století zabývalo několik autorů. Mezi 

prvními, kdo psal o poutním areálu na Bílé hoře, byl Antonín Podlaha19, který jej zahrnul do 

svého rozsáhlého díla Posvátná místa království Českého, které sepsal na počátku 20. století. 

V pátém díle, který popisuje církevní památky libockého vikariátu, pod jehož správu v té době 

kostel spadal, detailně popisuje historii celého objektu, včetně sporů o vlastnictví. Ačkoliv 

Podlaha neměl k dispozici všechny písemné archiválie, vcelku jasně v otázce autorství 

označuje za vrchního stavitele Jindřicha Klingenleitnera, který vtiskl konkrétní podobu 

Lunovým představám a dohlížel na stavbu. Luna je v Podlahově podání hlavním hybatelem a 

iniciátorem stavby, který vedl bratrstvo a zajišťoval stavbu po finanční stránce. Jeho myšlenky 

pak realizoval již zmíněný Klingenleitner.20    

Dalším autorem, který se zabýval problematikou autorství projektu, byl Zdeněk Wirth, 

který ve své knize s názvem Klášter a poutní kostel na Bílé hoře pracuje s myšlenkou, že 

Kristián Luna není jen autorem myšlenky, ale i hlavním a jediným stavitelem celého komplexu. 

Ve svém výzkumu také uvádí, že již od roku 1705 byl celý koncept areálu hotový a započal se 

realizovat. 21  Znovu je ale potřeba dodat, že Wirth neměl k dispozici kompletní archivní 

dokumenty a podklady.    

V roce 1977 byl proveden první hlubší archeologický průzkum. Teto průzkum vedl 

doktor Miroslav Horyna a společně se svou kolegyní doktorkou Novosadovou sepsali na 

základě nových zjištění kompletní studii stavebně-historického průzkumu.  Tato dvojice autorů 

přichází jako první s poznatkem, že celý komplex není dílem jednoho autora ale hned tří 

stavitelů a stavební proces rozdělují do tří etap. První etapa mezi lety 1705 až 1710 s dostavbou 

bočních kaplí sv. Hilária a Rozálie, je jednoznačně přiřčena malíři Kristiánovi Lunovi s 

dodatkem, že je vysoce pravděpodobná pomoc stavitele Jindřicha Klingenleitnera, který 

zastával pozici stavebního garanta. Do Lunovi invence tak spadá přestavba kaple, přístavba 

presbytáře, sakristie, bočních kaplí a dům pro administrátora. V této době také dochází k 

 

19  Antonín Podlaha, katolický kněz, pedagog univerzity Karlovy,  historik a autor odborné literatury, 22.1. 1865 

– 14.2. 1932. 

20 PODLOHA, Antonín, Posvátná místa království Českého: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, 

klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém, Řada první: Arcidiecese Pražská. V 

Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého. s. 26.  

21 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 91. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/22._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1865
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
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ustálení Lunova návrhu.22 Druhá etapa je dle slov doktora Horyny, stavební etapou mnohem 

vyspělejšího architektonického umění, které neodpovídá Lunovým dovednostem. Mezi lety 

1710-1714 byly přistavěny rohové kaple, které jsou svým postavením zcela originální a vůbec 

tak nezapadají do konceptu Lunovy výstavby. Nakoso položené šestistěnné kaple, které jsou 

ve střední části prodloužené jsou obdobným způsobem položené jen v cisterciáckém klášteře 

v Mariánském Týnci, kde stavbu ambitů s kaplemi projektoval Jan Santini Aichel kolem roku 

1710-1711. Dalším faktem, který by podporoval teorii o Santiniho spoluautorství, je blízké 

sousedství, které pojilo Lunu a Santiniho. Dalším možným zásahem Santiniho Aichela, do 

Lunovi invence by mohla být také středová kopule na tamburu, jejíž zpracování opět ukazuje 

na práci zkušeného architekta. Způsob, jakým jsou provedena historizující okna v tamburu a 

užití profilu s visutým kladím, má opět jedinou paralelu, Santiniho kapli sv. Anny v 

Panenských Břežanech. Posledním pravděpodobným Santiniho zásahem byla rada vystavět 

ambity s výklenky, které jsou mírně vypouklé. Za celkovým návrhem ambitů však Santini 

nestál. Doktor Horyna přiznává, že není přímého důkazu, který by spojoval Jana Blažeje 

Santiniho s přímým podílem na výstavbě. Ve světle architektonických podobností a také 

sousedské blízkosti obou aktérů je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že se Santini na 

konstrukci podílel.  Třetí a poslední etapa výstavby započatá ve dvacátých letech 18. století, se 

nesla v duchu dokončovacích prací. Tato etapa je spojena s Lunovým onemocněním a také 

smrtí, ke které došlo roku 1729. Doktor Horyna přirovnává tuto etapu k dalšímu významnému 

jménu. Velmi pravděpodobně zde přiložil ruku k dílu Kilián Ignác Dientzenhofer a 

vyprojektoval přestavbu čtyř portálů, včetně hlavního jižního vchodu, který vykazuje známky 

jeho tvorby. Dalším možným příspěvkem je pak přímá účast nebo odborná rada při tvorbě 

ambitů, kde se objevují čabrakové hlavice podobně jako u jiných jeho projektů. V roce 1730 

byla dokončena stavba podle Lunových návrhů, další přístavby již byly z iniciativy jiných 

autorů.23   

Poslední z řady odborníků, jenž se zabývali otázkou historie autorství a poutního místa 

obecně je dvojice historiků a archivářů Jitky Křečkové a Leoše Zicha. Jejich výzkum, jak již 

napovídá jejich zaměření, se opíral převážně o archivní materiály, kterých se zachovalo velké 

množství. Mají však ve svém bádání jednu velkou výhodu, mohou totiž svůj výzkum podepřít 

 

22 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 91-92. 

23 Tamtéž, s. 93-97. 
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archivními dokumenty, které jejich předchůdci neměli k dispozici. V roce 2017 při generální 

opravě střešních krytin byly v makovici nad střední kupolí nalezeny vzácné zakladatelské 

dokumenty. Dle jejich archivního výzkumu se domnívají, že Luna byl skutečně hlavní 

stavitelem.24 

Na této tezi se shodli společně s profesorem Pavlem Vlčkem, který se také zabýval otázkou 

autorství. Dle jeho názoru je velmi pravděpodobné, že se Luna nechal inspirovat a poradit si 

od Santiniho při plánování stavby rohových kaplí a ambitů. Aichelovo autorství však považuje 

za neoprávněně přiřčené doktorem Horynou. 25 Křečková uvádí, že je vysoce 

nepravděpodobné, aby tak významný zásah do stavební struktury nikde neprojevil v písemných 

pramenech. Dle jejich názoru je velmi nepravděpodobné, že by si Santini za svou práci 

nenechal zaplatit. Santiniho jméno nenajdeme ani na účtech, smlouvách ba dokonce ani na 

listinách správců, donátorů, či přispěvovatelů. Naopak Kristián Luna je v nově objevených 

dokumentech označován za hlavního iniciátora a stavitele již od roku 1705. K Santiniho 

autorství střední kupole mají také zajímavou proti tezi, tedy, že stavitelem byl jistý Filip 

Spannbrucker. Pražský stavitel, blízký přítel a kmotr syna Kristiána Luny, Filip Spannbrucker 

se též podílel na stavbě kostela a areálu. Co je však zajímavou informací, je fakt, že v minulosti 

byly připisovány Janu Blažeji Santinimu Aichelovi právě Spannbruckerovi stavby. Příkladem 

může být Horní zámek v Panenských Břežanech. Ačkoliv nelze vyloučit možnost, že Filip 

Spannbrucker stavěl podle Santiniho zadání, zdá se to oběma badatelům nepravděpodobné, že 

je tomu tak 26   O autorství a podílu invence Kiliána Ignáce Dientzenhofera při stavbě poutního 

areálu mají výše uvedení autoři také jisté pochybnosti. Narozdíl od Santiniho je Dientzenhofer 

uveden v seznamu donátorů a materiálních přispěvovatelů, což dává jistý prostor pro reálnou 

vazbu mezi jižním vstupním portálem a jeho osobou.Ani toto tvrzení však s jistotou nemůžeme 

dokázat. 

 

 

 

 

24  KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 93. 

25 VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004. s. 

14. 

26 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 95. 
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4 Interiér kostela Panny Marie Vítězné        

 

Vnitřní výzdoba kostela a její zařízení se v průběhu let často měnila. Hlavní proměny v interiéru 

kostela byly mezi lety 1785 až 1811, kdy byl poutní areál v důsledku josefínských reforem 

zrušen a prodán motolskému sládkovi Ulrichovi, který jej koupil a proměnil sakrální prostor 

na hospodářské budovy. Hlavní oltář byl tehdy přestěhován do kostela Panny Marie27 v 

blízkých Stodůlkách.  Oltáře s ostatky svatého Feliciána a Hilária byly přeneseny do kostela 

sv. Matěje, který leží v dnešních Dejvicích nad Šáreckým údolím. Obnovení se poutní místo 

dočkalo až roku 1811.28 Já se však nyní zaměřením na historii výzdoby interiéru kostela, ke 

které docházelo v první polovině 18. století a na níž se podíleli významní umělci tehdejší doby 

se zvučnými jmény. Příkladem lze uvést Václava Vavřince Reinera, Kosmase Damiána Asama 

a Johanna Adama Schöpfa, kteří mistrně vymalovali kupole v kaplích kostela, nebo Jana 

Ferdinanda Schorra, jenž je autorem hlavního oltáře.  29      

 

4.1 Výzdoba a vybavení kostela 

 

Po vstupu do kostela se před námi otevře prostor hlavní lodi kostela, nad portálem je přistavěn 

hudební kůr, k němuž vedou točité schody. Na kruchtě jsou umístěny varhany, tyto konkrétní 

zde byly umístěny v průběhu padesátých let 20. století. Ve stěnách lodi jsou z obou stran 

umístěny čtyři mělké niky a mezi nimi stojí dva výklenky vysoké až po stop ozdobené 

šambránou. V těchto výklencích byly původně umístěny oltáře sv. Anny a Václava.  Na jižní 

straně je tento výklenek propojen se zamřížovaným oknem. V severním výklenku je pověšen 

obraz Svaté rodiny. 

Po průchodu vítězným obloukem se ocitneme před hlavním sanctuariem, které je velmi 

zdobné, a jehož pravděpodobným autorem je architekt Johann Ferdinand Schorr.30  Za ním jsou 

umístěny vstupní dveře do sakristie, které přes oltář však nejsou vidět, neboť oltář je přisunut 

 

27 Od přestavby roku 1901 nese kostel název Svatého Jakuba Staršího.  

28 ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

25. 

29 Tamtéž, s. 20-21. 

30 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 114. 
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blízko k zadní stěně presbyteria.  Menza je obdélníkového tvaru a je oddělená od retáblu. 

Samotné retabulum je portálové, jeho křídla jsou bohatě křivkovitě tažena a zakončena sloupy, 

jak bývá v baroku zvykem. Celý oltář je dřevěný, díky dokonalé kolorifikaci však vypadá z 

dálky jako kdyby byl z leštěného hnědo-červeného mramoru. Predela oltáře není nijak zvlášť 

zdobná, je v ní však uložen tabernákl, na jehož dvířkách je plasticky vyobrazen Ježíš na kříži. 

Hlavní obrazová část je velmi bohatě upravena. Nejdůležitějším prvkem oltáře je obraz 

Adorace Krista, na němž je vyobrazena i Panna Marie, jíž je oltář zasvěcen. Obraz je nesen 

dvěma anděly a nad obrazem se vznáší koruna, která je rovněž nesena dvěma malými 

andělíčky. Ve spodní obrazové části oltáře je umístěna monstrance s iniciály IHS, obklopená 

kolem dokola bustami andělů, před ní se modlí dva klečící andělé. V pozadí modlících se 

andělů jsou umístěny bojové zástavy.  Na štítovém nástavci oltáře, je umístěna socha Boha 

Otce s trojúhelníkovou svatozáří. Bůh je obklopen anděly, dva jsou umístěni na křivkovitých 

kladích a svírají v rukách vavřínové věnce a palmové ratolesti, symboly vítězství.  U nohou 

Boha je umístěna září obklopená letící holubice Ducha svatého. Je zde tak vyobrazena 

kompletní Boží Trojice. Oltář i se štítovým nástavcem výškově převyšuje původní zástavbu a 

zasahuje až do tamburu. 31 Kolem oltáře jsou v zaoblených cviklech mezi oblouky vyobrazeni 

ve štuku evangelisté se svými atributy. Svatý Lukáš s býkem, sv. Marek se lvem, sv. Jan s 

orlem a sv. Matouš s andělem.    

Sanctuarium je umístěno v osmibokém kněžišti, na němž navazuje tambur s kopulí. 

Autorem výzdoby střední kopule je významný bavorský malíř Cosmas Damian Asam. Freska 

s názvem: ”Církev vítězná” 32 nebo také: „Triumf katolické církve v Čechách”33 pokrývá celou 

střední kopuli a zobrazuje zemské patrony, světce a významné činitele římskokatolické církve.  

Pro lepší orientaci při popisu začnu s postavami vyobrazenými přímo nad oltářem. Zde vévodí 

triumfální vůz tažený dvěma koňmi. Na kolech spřežení jsou vyobrazené rodové znaky 

vítězných šlechticů. Přední náprava nese znak Maxmiliána I. Bavorského a zadní habsburský 

znak Ferdinanda II. Štýrského. Ve voze jedou tři ženské postavy, jež mají symbolizovat tři 

teologické ctnosti, tedy víru, lásku a naději, které lze poznat podle jejich atributů. Víra svírá v 

 

31  ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. 

s.39. 

32 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 114. 

33 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 101. 
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rukou kalich a kříž, Láska hořící pochodeň a Víra kotvu. Vůz je řízený mladým mužem, který 

drží v ruce pádlo a na hlavě má tiáru. Může se jednat o alegorii papežství, nebo přihlédneme-

li k českému kontextu, tak o postavu sv. Vojtěcha. Spřežení je vedeno dvěma anděly, 

archandělem Gabrielem s mečem v ruce a druhým, který nese bojovou zástavu s Pannou Marií. 

V pozadí dvojspřeží stojí tři světci: sv. Jan Nepomucký s křížem a svatozáří z pěti hvězd, sv. 

Martin a sv. Jiří s dřevcem. Vedle sv. Martina se nachází sv. Ivan s laní a křížem a sv. Norbert 

s monstrancí. Nad sv. Ivanem se vznáší postava sv. Prokopa s mitrou a okřídleným hadem, 

tedy přeměněným Ďáblem. Následuje trojice klečících světců, kteří vzhlíží ke kříži Víry, který 

se nachází na protilehlé straně. Jedná se o sv. Zikmunda, který svírá v rukou žezlo a jablko, sv. 

Ludmilu se šátkem kolem krku a sv. Václava se štítem a knížecím čepcem. Ve spodní části, 

pod nohami českých patronů, leží tři postavy, jejichž výrazy prozrazují utrpení, bolest a 

pokoření. První postava pošlapávána vojákem je nejspíše Jan Hus, neboť vedle této postavy je 

přímo uvedeno Hus, druhá postava je muž s okružím kolem krku a může představovat Kalvína. 

Tato alegorie tak představuje poražení nepřátel katolické víry. 34  

Bylo by však poněkud zvláštní, kdyby se v kopuli hlavní střední části kostela neobjevila 

světice, jíž je kostel zasvěcený, z toho důvodu je pro Pannu Marii určeno speciální místo, které 

je jedinečné v celém kostele. Freska Panny Marie se svatozáří z dvanácti hvězd, kojící Ježíše 

Krista je umístěna v kupoli lucerny střední části kostela. Ve výjevu je kromě světců také 

vyobrazen had (převtělený ďábel), který je omotaný kolem zeměkoule a Panna Marie jej nohou 

zašlapuje. Toto vyobrazení tak jednoznačně má vyjadřovat sílu a výjimečnost světice, která 

bojuje a vítězí nad zlem ve světě.  

Zde je také dobré poznamenat zajímavost, že Kosmas Damian Asam svou cestu do Čech velmi 

zvažoval. Cesta z Bavorka se mu pro jednu kresbu Tereziánského sálu v Břevnovském klášteře 

za tisíc zlatých rýnských nezdála příliš výhodná. Dohodl se tak roku 1728 s opatem 

Břevnovského kláštera, že vymaluje také střední kopuli kostela na Bílé hoře. Za svou práci si 

však kromě stravy a ubytování nepřál finanční obnos, nýbrž odlitek kruhu ze 

staroboleslavského kostela, za který se měl držet sv. Václav při jeho zavraždění. 35   

 

34 VALTOVÁ, Veronika, 2020. Bavorský malíř Cosmas Damian Asam v kontextu nástěnné malby českého baroka 

v Praze v letech 1727–1736. Praha. Bakalářská práce. UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ 

FAKULTA. Vedoucí práce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. s. 23–24. 

35  HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A, s. 104. 
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Po levé straně hlavního oltáře se nachází průchod do kaple sv. Hilári. V průchodu na 

pravé stěně je pověšen obraz Panny Marie s Jezulátkem v náručí. Vybavení této kaple je dnes 

poněkud strohé, avšak v minulosti zde byl umístěn oltář sloužící k uctívání světce, kterému je 

kaple zasvěcena. Nyní je v prostorách, kde byl původně umístěn oltář, pověšen obraz sv. 

Vojtěcha v biskupském rouchu, s berlou v ruce. V rohových cviklech jsou ve štuku vyobrazeni 

věrozvěsti sv. Cyril a sv. Metoděj, na protější straně jsou pak vyobrazeni biskupové, sv. Kosma 

a sv. Damián. V nikách pod cvikly jsou umístěny sošky svatých: sv. Jan Křtitel oděn v kůži a 

s křížem v ruce, sv. Kateřina s mečem, sv. Dorota s ošatkou plnou krokusů a sv. František de 

Paula s poustevnickou holí. 36 

Kopule kaple byla vymalována zhruba ve stejnou dobu jako kopule nad oltářem, autorem díla 

s názvem Bitva na Bílé hoře je také bavorský malíř Johann Adam Schöpf37. Freska zachycuje 

poslední fázi boje, tedy útěk a masakrování zbytků stavovského vojska. Armády jsou od sebe 

dobře rozeznatelné, nejen díky zbroji, ale také díky zástavám. V shluku jezdců je velmi dobře 

viditelný karmelitán Dominicus, který žehná vojákům křížem a pobízí je k útoku. Na protější 

straně ohlížející se důstojník velí k ústupu stavovské armády. 

Protilehlá kaple sv. Feliciána, je dnes také poskromnu zdobená, původně zde však byl roku 

1728 umístěn oltář sv. Feliciána, když došlo k přesvěcení kaple, která byla původně pod 

patronátem sv. Rozálie. I v této kapli je vymalovaná kopule, zde je umístěna freska s názvem 

Příprava před Bitvou na Bílé hoře38 nebo někdy také Císařské vojsko před bitvou39 od autora 

Václava Vavřince Reinera. Ústřední postavou je klečící Dominicus á Jesu Maria, který svírá v 

rukách kříž a modlí se k obrazu Adorace Krista, jenž má položený před sebou. Vzývá tak Pannu 

Marii, aby byla při bitvě nápomocna. V pozadí jsou vidět houfující se vojáci a jezdci na koních 

se zástavami, kteří se řadí do bojových formací. Zajímavostí je fakt, že tato freska byla 

zhotovena jako první, a to dokonce o deset let dříve než freska v prostřední kopuli. Možné 

vysvětlení nám podají následující teze. Zaprvé, v době výmalby první kopule se o možné 

spolupráci s Asamem vůbec neuvažovalo, Reiner byl dle některých zdrojů Asamovým 

 

36
 BORLOVÁ, Simona, 2009. Významné kulturní památky Řep v kontextu regionální historie. Praha. Diplomová 

práce. UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Vedoucí práce prof. doc. PhDr. Jan Županič, 

Ph.D. s. 22. 

37 Tamtéž, s. 114. 

38 Tamtéž, s. 114. 

39  ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

20. 
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soupeřem, je tedy možné, že měl původně namalovat všechny fresky sám Reiner. Z druhé se 

tvrdí, že došlo k omylu při dataci a fresky byly namalovány ve stejnou dobu, tedy mezi lety 

1727-1728. 40  

Cvikly kaple jsou opět vyzdobeny podobiznami svatých s jejich atributy. Papež Řehoř Veliký 

oděný v papežském rouchu a tiáře, sv. Ambrož se včelím úlem, sv. Jeroným s kardinálským 

kloboukem a knihou a poslední je sv. Augustin s hořícím srdcem. Pod cvikly jsou v nikách 

umístěny sochy. Svatý Alexius v poustevnickém rouchu, sv. Barbora svírající kalich, sv. 

Anežka Římská nesoucí beránka a sv. Bonifác s mečem.41 V místech původního oltáře je dnes 

pověšen obraz sv. Jana Nepomuckého. Zajímavou památkou, která upoutá na první pohled je 

relikviář pověšený na levé stěně průchodu. V pozlaceném rámu jsou umístěny medailonky, jež 

obsahují relikvie. Celkem rám obsahuje 45 relikvií různých světců.    

Sakristie není veřejně přístupná, neboť se jedná o posvátný prostor určený pouze pro 

kněze. Vstup do ní je ukryt za hlavním oltářem. Po vstupu do sakristie se před námi objeví 

prostor, kde jsou uložené bohoslužebné předměty a slavnostní obřadní šat činitelů sloužících 

mši. Pozornosti neunikne oděná socha Jezulátka, umístěná ve skleněné vitríně, obklopená 

stříbrnými svícny. Strop je vymalovaný, autorem fresky je opět Johann Adam Schöpf, který 

zde vyobrazil anděly, kteří v rukách drží bohoslužebné předměty a atributy kněžích i biskupů. 

Nalezneme zde svícny, kalich, papežské čepce, zvony, monstrance i berly. V zadní části 

místnosti jsou umístěny dveře, které ukrývají schodiště. Po točitých schodech se vystupuje do 

zvonice a také na kruchtu s varhanami. Tyto varhany jsou původní. A byly zde umístěny roku 

1776 a po malých úpravách jsou plně funkční i dnes. Zvuk vychází z píšťal umístěných za 

hlavním oltářem a po elektrifikaci a přidání další části v padesátých letech 20. století se zvuk 

line i ze západního kůru nad vstupem, odkud dnes hraje varhaník při mši. 42  

 

 

40 VALTOVÁ, Veronika, 2020. Bavorský malíř Cosmas Damian Asam v kontextu nástěnné malby českého baroka 

v Praze v letech 1727–1736. Praha. Bakalářská práce. UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ 

FAKULTA. Vedoucí práce PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. s. 25. 

41  BORLOVÁ, Simona, 2009. Významné kulturní památky Řep v kontextu regionální historie. Praha. 

Diplomová práce. UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Vedoucí práce prof. doc. PhDr. 

Jan Županič, Ph.D. s. 22. 

42 ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

40. 
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4.2 Adorace narození Krista 

 

Při průběhu bitvy na Bílé hoře, ale také při budování poutního areálu a kostela, sehrál obraz 

Adorace Krista významnou roli, a proto je důležité seznámit se blíže s historií tohoto obrazu.  

Obraz byl s vysokou pravděpodobností namalován ve druhé polovině 15. století. Na díle je 

vyobrazena klečící Panna Marie adorující narozenému Ježíši Kristu, který je před ní položený. 

Za Marií stojí sv. Josef svírající v jedné ruce hůl a ve druhé lucernu, oba mají nad hlavami 

svatozáře. V pozadí světců je obloukový průchod, skrze který můžeme pohlédnout do dálky a 

vidět tak hory a dva pastýře. Historie obrazu je barvitá a nabírá také legendistické podoby. 

Obraz měl najít pater Dominicus ve Strakonickém kostele, proto se někdy můžeme také setkat 

s názvem Strakonický obraz. Je možné, že se nejednalo o klasický svatý obrázek, nýbrž 

originální dílo sloužilo jako dvířka relikviáře.43 Dnes je však možno mluvit o obraze, neboť 

dílo bylo přeneseno v různých kopiích na plátno.  Tento obraz, na němž měli všichni světci 

kromě Krista vypíchnuté oči (zřejmě od kalvinistů), byl ve skutečnosti nalezen ve Štěnovicích 

a přepisem do latiny tak došlo k omylu. Zneuctění obrazu Dominicia tak pobouřilo, že se 

rozhodl vzít obraz sebou. Tímto obrazem pak měl žehnat vojsku a jeho přičiněním zvítězilo 

katolické vojsko v bitvě. Tento úspěch připisovali Panně Marii. Příběh tohoto obrazu se psal i 

dále po bitvě na Bílé hoře. Bosý karmelitán jej sebou odvezl do Říma roku 1622, kde ho předal 

papeži Řehoři XV. Papež daroval obraz karmelitánům a byl umístěn v římském kostele, který 

byl původně zasvěcen sv. Pavlovi Avšak po umístění obrazu byl změněn patronát nad kostelem 

a dnes jej známe pod názvem Santa Maria della Vittoria. Smutnou zprávou je, že tento kostel 

byl poničen velkým požárem roku 1833, a tak shořel originál obrazu Adorace Krista a s ním i 

další cenné artefakty umístěné v kostele.  44   

Před touto neblahou událostí byly však vytvořeny mnohé kopie a autentiky obrazu, které se 

dochovaly do dnešních dnů. Kopii pro kostel Panny Marie na Bílé hoře nechal zhotovit mladší 

bratr bavorského zedníka Michaela Hagena Pavel, který odcestoval roku 1709 do Říma, kde 

nakreslil kopii obrazu a nechal si potvrdit jeho autenticitu. Obraz byl poté umístěn v kostele, 

předtím byl ještě opatřen stříbrným rámem. Hagenova autentica však byla v průběhu let 

 

43
 VÁCHA, Štěpán, 2010, K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic. Vácha Štěpán. 

In: Minulostí Západočeského kraje / Plzeň: Albis International 45, s. 7-31. 

44 KŘEČKOVÁ, Jitka, 2020. Poutní areál P. Marie Vítězné: 400 let od bitvy na Bílé hoře: katalog výstavy. Praha: 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. s. 157. 
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ukradena a dnes na místě nalezneme kopii, vytvořenou podle nejstarší autentiky na našem 

území, která je umístěna v karmelitánském kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně.45          

 

5 Objekty poutního areálu 

 

Mohlo by se zdát, že zbytek klášterního areálu je v porovnání s kostelem méně významný, je 

tomu však jinak. Klášter je plný architektonicky zajímavých staveb od architektů zvučných 

jmen, které nelze spojovat se žádnou nahodilostí, nýbrž s detailně a profesionálně odvedenou 

stavebnickou prací. Dům administrátora, ambity a rohové kaple svatých, včetně božího hrobu 

při vnější straně obvodové zdi, vypovídají o skvělé práci vědomě tvořících architektů, umělců 

a štědrosti donátorů, kteří společně dotáhli původní myšlenku k dokonalému 

architektonickému dílu.      

 

5.1 Dům pro administrátora 

  Fara se nachází na západní straně areálu přímo proti hlavnímu portálu kostela. Dům je 

napojen na zadní stěnu západního ambitu a po jeho bocích přiléhají rohové kaple. Podíváme-li 

se na fasádu, uvidíme, že střední část vystupuje plasticky vpřed v podobě rizalitu. Tato střední 

část je tvořena třemi obloukovými průchody v ambitu. Proti prostřednímu oblouku jsou 

postaveny v ose dveře vedoucí do fary.  Krajní části tvoří velká oblouková okna s hlubokým a 

širokým parapetem. Skrze okna je možné vidět další dveře vedoucí do budovy fary. Jednotlivé 

oblouky a okna jsou od sebe odděleny pilastry a jsou zdobeny bosáží. První patro přímo nasedá 

na oblouky ambitu. Čelo je tvořeno pěti okny, které v ose navazují na oblouky. Okna zdobena 

malovanou šambránou jsou v rizalitu mezi sebou oddělena malovanými pilastry a rohy rizalitu 

zdobí rustika. Do dělících pilastrů je rozložen letopočet 1717, v každém z nich je jedna číslice. 

Krajní okna jsou zakryta mříží s nakoso vedenými železnými pásy. Po vnější straně oken jsou 

umístěny prázdné niky. Střešnímu prostoru vévodí tři štíty s okny. Krajní štíty zdobí jedno 

karnýzové46 okno s frontonem a pod oknem je parapet tvořených lichou balustrádou. Prostřední 

 

45
 ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

15. 

46  Karnis, Karnýz, architektonický prvek zvonovitého tvaru, užívaný na hlavních římsách, oknech, rámech ap, 

Zvonice – KRAUS, Jiří, 2005. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia. s. 394. 
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štít na středové ose je výrazně větší než krajní štíty. Zdoben je dvěma okny pod sebou. Nad 

malým obdélníkovým oknem je fronton a klenák s nápisem: “C. Luna des gantzen BAV 

inventor”, pod velkým karnýzovým oknem je balustrádový parapet. Po stranách štítu je vedena 

bosážová lisena, v úrovni malého okna se kroutí dvě voluty. 47   

 

5.2 Rohové kaple  

 

Součástí komplexu jsou také rohové kaple, ty jsou v kombinaci s ambitem v barokní 

architektuře velmi časté. Už v kapitole Spory o autorství je zmíněno, že rohové kaple jsou zde 

na Bílé Hoře velmi výjimečné svým tvarem a specifickou orientací, jedinou obdobou jim jsou 

kaple v Mariánském Týnci Jedná se tak pravděpodobně o invenci Jana Blažeje Santiniho 

Aichela. Kaple nejsou na první pohled příliš patrné, neboť přímo navazují na ramena ambitů. 

Poznat je však můžeme podle zvonové střechy, která ambit převyšuje. Nakoso tažené kaple s 

výrazně prodlouženou střední částí, mají dvě okna umístěná na středové ose, mířící směrem na 

nádvoří. Velké spodní okno s jednoduchým karnýzovým klenutím je v celé šíři jednolitého 

průčelí, parapet je široký a kamenný. Druhé malé okénko s třílistým záklenkem těsně přiléhá 

k velkému oknu, v jeho záklenku je umístěno datum výstavby.48  Obé okna jsou zdobena 

štukovou šambránou. Nejstarší je severovýchodní kaple sv. Vojtěcha postavená roku 1710. V 

interiéru nejstarší kaple dnes nalezneme oltář s ostatky sv. Hilária a sv. Feliciána. Kopule kaple 

je vyzdobena freskou zobrazující mučednickou smrt sv. Vojtěcha.49       

Druhá v pořadí byla jihovýchodní kaple postavená roku 1712 a zasvěcená sv. Janu 

Nepomuckému. Interiér je zdoben oltářem sv. Feliciána, v němž je uchována také relikvie sv. 

Bonifáce. Kopule kaple je vymalována motivem apoteózy50 sv. Jana Nepomuckého, kdy je 

světec vyobrazený s anděly a Boží Trojicí. Původně zde byl i obraz světce modlícího se ke 

 

47  HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha - Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně - historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 67-70. 

48  HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, prosinec 1977, sign. P 117 A s. 59. 

49 ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

34. 

50 Apoteóza, -y ž. 1. uctívání, oslavování hrdiny / hrdinství 2. posmrtné zbožštění člověka, nanebevzetí světce. 

KRAUS, Jiří, 2005. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia. s. 68.  
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Kristu, ten je dnes umístěn v jižní kapli kostela. Za zmínění stojí také sousoší Panny Marie a 

Ježíše Krista sňatého ze kříže. 51         

 Třetí z rohových kaplí, která byla zasvěcena Nejsvětější Trojici byla postavena roku 

1713 a nachází se v severozápadním rohu areálu. V kopuli kaple je vymalován motiv 

vševidoucího Božího oka v trojúhelníku obklopeného září - symbol Boží Trojice. Na oltáři je 

umístěn obraz Korunovace Panny Marie s Nejsvětější Trojicí. 

 Nejmladší z rohových kaplí je umístěna v jihozápadním rohu, jejím patronem je sv. 

Václav. V interiéru, na oltáři můžeme nalézt kopii obrazu Dědic České země od malíře Karla 

Škréty, na kterém je vyobrazen sv. Václav s anděly. Originál obrazu je umístěn v kostele sv. 

Štěpána na Novém Městě v Praze. Druhý obraz umístěný na stěně znázorňuje klanění Tří králů 

s českými patrony. V kopuli kaple je vymalována freska se sv. Václavem na koni uprostřed 

bitevního pole u Chlumce. Na první pohled také zaujmou vitráže se sochami Panny Marie a sv. 

Anny. Nepřehlédnutelným a také možná trochu netypickým objektem je velký Betlém, který 

je předsazený před oltářem. Oltář se na vánoční svátky zdobí, po zbytek roku je však postaviček 

prostý.52 

 

5.3 Ambity, portály a Boží hrob      

 

 Základem pro ambit se stala obvodová stěna, která byla postavena již v prvním 

desetiletí 18. století a jejímž úkolem bylo chránit kostel a areál před okolním světem. Dostavba 

ambitů i s napojením křídel k bočním kaplím kostela, byla dokončena roku 1729. Malířská 

výzdoba byla provedena mezi lety 1730–1740. Za autora je považován Johann Adam Schöpf, 

bohužel však tuto teorii nelze spolehlivě ověřit, diskutabilní je také pomoc malíře Jana Karla 

Kováře, neboť v důsledku neodborných restaurátorských zásahů a následných přemaleb nelze 

spolehlivě určit autorství. 53 První ambity byly vytvořeny v roce 1717 na západní straně areálu 

současně s domem pro administrátora.  Čelní stěny a kupole západního ambitu jsou zdobeny 

freskami Panny Marie, které jsou kopiemi originálních děl z různých středoevropských lokalit. 

Stěny jižního a severního ambitu jsou zdobeny freskami z životních cyklů Panny Marie a Ježíše 

 

51 ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 
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Krista, od ukřižování přes snětí z kříže až po Kristovo z mrtvých vstání. Kopule ambitů jsou 

pak opět vyhrazeny jen pro obrazy Bohorodičky, celkem je zde vyobrazena ve 46 kopulích. 

Do stěn ambitu byly vloženy čtyři portály položené symetricky na osách. Jižní portál, 

který je hlavním vstupem do areálu, ten si nyní blíže popíšeme. Jak již bylo výše uvedeno, 

pravděpodobným autorem architektonického návrhu jižního vchodu je Kilián Ignác 

Dietzenhofer. Když se na portál podíváme zblízka vidíme skutečně profesionální práci na té 

nejvyšší úrovni. Portál je vystavěný na tříosém základu. Krajní křídla vstupu, vymezené 

jónskými pilastry, tvoří dvě liché branky zdobené štukovou kartuší s rustikou po stranách. 

Horní překlad lichého portálu je ozdoben skládaným kónickým klenákem se dvěma přilehlýma 

volutama. Supraporta je ozdobena esovitě tvarovaným čabrakovým polem s květinovými 

motivy. Nad korunní římsou se tyčí malý atikový nástavec s jednou dekorativní vázou. Střední 

část portálu je mnohem více zdobná.54 Dřevěné červené dveře pobité nakoso vedenými 

kovovými pásy, jsou vsazeny do jednoduchého pískovcového rámu, umístěného na středové 

ose. Pole vymezené nakoso vytočenými jónskými pilastry je kolem rámu dveří zdobeno 

rustikou. Nad dveřmi je vsazen záklenek s vícekrát lomeným karnýzovým obloukem, zde je 

uveden letopočet 1729. V záklenku je ve štuku vytvořený reliéf českého lva se štítem a 

bojovými zástavami. Korunní římsa je esovitě tvarovaná a zakončená volutami. Štítový 

nástavec je zdobený seříznutými křídly zakončenými volutami. Střední část tvoří oválná 

kartuše s iniciály Panny Marie. Pod křivkovitě taženou korunní římsou je vytvořena štuková 

mušle, v níž je umístěn Duch Svatý v podobě holubice. Z mušle jsou vedeny květinové copy, 

které jsou upevněny na volutách křídel nástavce. Po stranách štítového nástavce jsou na 

piedestalech umístěny dvě sochy od Jana Oldřicha Mayera. Toto sousoší Panny Marie a 

archanděla Gabriela ztvárňuje biblický příběh zvěstování Panně Marii o narození Krista. Sochy 

jsou vytvořené již kolem roku 1710, původně však nebyly zamýšleny jako součást brány, a 

proto zde byly instalovány až roku 1729.  Prostor hlavního portálu byl roku 1750 doplněn o 

sousoší sv. Šebestiána a sv. Rocha, dnes jsou zde však umístěny jen kopie. 55    

 Jednou z posledních stavebních úprav, které byly ukončeny ještě v 18. století, bylo 

postavení kaple Božího hrobu, někdy také nazývanou Jeruzalémskou kaplí. Počátkem roku 

 

54
 HORYNA, Mojmír, - NOVOSADOVÁ, Olga, (1977), Praha – Řepy, Areál býv. poutního kostela P. Marie 

Vítězné na Bílé Hoře. Stavebně – historický průzkum. Praha: Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 
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1730 byla proražena severní stěna areálu a byl zde doplněn přístavek při vnější straně jako 

kaple. Předsíň kaple je čtvercového půdorysu, stěny jsou z venku zdobené rustikou. Nosné 

stěny kolem samotného Božího hrobu, měly být podle původního nákresu ve tvaru oblouku, 

nakonec však bylo použito opět čtvercového půdorysu. Vnější stěny hrobu jsou zdobeny 

arkádou s lomeným obloukem, které jsou položeny na tenkých pilastrech s jednoduchými 

toskánskými hlavicemi. Arkáda je zdobená pásovou rustikou v celé své výšce. Kaple je krytá 

valbovou střechou s malou šestibokou lucernou s lomenými oblouky. Záklenky věžičky jsou 

neseny na tenkých sloupech s jednoduchými toskánskými hlavicemi, střecha je přilbová.56 

Původní interiér dnes již v kapli nenalezneme, navíc v tuto chvíli (tj. jaro 2022) prochází kaple 

generální rekonstrukcí. Dochovaly se nám však záznamy o originální vybavení kaple. Původně 

jsme zde mohli nalézt přenosný oltář a vitrínu se sochou pohřbeného Ježíše Krista, stěny 

zdobily obrazy svatých, svícny a nad vstupem do kaple visel velký dřevěný kříž. V letech 1735 

až 1736 byl přidám přístavek k levému boku kaple. Tento další posvátný prostor je hrob Panny 

Marie, původně se zde také nacházela socha těla zesnulé Bohorodičky ve vitríně a přenosný 

oltář, na němž se sloužily mše. 57 Autorství kaplí stejně jako datace výstavby nebyla vždy zcela 

jasná. Doktor Horyna předpokládal výstavbu Božího hrobu i díky klasicizujícímu vzhledu na 

konec 18. století.58 Naopak Jitka Křečková se opírá o archivní dokumenty, konkrétně jde o 

nákres kaple z roku 1730 a dokument o vysvěcení kaple z roku 1736.59 Tyto stavební úpravy 

zcela jistě již nejsou součástí Lunovi invence, neboť nejsou vyznačeny ani na jedné z 

Bikhartových rytin a se stavbou se začalo až po Lunově smrti. Dostavba kaplí s hroby světců 

je poslední výraznou úpravou v hlavních prostorách areálu. 
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Závěr  

Vhodným závěrem pro tuto exkurzi po historii Kostela a poutního místa Panny Marie Vítězné 

na Bílé hoře, je dle mého názoru doplnění historických událostí týkajících se poutního místa 

až do dnešních dní. 

         Poutní areál byl především místem pro uctívání Bohorodičky. Sehrával tak důležitou 

roli při svátečních procesích a poutích, které byly konány během náboženských svátků. První 

procesí přišlo ke kapli již 8. 11. 1624, v den dvouletého výročí bitvy na Bílé hoře, aby zde lidé 

vyjádřili svůj vděk. Další poutě se však až do konce třicetileté války odehrávaly z 

bezpečnostních důvodů v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Poutě byly později 

obnoveny k původnímu místu a nejvíce poutníků přicházelo na mariánské svátky v průběhu 

roku. 60  

 První polovina 17. století je převážně spojena s výstavbou a budováním celého 

komplexu. Čtyřicet let se intenzivně pracovalo na stavbě jednotlivých částí, budov, kaplí a také 

na výzdobě jejich interiéru, na které, jak již víme, se podílelo mnoho významných evropských 

umělců. Tento vývoj byl však přerušen mezi lety 1740–1748 kdy probíhala válka o rakouské 

dědictví. Během Bavorsko-rakouské války sehrál kostel na Bílé Hoře nemalou roli v dobách, 

kdy byla Praha obsazena vojsky císaře a bavorského kurfiřta Karla Albrechta Bavorského, 

který si nárokoval český trůn. Máme zprávu, že den před útokem na Prahu nocoval v blízkém 

okolí a na ranní modlitbu přišel do kostela Panny Marie. Poté zahájila spojená bavorská, saská 

a francouzská vojska útok na Prahu. Následně po obsazení Prahy, se nechal prohlásit za 

českého krále a bezprostředně po tomto aktu odjel na Bílou Horu, kde se poklonil a poděkoval 

Panně Marii a uctil památku svého praděda Maxmiliána I. Bavorského. O významu poutního 

místa pro bavorského panovníka vypovídá také fakt, že během války zůstal poutní areál téměř 

netknutý.  61  

Mezitím co válka, ani pruské obléhání Prahy Prusy v roce 1757, kdy poutní areál sloužil 

jako lazaret, nijak vážně chod poutního místa neomezila, josefínské reformy a nařízení zasáhly 

zcela zásadně do fungování kostela i celého areálu. Areál překlenul první fázi zavírání klášterů. 

Osudným se mu však stal rok 1785 kdy byl vydán patent, jenž rušil všechny kostely, které 
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nebyly pověřeny farní správou. Administrátoři se tak snažili získat správu nad blízkými 

Řepami a Zličínem, tyto vesnice však byly obyvatelstvem málo početné, a tak došlo 23. února 

1787 ke zrušení a odsvěcení kostela. Bezprostředně po zrušení přešel majetek a celá oblast pod 

správu fary ve Stodůlkách. Smutnou událostí je fakt, že inventář kostela byl sepsán velmi 

pozdě, a tak se velké množství majetku, převážně interiérového vybavení, nadobro ztratilo. 

Oltáře, bohoslužebné předměty a obrazy byly převezeny do jiných kostelů, jak již bylo výše 

uvedeno. Roku 1789 pak došlo k vydražení a prodeji areálu motolskému sládkovi Ulrichovi, 

který jej využíval jako hospodářský objekt. Ani po smrti Josefa II. se však poutní místo 

nedočkalo obnovy, i když se o to snažilo mnoho příznivců mariánského kostela. Roku 1811 

areál koupil jistý Josef Čapek, kanovník při kostele Všech svatých na Pražském hradě, od 

vdovy po sládkovi Ulrichovi. Následně se snažil získat povolení ke znovuobnovení kostela. 

Významným okamžikem, kterého využili bývalí administrátoři a majitel areálu Čapek, byla 

návštěva Marie Luisi Habsbursko-Lotrinské, francouzské císařovny a manželky Napoleona I. 

Bonaparta, roku 1811. Tehdy přijela na návštěvu za svými rodiči z Francie a její otec František 

I. Rakouský, jí vyjel naproti k Břevnovskému klášteru. Císařovna, znavena dlouhou cestou, 

přikázala zastavit na oddech v hostinci na Bílé Hoře. Této situace využili zastánci mariánského 

kostela a prosili urozenou dámu o přímluvu u jejího pana otce, aby povolil restauraci areálu a 

kostela. Teto plán vyšel. Císařským dekretem ze dne 1. října 1812, byl kostel za předem 

stanovených podmínek obnoven a znovu vysvěcen. Roku 1828, po smrti kanovníka Josefa 

Čapka, přešel celý poutní areál na základě Čapkovi závěti do vlastnictví Břevnovského 

kláštera, ale až roku 1838 byl přifařen pod jeho správu. Za úsilí věnované obnově poutního 

areálu byl Josef Čapek pohřben při západní straně kaple sv. Feliciána.  62 

        Dalším významným mezníkem v historii areálu byl vznik Československé 

republiky v roce 1918. Administrátoři a také správci se obávali o budoucnost poutního místa. 

Kostel byl sice zachován a dále provozován, zanedlouho však přišly první změny. Jedním z 

prvních omezení bylo ukončení poutních procesí. Strach měli administrátoři nejen z nového 

právního pořádku, ale také prostých lidí, neboť kostel byl již od dob národního obrození 

označován za připomínku osudové porážky stavovských vojsk roku 1620, navíc velké vášně 

rozdmýchávalo také strhávání mariánských sloupů. Nakonec kostel ani areál nijak významně 

neutrpěl. Velkým gestem, jímž se lidé chtěli vyrovnat s monarchistickou minulostí, bylo 

vybroušení habsburského znaku, tedy dvouhlavého orla z čelního štítu hlavního portálu. Proto 
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je dnes prostor nad českým lvem prázdný. Smutnější osud však potkal původní Bělohorské 

bratrstvo, které se o areál staralo. V časech první republiky postupně ztrácela jeho činnost na 

významu, až došlo k jeho rozpuštění v roce 1939.  63   

Poutní areál sehrál také významnou roli v odbojářské činnosti za Druhé světové války. 

Na Bílé hoře, v části, jež dnes spadá pod městskou část Praha 17 - Řepy, působila ilegální 

odbojová skupina Tří Králů a jejich spolupracovníků. Konkrétně zde operovali: podplukovník 

Josef Mašín, kapitán Václav Morávek, Václav Řehák a Josef Líkař, posledním dvěma 

zmíněním byla roce 2017 umístěna pamětní deska jen pár metrů od východního bočního vstupu 

do poutního areálu. Tato skupina se kromě jiných diverzních akcí, jako bylo ukrývání zbraní 

nebo výroba výbušnin, zabývala rádiovou komunikací s exilovým vedením. Vysílačka byla 

původně ukryta v domě Josefa Líkaře, ten byl později i s ostatními zadržen gestapem a 

popraven. Odboj byl však dobře informován a vysílačku včas přenesl právě do kostel Panny 

Marie Vítězné. V udržování radiové komunikace se tak pokračovalo až do konce války. Na 

samém konci válečného konfliktu, ve dnech Pražského povstání, se o vysílačku strhl boj mezi 

místními domobranci a německou vojenskou posádkou, která sídlila v nedalekých ruzyňských 

kasárnách, nápomocni byli při tomto boji také vojáci Ruské osvobozenecké armády.  64 Jako 

připomínka těchto válečných událostí se nám dochoval letecký kryt, který zde byl vybudován 

v prostoru předzahrádky během válečných let a který sloužil jako muniční sklad pro místní 

německou posádku protiletadlové obrany.65 

Po uchvácení státní moci komunistickou stranou v roce 1948, byl řád benediktinů 

rozpuštěn a správa nad areálem tak přešla do rukou kněžích, kteří v kostele pravidelně vedli 

mše. Nedostatek finančních prostředků a všeobecný nezájem ze strany státu o sakrální 

pamětihodnosti, vedl k chátrání a poničení vzácné a historicky významné památky. 

Hospodářské budovy areálu využívala také Státní bezpečnost, která zde pracovala na 

odposlouchávání mezinárodních telefonních hovorů. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

dvacátého století se nakonec podařilo přesvědčit úřady k rekonstrukci. Té předcházel 

archeologický a historický průzkum vedený doktorem Miroslavem Horynou, ze kterého jsem 

hojně čerpal. Horyna také navrhl detailní plán asanace a obnovy celého objektu. Bohužel 
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výsledná rekonstrukce nedosáhla takových kvalit jako její příprava. Oživení zažil areál až po 

Sametové revoluci a pádu komunistického režimu, kdy byl obnoven řád benediktinů v 

Břevnovském klášteře a správa kostela tak připadla opět do rukou tohoto řádu.66 Na sklonku 

tisíciletí v roce 1999 došlo k velmi významné události, která symbolicky ukončila prastarý spor 

katolíků a protestantů. V den výročí bělohorské bitvy byly v areálu, konkrétně v 

severovýchodní části poutního místa, pohřbeny ostatky padlých vojáků z obou vojenských 

táborů, jež byly nalezeny v hromadném hrobě na bitevním poli v okolí Bílé Hory a které byly 

po dlouhá léta uloženy v depozitářích vědeckých pracovišť. Ekumenická sešlost a bohoslužba, 

jíž se účastnili vysocí církevní hodnostáři a další významné politické i občansko-právní 

osobnosti, tak byla tečkou za historickými událostmi, s nimiž je Bílá Hora i Poutní areál Panny 

Marie Vítězné spojován.  67    

Od roku 2007 se v komplexu usídlily benediktinky, které sem přišly z Mnichova a 

založili zde klášterní společenství Venio. Možná až trochu stereotypně se lidé domnívají (já 

zprvu také), že řádové sestry jsou uzavřenou komunitou stejně oděných žen, jež nevidí a 

nežijí život za klášterní stěnou a jejich každodenní pracovní náplní jsou jen církevní obřady a 

bohulibé prospěšné činnosti. Byl jsem velmi byl překvapen, když mě v klášteře uvítala a 

provedla řádová sestra oděná v teplákové soupravě a sportovní obuvi. V zadní části 

komplexu, která již není součástí původního areálu, ale hospodářských budov, žijí řádové 

sestry v moderních jednopodlažních příbytcích, které jim umožňují lépe plnit jejich 

celoživotní slib. Žijí zde komunitním způsobem života, společně se modlí a navzájem se 

podporují. Sestry v místním konventu mají své civilní zaměstnání, ve kterém pravidelně 

pracují a své klášterní povinnosti plní až po pracovní době. Své chórové pláště oblékají pouze 

při svátečních a obřadních slavnostech. Jak bývá zvykem, a ani u tohoto společenství to není 

výjimkou, má každý řád své poslání, kterému se věnuje. Posláním místních sester je kromě 

duchovní práce, také obnova a zachování areálu pro budoucí generace.  68              

  

 

66 VENIO, opatství, PAVLÍČKOVÁ, Petra, Jana BĚLOVÁ a Jan VLČEK, 2015. Bílá Hora: Stavební vývoj 

poutního areálu Panny Marie Vítězné. Praha: Copy General. s. 36-37. 

67 Tamtéž, s. 39. 

68   ROYT, Jan, 2020. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 3., upravené vydání. Studio Stará škola. s. 

43. 
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Pojmový slovník 

  

Ambit je klenutá chodba kolem nádvoří, tvořená z vnitřní strany arkádami.  

Arkáda oblouk překlenující prostor mezi sloupy, nebo pilíři.  

Atika je zeď nad hlavní římsou, kryjící pohled na střechu.  

Balustráda je zábradlí tvořené z kuželek, tedy baluster. 

Bosáž je v omítce plasticky ztvárněné kvádrové zdivo.  

Cibulová báň je druh střechy, navazující na lucernu, ve tvaru cibule. 

Cvikl je architektonický trojstranný ozdobný prvek mezi oblouky.  

Froton je architektonický průčelní štít nejčastěji ve formě trojúhelníku nebo oblouku, bez oken nad 

portálem, oknem ap. 

Chronogram je druh vyznačení letopočtu umístěný v nápise tak, že po sečtení římských čísel 

získáme rok výstavby. 

Kartuše je mírně vypouklá plocha v bohatě zdobeném ornamentálním rámci. Často v ní jsou 

umístěny letopočty, znaky, či názvy. 

Klenák je hlavní část oblouku, je umístěn uprostřed, bývá často zdobený reliéfem s rokem nebo 

erbem.  

Konzola je architektonický nosný prvek, vystupující ze stěny a nesoucí žebro klenby, sochu, nebo 

římsu.  

Korunní římsa je vodorovný architektonický prvek, na nějž přímo navazuje střecha.  

Lisena (lesena, lizéna)  je plochý svislý arch. článek podobný pilastru, je však bez hlavice a patky. 

Lucerna je věžičkovitý útvar nad střechou, nejčastěji nad kopulí, opatřený kolem dokola okny. 

Menza je oltářní stůl sloužící ke konání bohoslužby. 

Nika výklenek nejčastěji půl oválného tvaru na půlkruhovém, či čtvrtkruhovém základu.  

Pilastr architektonický prvek, který se snaží napodobit sloup, má hlavici i patku a jen částečně 

vystupuje ze stěny. 

Pilastr je svislý architektonický útvar, vystupující z fasády v celé své výšce a je opatřený hlavicí i 

patkou. 

Predela je spodní oltářní podstavec.  

Presbyterium (presbytář) je kněžiště. 

Retábl (retabulum) je svrchní oltářní nástavec.  

Rizalit část architektury, více či jen nepatrně vystupující v celé výšce z průčelí stavby. Tento prvek 

může zdobit také rohy staveb.  

Rustika téměř totožná s bosáží, jedná se o označení kvádrování stěn, pilířů, arkád, které je vytvořené 

ve štuku.  

Sakristie (zákristie), je místnost umístěná za kněžištěm. Místnost je určena pro kněze. 

Sanktuárium (sanctuarium) je svatostánek, úložný prostor pro liturgické předměty. 

Suprafenestra dekorativně pojaté pole nad onem, vyplněné štukovou výzdobou, či malbou. 

Supraporta, dekorativně pojaté pole nad dveřmi, nebo vstupe, vyplněné štukovou výzdobou, či 

malbou.   

Šambrána je profilované a různě zdobené štukové orámování oken a dveří.  

Tabernákl je svatostánek, úložný prostor pro liturgické předměty.  

Tambur je hranolovitý nebo válcovitý podstavec pod kopulí.  

Voluta neboli závitnice, je spirálovitý útvar často užívaný v Baroku. 
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