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Úvod 

 

Kostel Panny Marie Vítězné v současné době patří k nejnavštěvovanějším 

místům Prahy. K hlavním důvodům patří jedinečná architektura kostela, v jedné 

budově se snoubí sloh renesanční s raně barokním díky spletité historii svých 

majitelů – protestantů i katolíků, a soška Pražského Jezulátka, která přitahuje velké 

množství poutníků z celého světa. Překvapivé je, že mezi českou veřejností nejsou 

kostel ani soška Pražského Jezulátka zdaleka tak oblíbenými a navštěvovanými 

památkami.  

Cílem této práce bylo podat ucelený přehled historie Panny Marie Vítězné 

včetně zahrnutí dějin luteránského kostela Nejsvětější Trojice. Právě jeho 

přestavbou vznikl kostel karmelitánský, jehož prvky jsou v současném kostele stále 

patrné, a také popsat cestu Pražského Jezulátka do Prahy, jeho následný „pobyt“ 

u pražských karmelitánů a rozšíření jeho kultu do zemí celého světa. Záměrem bylo 

popsat vzájemně propojené osudy Pražského Jezulátka a kostela Panny Marie 

Vítězné a poskytnout základní informace o osobnostech, které ovlivnily osudy 

sošky i kostela v rámci jedné práce. 

Většina publikací týkající se dané problematiky se zaměřuje buď pouze 

na kostel, nebo obsahuje informace o kostelu jen okrajově a věnuje se víc 

Pražskému Jezulátku. Následující publikace byly použity jako primární zdroje 

pro vytvoření této práce. Kostelu a ostatním budovám patřícím ke karmelitánskému 

klášteru se věnuje Stavebně historický průzkum kláštera u Panny Marie Vítězné 

od T. Kleisnera, kde je popsána historie staveb získaných karmelitány i jejich 

předchozí dějiny se zaměřením na stavební vývoj, ale historická část je zpracovaná 

detailně s přehledným obsahem odkazů na další literaturu. Další příručka Umělecké 

památky Prahy P. Vlčka se taktéž zabývá vývojem kostela včetně podrobného 

architektonického popisu a rozboru vybavení interiéru kostela, což v této práci bylo 

zmíněno pouze okrajově. Soškou Jezulátka se podrobně zabývá kniha Pražské 

Jezulátko J. Forbelského, kde se nalézá taktéž popis historických událostí v českých 

zemích i v evropském kontextu v době příchodu Jezulátka do Prahy, ale obsahuje 

pouze výčet použité literatury bez poznámkového aparátu, tudíž nebylo snadné 

dohledat původní zdroje kvůli ověření či rozšíření informací. Stejnojmenná 

publikace A. Novotného se zabývá kromě historie a popisu Pražského Jezulátka 
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i rozšířením jeho kultu po Čechách a po evropských zemích, jak bylo známé 

v 1. polovině 20. století. Vývoj kultu Pražského Jezulátka a popis karmelitánského 

řádu, který je provázán s osudem sošky od počátku, kdy ji zakladatelka bosých 

karmelitánů Terezie z Ávily darovala Marii Manrique de Lara, obsahuje 

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích od M. Bubna. Informace o osobnostech týkající se kostela či Jezulátka 

obsahuje publikace J. Janáčka Ženy české renesance, která čtivou formou přibližuje 

hlavně život šlechtičen, na prvním místě pak Polyxeny z Pernštejna, která sošku 

Jezulátka věnovala řádu karmelitánů.  

Použitím ostatních publikací byly zejména rozvinuty informace již obsažené 

v primárních zdrojích, kvůli dosažení co nejjasnějšího výčtu událostí v dějinách 

kostela Panny Marie Vítězné a sošky Pražského Jezulátka, aby v této práci bylo 

možné nalézt co nejvíce informací o daném tématu. 
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1. Historie kostela Panny Marie Vítězné 

 

1.1 Nejstarší počátky 

 

Původní renesanční stavba kostela zasvěcená Nejsvětější Trojici1 byla 

provedena patrně Giovannim Mariem Filippim v letech 1611 – 1613. Z této budovy 

se zachovala pouze střední část, ostatní části už byly postaveny nově bosými 

karmelitány jako kostel Panny Marie Vítězné. Poprvé se tak v Čechách objevila 

podélná jednolodní konstrukce kostela s bočními kaplemi charakteristická 

pro protireformační jezuitské stavby.2 Nejpozdější přestavba kostela se odehrála 

roku 1644. Přestavba kostela karmelitány je barokní a podle J. Herouta se považuje 

za první projev tohoto stavebního slohu u nás, společně s Matyášovou bránou 

z roku 1614.3 

Budovy, na jejichž místě byl komplex kostela postaven, byly pravděpodobně 

v románském slohu. Podle zachovalých zbytků se soudí, že to byl dvorec a patřil 

ke klášteru magdalenitek. Raně středověký klášter sv. Máří Magdaleny stával 

naproti dnešnímu kostelu Panny Marie Vítězné, dělila je Karmelitská ulice, a byl 

roku 1604 přestavěn dominikány. V té době už byl dvorec patrně zaniklý, protože 

nepřešel do vlastnictví dominikánského řádu. Po roce 1830 byl klášter zrušen 

a přestavěn na obytný dům.4  

Dochovala se zpráva z roku 1474, podle které král Vladislav II. daroval 

Čeňkovi z Klinštejna zahradu s domem, který stál na území dnešního karmelu. 

Dříve v něm byla pekárna svatovítské kapituly. Dům byl několikrát přestavěn, 

nejvýznamněji za doby vlastnictví Gryspeků z Griesbachu, kteří původní stavbu 

nechali předělat na renesanční palác.5 

Vlček píše, že na místě dnešního kostela se dříve rozkládala zahrada a zčásti 

morový hřbitov z roku 1582, od roku 1599 stál v sousedství špitál. Na hřbitově stála 

kaple Mistra Jana z Husi, někdy nazývaná také jako kaple Jana Křtitele.6 Postavena 

byla v roce 1586 utrakvisty a využívali ji pražští luteráni. Uvnitř stál oltář Poslední 

                                                 
1 Viz příloha: obr. č. 1. 
2 J. T. Kotalík: Deset století architektury: Architektura barokní, str. 60. 
3 J. Herout: Staletí kolem nás, str. 147. 
4 P. Vlček: Encyklopedie českých klášterů, str. 469. 
5 P. Vlček: Umělecké památky Prahy: Malá strana, str. 75. 
6 P. Vlček: Umělecké památky Prahy: Malá strana, str. 75.  
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večeře Páně od míšeňského řezbáře Samuela Lorenze. Kostel stál na obecním 

hřbitově u Petřína, přístup k němu vedl od severu ulicemi z Tržiště a Újezdu, které 

dnes již neexistují. Těmito cestami byl později přístupný i kostel Nejsvětější 

Trojice, proto měl hlavní vstup na severní straně. Od Karmelitské ulice byla kaple 

a později kostel oddělená řadou domů, které byly zbořeny až při přestavbě kostela 

po jeho získání karmelitány a zasvěcení Panně Marii Vítězné. Poblíž kaple stával 

malostranský špitál. 7 

Za vlády Rudolfa II. začal prudce stoupat jak počet přistěhovalých italských 

katolíků tak i německých protestantů, především luteránů, k císařskému dvoru 

do Prahy, proto jim malá kaple Mistra Jana z Husi brzy přestala stačit. Situace 

se zlepšila roku 1609, kdy císař Rudolf II. vydal Majestát, což pro české luterány 

a kalvinisty znamenalo, že mohou stavět vlastní církevní stavby. V Praze po vydání 

Majestátu vznikly dva kostely. První z nich, kostel sv. Salvátora, stál na Starém 

městě, postavil ho Jan Domenico de Barrifis a kostel Nejsvětější Trojice vznikl 

nedaleko původní protestantské kaple Mistra Jana z Husi na Malé Straně. Pražští 

luteráni nejprve požádali o rozšíření stávajícího kostelíku Mistra Jana z Husi, 

ale návrh nebyl povolen. Později bylo luteránům umožněno, aby koupili sousední 

pozemek a postavili tam chrám nový. V roce 1609 byl do kostelíka povolán Mistr 

Tobiáš Winter, později významný církevní hodnostář strany pod obojí, který se stal 

i prvním farářem v kostele Nejsvětější Trojice.8 

 

1.2 Budovy za doby vlastnictví luteránů 

 

Kostel Panny Marie Vítězné, tehdy pod názvem Nejsvětější Trojice, nechali 

postavit pražští němečtí luteráni. Přestavbu provedli „s finanční podporou Jindřicha 

Julia, vévody brunšvicko-lüneburského a saského kurfiřta Christiana II.“,9 který 

v letech 1607 – 1611 žil na Malé Straně. Saský kurfiřt navíc umožnil dekretem 

z 8. října 1610 vybírat peníze na novou stavbu na svém území. Falckrabě Filip 

Ludvík věnoval luteránům 100 zlatých. Pomohla také sbírka od protestantů z celé 

Evropy. Na stavbu přispívali především šlechtici a výše postavení pražští měšťané.  

                                                 
7 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 4. 
8 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 4. 
9 Cit. dle: P. Vlček: Umělecké památky Prahy: Malá strana, str. 75. 
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Peněžní sbírku na stavbu luteránského kostela na Malé Straně komplikovala 

ovšem současně probíhající sbírka na stavbu kostela sv. Salvátora na Starém městě. 

Zdroje na stavby obou kostelů se tak rozdělily, místo aby všechny směřovaly 

na stavbu pouze jednoho kostela. Město Roztoky dokonce nejprve určenou pomoc 

244 zlatých na stavbu malostranského chrámu poslalo na Staré Město. Stavby obou 

kostelů bývají porovnávány, protože se odehrávaly současně a za podobných 

podmínek a protože nedostatek písemných zpráv pro sbírku kostela Nejsvětější 

Trojice může být do jisté míry nahrazen srovnáváním s postupem stavby 

staroměstského kostela, kde bylo časové rozvržení  podrobně dokumentováno. „Zde 

se sbor sešel 19. listopadu 1609 a první sbírka se uskutečnila na konci roku 1610. 

Téhož roku se starší obrátili k saskému kurfiřtu kvůli přímluvě u císaře, aby povolil 

stavbu vlastního kostela. Rudolf II. si od staroměstských vyžádal model, který 

schválil. U malostranského chrámu byl průběh obdobný.“ 10  

I když sbírka na malostranský kostel a někteří dárci významně pomohli 

k nashromáždění větší části potřebných prostředků na započetí stavby, správci 

kostela se sami museli ještě zadlužit, aby získali zbytek potřebných peněz. Kostel 

byl zapsán do zemských desek dne 23. července 1619 jako vlastnictví stavů, 

z jejichž prostředků byl postaven. Někteří čeští vlastenci jako rektor pražské 

univerzity Martin Bacháček z Nouměřic a Pavel Stránský ovšem nesli stavbu 

kostela s nelibostí, protože s kostelem byla postavena i luteránská škola, kde 

se učilo v němčině.11 

Aby mohli luteráni postavit kostel podle projektu, museli vykoupit některé 

z okolních domů a jejich zahrádky za nimi byly luteránům zanedlouho po koupi 

darovány. Základní kámen položili při velké slavnosti dne 20. července 1611. Ten 

pocházel z oltáře kaple Mistra Jana z Husi. Položení základního kamene 

„se zúčastnili mezi jinými i karlštejnský purkrabí Heinrich Mathias hrabě Thurn, 

maršálek Linhart Colonna z Felsu, Vilém st. Popel z Lobkovic a další protestantští 

prominenti.“12 Stavba stála 62 000 zlatých rýnských. Dne 26. července 

se uskutečnilo první kázání na téma „Osm příčin, proč Bůh konečně tomuto 

Království českému propůjčil svobodu náboženskou“ a potom byl kostel zasvěcen 

Nejsvětější Trojici. Zasvěcení odpovídalo vzoru římského chrámu Santa Trinita Dei 

                                                 
10 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 7. 
11 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 7. 
12 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 215. 



10 

Monti. Do kostela byl umožněn vstup veřejnosti dne 21. července 1613. I když byl 

kostel po zasvěcení zpřístupněn, ještě zdaleka nebyl úplně dokončen. Hotové 

nebylo průčelí s hlavním vchodem na západní straně směřující k petřínskému svahu 

tam, kde se v nynějším karmelitánském chrámu Panny Marie Vítězné nachází 

hlavní oltář. To ale nestálo v cestě začátku provozu, protože se většinou vcházelo 

bočním severním vchodem. Severní vchod byl hojně využíván, protože k němu 

ústily dnes již zaniklé uličky z Tržiště a z Újezdu, jak již bylo zmíněno. Od hlavní 

komunikační tepny Újezdu byl kostel oddělen dvěma domy. Věže byly v červenci 

1613 zastřešeny zatím pouze dočasně. Z toho můžeme soudit, že po zpřístupnění 

kostela následovala nucená přestávka ve stavební činnosti, protože bylo potřeba 

sehnat prostředky na další stavbu. Celkem práce na kostelu zabrala 18 měsíců 

čistého času.13   

Kostel Nejsvětější Trojice byl jednolodní s předsazeným prostorem chóru 

a vstupní částí se dvěma věžemi. Návrh kostela odrážel symboliku čísla tři, což 

korespondovalo se zasvěcením Nejsvětější Trojici. Nejlépe to bylo zřetelné 

na vnějších oknech, které byly ve třech řadách po třech. Ve valené klenbě byly 

vykrojeny mělké arkády. Prostor působil jednotně, jediný oltář byl dobře viditelný.  

Oltář zakoupil kníže Jindřich Julius brunšvicko-lüneburský. Původně měl 

být sestaven z různě barevného mramoru, ale nakonec byl proveden ve dřevě 

Bernardem Ditterichem z Freiberku s motivem vykoupení lidstva Kristovým 

utrpením. Úplný soupis vnitřního vybavení byl pořízen místodržícím 

Lichtenštejnem po konfiskaci kostela roku 1622, ale nedochoval se. Částečně lze 

vyčíst, jaké bylo vybavení kostela z epitafu Jana Jetřicha staršího ze Žerotína 

v opočenské zámecké kapli.14 Některé posvátné nádoby s sebou do Saska odnesli 

luteráni po svém odchodu po bitvě na Bílé hoře, část vybavení, jako křtitelnice 

ze sliveneckého mramoru, zůstala v chrámu i za vlastnictví karmelitánů. 

Mylně se uvádí, že do kostela Nejsvětější Trojice byl přenesen Lorenzův 

oltář Poslední večeře z kaple Mistra Jana z Husi. Ten patřil ke kapli, kterou dali 

postavit utrakvisté a spravovala ji městská rada. Němečtí luteráni měli kapli pouze 

zapůjčenou na určitou dobu a nemohli nijak nakládat s jejím zařízením. Oltář tedy 

                                                 
13 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 7. 
14 O. J. Blažíček: Dějiny českého výtvarného umění. Díl 2, str. 101. 
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v kostele Nejsvětější Trojice nikdy nestál. Přenesen byl do kostela až poté, co kapli 

získali karmelitáni a kostel byl již nazýván Panny Marie Vítězné.15  

Autorem návrhu na stavbu kostela Nejsvětější Trojice je pravděpodobně 

Giovanni Mario Filippi. Ten působil od roku 1602 jako stavitel ve službách 

Rudolfa II. Dílo je mu připisováno z důvodu podobných znaků na stavbě 

Nejsvětější Trojice a kostela ve francouzském Arcu, který Filippi také projektoval. 

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven podle architektonického vzoru 

římského chrámu S. Trinita dei Monti, který byl postaven roku 1580 Giacomem 

della Portou. „V kronice karmelitánů se píše jen, že kostel postavil katolický 

stavitel.“16 Což bylo u stavby luteránského chrámu zvláštní a ukazuje to 

na Filippiho, ale jeho autorství není jednoznačné. Jako jeden z možných autorů 

bývá také uváděn Josef Heintz, švýcarský architekt a dvorní malíř Rudolfa II. žijící 

v Praze. Jako důvod, proč mohl být pražskými luterány osloven právě on, se uvádí 

jeho protestantské vyznání, což vylučuje záznam v karmelitánské kronice. Je 

možné, že Filippi se řídil částmi jeho nákresu vypracovanými pro kostel 

v Neuburgu na Dunaji, ale většina autorů se domnívá, že autorem stavby je právě 

Filippi. 

 

1.3 Kostel v době pobělohorské – doba vlastnictví bosých 

karmelitánů 

 

Po bitvě na Bílé hoře ještě nějaký čas probíhaly v kostele Nejsvětější Trojice 

luteránské bohoslužby díky spojenectví, které uzavřel Ferdinand II. se saským 

kurfiřtem Janem Jiřím Saským, který přispíval na stavbu kostela. V kostele 

se po bitvě začalo kázat nejen německy, ale také v češtině. V roce 1622 byli 

z kostela vyhnáni i luteránští duchovní, protože se z chrámu Nejsvětější Trojice 

stalo hlavní útočiště pražského nekatolického obyvatelstva, a kostel byl 

zkonfiskován. Jan Jiří Saský se proti tomuto kroku ohradil. Odpověď ze dvora byla 

však zamítavá s odůvodněním, že ani on - Jan Jiří Saský - na svém panství netrpí 

lidi s odlišným vyznáním. Luteráni s sebou při odchodu vzali „církevní fondy, 

                                                 
15 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 8. 
16 Cit. dle: P. Preiss: Italští umělci v Praze, str. 97. 
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archiv, knihovnu, účty i pamětní knihu, některé posvátné nádoby a ornáty, což vše 

zapadlo někde v Sasku.“ 17  

Roku 1623 Jan Savonantius z řádu Milosrdných bratří, generální komisař 

nad špitály v českém království, protiprávně zabral nemocnici, která byla u kostela 

Nejsvětější Trojice zřízena místními lidmi. Ty odtud komisař proti jejich vůli 

vyhnal a budovy přestavěl a pronajímal. S nemocnicí zabral i kapli Mistra Jana 

z Husi. Malostranští měšťané proti konfiskaci kaple podali stížnost, ale místodržitel 

Karel z Lichtenštejna uzavření kaple potvrdil a 15. května 1623 nařídil rychtáři, 

aby byla kaple vydána francouzské katolické kongregaci žijící v Praze. Kaple byla 

téhož roku znovu vysvěcena svatému Ludvíkovi, francouzskému národnímu 

patronu.18 

Nakládat s chrámem Nejsvětější Trojice se Ferdinand II. rozhodl ještě 

později. Počátkem roku 1623 přišel do Vídně nový generální probošt karmelitánů 

kvůli projednání císařova slibu, který panovník dal Dominiku a Iesu Maria 

za pomoc při bitvě na Bílé hoře, že pro bosé karmelitány založí dva kláštery v Praze 

a ve Vídni. První byl založen karmel ve Vídni a v listopadu 1623 jel vídeňský vikář 

vybrat vhodný kostel do Prahy. Ačkoli mu bylo nabídnuto několik chrámů, vybral 

kostel Nejsvětější Trojice, protože odpovídal řádovým požadavkům, aby chrám byl 

co nejprostší bez přílišných architektonických dekorací. Dne 16. srpna 1624, 

přes zájem jezuitů a dominikánů, přidělil Ferdinand II. kostel Nejsvětější Trojice 

právě bosým karmelitánům. Císař jim věnoval kostel, kazatelův dům i hřbitov. 

Pomoc karmelitánů při bitvě na Bílé hoře spočívala v účasti na bojích císařského 

vojska pod vedením generálů Jana Tillyho a Karla Bonaventury Buquoye 

táhnoucím přes jižní Čechy na Prahu proti českým stavům. Po dobytí Strakonic 

našel Dominik společně s dalším karmelitánem jménem Maria a Pietro della Madre 

di Dio deskový obrázek s novorozeným Ježíškem, který poničili protestantští 

žoldnéři vypíchnutím očí Panně Marii, Josefovi a pastýřům. 

 Tento obraz vzali karmelitáni s sebou a prý pomohl katolickým vojskům 

k vítězství na Bílé hoře. Karmelitáni obrazem žehnali vojákům přímo před bitvou. 

Obraz, od té doby nazývaný Panny Marie Vítězné, nebo také obraz Strakonické 

Panny Marie, byl na žádost papeže Klementa VII. převezen do Říma a umístěn 

v karmelitánském kostele sv. Pavla, který byl později na počest obrazu 

                                                 
17 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 10. 
18 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 3. 
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přejmenován na kostel Santa Maria della Vittoria. Kopie obrazu, namalovaná 

Robertem de Longinem, byla poslána zpět do kostela v Praze, který přestavovali 

karmelitáni jako chrám Panny Marie Vítězné. Druhá kopie byla přenesena roku 

1650 do strakonického johanitského kláštera. Třetí kopie, namalovaná na náklad 

Pavla Hagera, byla roku 1709 umístěna na hlavním oltáři kostela Panny Marie 

Vítězné, nově postaveného chrámu umístěném na Bílé hoře.19  

Řád bosých karmelitánů patří k žebravým řádům a vznikl reformací řádu 

karmelitánů obutých, kterou provedla ve Španělsku sv. Terezie z Ávily v polovině 

16. století pro karmelitky a na mužskou větev rozšířil sv. Jan od Kříže. 

Osamostatnění od obutých karmelitánů potvrdil roku 1593 papež Klemens VIII. 

Od původního řádu se lišili zpřísněním konstituce. Prosazovali návrat 

ke kontemplaci, původnímu smyslu poustevnictví, přísnější klausuru, mlčenlivost, 

dlouhé posty a více fyzické práce. Hlavní světicí řádu je Terezie z Ávily, 

svatořečená roku 1622, poté co se stala patronkou Španělska. Žila v letech 1515 –

 1582 a byla přední osobností katolické reformace. Traduje se, že rodině de Lara 

darovala sošku dítěte Ježíše, později známou jako Pražské Jezulátko. Karmelitáni 

odvozují svůj název od hory Karmel ve Svaté zemi. Řád vytvořili poustevníci, kteří 

žili asketickým životem v jeskyních kolem kaple, vybudované proroky Eliášem 

a Eliseem.20 V roce 1600 došlo v řádu bosých karmelitánů k rozluce a vytvořily 

se dvě odlišné větve, španělská a italská, které se spojily až roku 1875. Do Čech 

se řád dostal zásluhou Dominika Ruzzoly roku 1624, který reformovanou větev 

karmelitánů prosadil i v Itálii.21 „Hlavním posláním bosých karmelitánů bylo podle 

rozhodnutí generální kapituly italské provincie roku 1605 misijní působení v zámoří 

i v Evropě mezi jinověrci.“22 

 „Dne 7. 9. 1624 převzali karmelitáni od generálního vikáře Kašpara 

Arsenia z Radbuzy kostel a 8. 9. 1624 jej pak biskup Cannes Baptista Savonantius 

vysvětil na přání císaře ke cti a slávě Panny Marie Vítězné a sv. Antonína 

Paduánského.“ 23 Titul kostela vybral sám Ferdinand II. Panna Marie Vítězná 

symbolizuje vítězství na Bílé hoře a Antonín Paduánský byl vojenským patronem, 

který měl pomáhat při napravování nevěřících. V tomtéž roce přišli do Prahy 

                                                 
19 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 34. 
20 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 40. 
21 P. Vlček: Encyklopedie českých klášterů, str. 129. 
22 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 11. 
23 Cit. dle: M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích III: Žebravé řády, str. 216. 
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z Vídně první karmelitáni Josef od Kříže a Marcel od Matky Boží, kteří se usadili 

v domě kazatele a začali zařizovat nový klášter.24  

Zanedlouho karmelitáni „získali i sousední Griespekovský palác a vytvořili 

tak základ budoucího karmelu čp. 529/III.“25 Palác jim daroval plukovník Martin 

de Hoeff-Huerta, který pro ně dům koupil za 9 000 zlatých. Císař Ferdinand II. dne 

1. září 1625 darovací smlouvu potvrdil, povolil klášteru připojit se na městský 

vodovod a daroval karmelitánům pozemek hřbitova u kostelíka sv. Ludvíka a spolu 

s ním i městský špitál.  

Martin de Hoeff-Huerta, jeden z největších přispěvatelů kostela, pocházel 

ze zchudlé šlechtické nizozemské rodiny. Roku 1604 vstoupil už 

pod pošpanělštěným jménem „Huerta“ jako jezdec k vojsku Baltazara Marradase. 

Ve vojenské službě získal loupežemi velké jmění a roku 1609 byl za zásluhy 

povýšen do šlechtického stavu. Roku 1618 se stal podplukovníkem a bojoval 

pod velením Baltazara Marradase a Karla Bonaventury Buquoye proti českým 

stavovským vojskům v jižních Čechách. O rok později, po dobytí Písku, se stal 

velitelem místní posádky, ale utlačoval místní obyvatelstvo tak, že otevřeli brány 

a Huertu vydali do zajetí hraběti Petru Arnoštu Mansfeldovi, kterého falcký kurfiřt 

poslal na pomoc stavovským vojskům k dobytí Plzně. Po svém propuštění roku 

1621 se Huerta znovu přidal k císařským vojskům, byl jmenován plukovníkem, 

se svou jízdou obléhal Mansfelda v Plzni a přispěl k tomu, že se Plzeň vzdala. 

Za své služby získával kromě peněžních odměn také konfiskované budovy hlavně 

na Písecku, některé další statky koupil za přehnaně nízkou cenu. Stal se vlastníkem 

i několika budov v Praze, například právě Griespekovského paláce, který daroval 

karmelitánům.26 V jižních Čechách se k místním obyvatelům choval tak krutě, že se 

o něm vyprávějí pověsti.27  

Roku 1627 získali karmelitáni i kapli svatého Ludvíka dekretem z 28. ledna 

vydaným Ferdinandem II. Dosud byla kaple na pozemku patřícím karmelitánům, 

ale stále ve vlastnictví francouzské kongregace. Karmelitáni vyplatili francouzské 

kongregaci odstupné 550 zlatých. O rok později nechali kapli zbořit. O dvacet let 

později, 1. dubna 1649, byl na jejím místě postaven oltář na připomenutí kaple, ale 

za necelý rok byl zbořen. Zvony kaple byly přelity a umístěny ve věži 

                                                 
24 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 11. 
25 Cit. dle: P. Vlček: Umělecké památky Prahy, str. 76. 
26 Ottův slovník naučný. Díl 11, str. 840. 
27 J. Sommer: Báje, mýty a pověsti: hrady a zámky, str. 78. 
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karmelitánského kostela. Do karmelitánského chrámu byl také přenesen oltář 

Poslední večeře a pravděpodobně i kamenná kazatelna. Mezi roky 1626 – 1628 

získal klášter i pozemky vinic, které s ním sousedily. Ty za nemalé peníze odkoupil 

císař od jejich majitelů, poslední z nich prodala svou zahradu Anna Pichelbergová 

za 1 900 kop a Kateřina Vodňanská za 5 500 kop míšenských.28  

Roku 1629 začali karmelitáni kostel Panny Marie Vítězné přestavovat. 

„P řestavbu kostela a výstavbu kláštera navrhl řádový architekt fra Karel 

od sv. Josefa (Karel Ruffini, 1. 4. 1586 – 12. 1. 1650 Vídeň)“ 29, který měl za úkol 

přeměnit kostel na stavbu uměřeného charakteru vyjadřující chudobu podle řádové 

konstituce. Přestavbu podle jeho plánů provedlo s přestávkami několik stavitelů, 

mezi nimi Baltazar Casanova. Koncept jednotného vzhledu interiéru vypracoval 

architekt Ferdinand Schor. Karel Ruffini se narodil do německé luteránské rodiny, 

ale za svého pobytu v Římě konvertoval a požádal o přijetí k bosým karmelitánům. 

Zde se věnoval studiu stavitelství s výslovným zaměřením na dodržování řádové 

konstituce. Pracoval i na karmelitánském klášteře ve Vídni, při jehož stavbě zemřel. 

Bylo nutné změnit orientaci, protože podle karmelitánských zvyklostí měl 

být za hlavním oltářem umístěn poměrně rozsáhlý mnišský chór. V místech, kde 

dříve stál hlavní vchod, postavili presbytář a v letech 1636 – 1644 z původního 

závěru vystavěli východní průčelí. Při přestavbě průčelí se stavitel nechal inspirovat 

chrámem Santa Maria della Scala v Římě. Někteří autoři tvrdí, že na chrámu jsou 

viditelné znaky motivů dalšího římského kostela Santa Maria della Vittoria.30 

Průčelí do ulice „představuje uvedení raně barokní chrámové architektury 

do Prahy.“31 Od průčelí Santa Maria della Scala se pražský chrám odlišuje hlavně 

termálním oknem, které bylo ponecháno z předchozí stavby. Boční strany střední 

části s dórskými pilastry a renesančními okny zůstaly po přestavbě téměř 

nezměněny. Hlavní vchod neústí přímo do Karmelitské ulice, ale vede 

na náměstíčko, které bylo vytvořeno zbouráním sousedních domů na východní 

straně chrámu. Kostel je oproti okolním domům na vyvýšeném místě a vede k němu 

trojí schodiště. I po přestavbě zůstal chrám jednolodní, u vchodu po stranách byly 

umístěny kaple, na jižní straně sv. Kříže a na severní Panny Marie. V době stavby 

                                                 
28 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 8. 
29 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 50. 
30 J. T. Kotalík: Deset století architektury: Architektura barokní, str. 60. 
31 Cit. dle: M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích III: Žebravé řády, str. 217. 
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kostela neobvyklá konstrukce umožňovala věřícím větší soukromí při modlitbách. 

V kapli sv. Kříže bylo od roku 1656 do roku 1776 umístěna soška Pražského 

Jezulátka. 

 Některé zdroje tvrdí, že luteráni původní kostel Nejsvětější Trojice 

orientovali hlavním oltářem na východ, aby se věřící při modlitbě nedívali směrem 

na vrch Petřín, protože na Petříně se kdysi prováděly pohanské rituály.32 V kostele 

Panny Marie Vítězné byl oltář umístěn na západní straně a na východě bylo 

vystavěno průčelí s hlavním vchodem. Změna orientace se setkala s nelibostí 

obyvatelstva, protože katolíci „na místě oltáře nohama šlapali.“33 Bylo také nutné 

přestavět obytné budovy, protože řádová konstituce požadovala, aby měl každý 

řeholník svou vlastní celu, kam nesmí vstoupit nikdo kromě představeného, 

a množství dalších místností jako učiliště a knihovnu, které byly určeny 

ke společnému pobytu.  

Z původního vybavení kostela Nejsvětější Trojice si karmelitáni ponechali 

křtitelnici zbavenou víka, kterou používali jako kropenku.34 „K řtitelnice vždy 

symbolizovala farní práva, proto se při přeložení farnosti přenášela do nového 

kostela i příslušná křestní nádoba.“35 Ponecháním si křtitelnice  karmelitáni 

zároveň poukazovali na své vítězství na Bílé hoře. V původním luteránském kostele 

nejspíš křtitelnice stála u severního bočního vchodu. Kromě hlavního oltáře z roku 

1723, na němž byla umístěna kopie obrazu Panny Marie Strakonické, bylo po každé 

straně postaveno po třech bočních oltářích. Nejznámějším oltářem na severní straně 

je oltář Pražského Jezulátka z roku 1776. Naproti němu stojí oltář Jana od Kříže, 

pořízený roku 1669 rodinou Švihovských z Riesenbergu, na němž je umístěn obraz 

Panny Marie Mantovské.  

Obraz pochází z 15. století. Původně visel na stromě blízko italské Mantovy, 

kde na něj vystřelil opilý voják, kulka se od obrazu odrazila a zasáhla střelce. 

Na místě, kde byl obraz střelou poškozen, vytryskla krev. Po této události byl obraz 

přenesen do kostela v Mantově a považován za zázračný. Roku 1626 si obraz 

odvezl jako válečnou kořist hrabě Hannibal Collalt do Štýrského Hradce 

a zanedlouho ho svěřil vdově Anně Felicitě Stentzlerové z Grünbergu. Ta 

se po Collaltově smrti odstěhovala do Prahy a obraz roku 1642 věnovala bosým 

                                                 
32 E. Škoda: Tři tucty toulek Prahou: Za historií, památkami a kuriozitami Prahy, str. 164. 
33 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 15. 
34 Viz příloha: obr. č. 7. 
35 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 9. 
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karmelitánům od Panny Marie Vítězné. Roku 1680 v Praze vypukl velký mor 

a poté, co karmelitáni začali nosit obraz v průvodech, už v klášteře nedošlo 

k žádným úmrtím. Roku 1717 nechala hraběnka Renata Slavatová umístit na obraz 

v místě zásahu střely křišťálovou hvězdu se zlatými paprsky. Za napoleonských 

válek byl obraz připraven o hvězdu i další zlaté a stříbrné obětiny, kterými byl 

ověšen jako poděkování za záchranu kostela před několika morovými ranami.36 

Karmelitáni v Praze získávali málo almužen kvůli protestantskému smýšlení 

početné části obyvatelstva. Prostředky na přestavbu zpočátku získávali díky přízni 

císaře, který nabídl karmelitánům stálý plat na překlenutí začátků v nepříznivém 

prostředí. Karmelitáni to odmítli, ale nařízením Ferdinanda II. musela česká 

královská komora platit konventu 5 000 zlatých za rok. Česká komora ale nebyla 

schopná příspěvek vyplácet, proto císař vypomohl kostelu alespoň posláním 

potravin a příspěvkem na výdaje za knihovnu. Kromě nedostatku prostředků museli 

karmelitáni čelit i dalším problémům. Na jaře roku 1625 museli kostel poprvé 

opustit, protože v Praze vypukl mor. Většina obyvatel kláštera se uchýlila 

na lobkovické panství a odtud se vrátila zpět až v lednu roku 1626. Později získal 

kostel příznivce díky sošce Pražského Jezulátka, které bylo do oratoře kostela 

umístěno roku 1628 a kostelu se začalo dařit. Tento stav byl ale pouze dočasný, 

mezi roky 1631 a 1648 byli karmelitáni nuceni klášter opustit ještě třikrát kvůli 

vpádu Sasů a Švédů do Čech.37 

Aby měl kostel více místa na hlavní přístupovou cestu, musely být zbourány 

dva sousední domy. Přestavbu kostela nejvíce financoval Don Baltazar 

de Marradas, což potvrzuje i nápis na průčelí chrámu. Na jeho počest také 

karmelitáni museli odsloužit 103 mší.  

Baltazar de Marradas se narodil ve Valencii, patřil k johanitům žijícím 

na dvoře Rudolfa II. Bojoval v jižních Čechách proti stavovským vojskům a v roce 

1619 se stal velitelem španělské části císařského vojska. Za jeho velení 

se nepodařilo porazit stavovského velitele Mansfelda u Plzně. Během bitvy na Bílé 

hoře zůstal se svými jednotkami v Českých Budějovicích. Odtud zahájil tak přísné 

trestání všech, kdo smýšleli proticísařsky, že si na něj stěžoval i kníže 

z Lichtenštejna. Za své služby získal mnoho statků, mezi nimi Hlubokou 

                                                 
36 Cit. dle: M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích III: Žebravé řády, str. 220. 
37 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 13. 
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a Vodňany. Sloužil pod velením Albrechta z Valdštejna, který ho roku 1631 

postavil do čela obrany proti vpádu Sasů do Českých zemí. Jako velitel se ovšem 

neosvědčil a tak ho Valdštejn zase z čela vojska odvolal. Roku 1634 získal odměnu 

124 000 zlatých za účast v boji proti Valdštejnovi. Roku 1636 ho Ferdinand III. 

jmenoval tajným radou a českým místodržitelem. Je s podivem, že jako největší 

mecenáš kostela Panny Marie Vítězné nebyl don Baltazar de Marradas pohřben 

v rozsáhlé kryptě vyhloubené pod kostelem jako mnoho významných příznivců 

karmelitánů v té době, nýbrž v kostele Svatého Jiljí.38 

Do krypty se vcházelo vchodem za hlavním oltářem. Tato část byla v kostele 

postavena už za doby, kdy patřil protestantům. Nebyla ovšem používána k ukládání 

zemřelých. To začali provádět až karmelitáni, kteří podzemní prostory roku 1642 

a následně roku 1666 rozšířili a postavili zde vlastní zádušní kapli s oltářem. Zde 

se konaly mše v relativním bezpečí i v dobách neklidu. Nejdříve byli do krypty 

pohřbíváni příslušníci karmelitánského řádu. Jsou zde těla karmelitánů z let 1624 - 

1784, později sem pohřbívali také pro karmelitány významné světské osoby, kterým 

ovšem karmelitáni nechali postavit vlastní kryptu. Když místo v kryptě přestalo 

stačit, bylo podzemí rozšířeno množstvím bočních komor. Těla pohřbených osob 

byla ukládána do dřevěných rakví a jejich těla byla mumifikována působením 

vanoucího suchého vzduchu. Katakomby obsahují patnáct sklepení. Rakve jsou 

otevřené pravděpodobně od roku 1848, kdy sem vpadla pražská lůza, která hledala 

cennosti a poklady. Jsou tu pohřbeni také významní šlechtici, např. Eliška Polyxena 

Rottenbuchová, rektor univerzity Jan František Löw rytíř z Erlsfeldu, Veronika 

Radecká z Radče a další. 

Roku 1628 byla kostelu věnována soška Jezulátka a začal se rozvíjet kult, 

který trvá až do současné doby. V klášterních budovách se nacházela nemocnice, 

kterou během obléhání Prahy používali také Švédové.  

V roce 1636 bylo dokončeno kněžiště a mohl být postaven hlavní oltář, 

pro který dvorní malíř Matyáš Mayer zhotovil plátno s výjevem z bitvy na Bílé 

hoře.39 

Roku 1644 získali karmelitáni panství Solnice, které jim darovala Frebonie 

z Pernštejna, která také financovala novou mramorovou podlahu v kostele a krucifix 

v životní velikosti na hlavním oltáři. Frebonie byla vnučka Vratislava z Pernštejna 

                                                 
38 Ottův slovník naučný. Díl 16, str. 890. 
39 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 16. 
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a Marie Manrique de Lara a byla poslední zástupkyní rodiny Pernštejnů. Po smrti 

svého bratra Vratislava Eusebia zdědila veškerý majetek patřící rodině Pernštejnů, 

mimo jiné také panství Solnice.40 Příjem z tohoto venkovského panství v roce 1650 

umožnil v klášteře vybudovat novou nemocnici, vybavit sakristii a vylepšit chór 

za hlavním oltářem. Jako dík Frebonii vypracoval pro klášter malíř Jan Pichler dva 

obrazy, na nichž byla ztvárněna v nadživotní velikosti společně s darovaným 

panstvím Solnicí a Jezulátkem.41 

V roce 1644 také vznikla modlitebna Jezulátka v druhém patře kostela. 

Prostředky na její stavbu darovala Benigna Kateřina z Lobkovic, manželka 

nejvyššího lovčího Viléma z Lobkovic. Modlitebna byla vysvěcena 14. ledna téhož 

roku. V roce 1648 navštívil Jezulátko se svou družinou kardinál Harrach a dřívější 

vysvěcení kaple potvrdil.42 

Roku 1653 se karmelitáni stali vlastníkem panství Velhartic. Velhartice 

spolu s jeho ostatním majetkem zdědila adoptivní dcera Martina de Hoeff-Huerty 

Anna Marie Moldavská Za Velhartice byla Huertovi nabídnuta velice nízká cena 

jako úplata za boj proti reformaci v jižních Čechách. Po jeho smrti roku 1637 kněz 

Leonard della Gratia zjistil „…jeho nepoctivost“43. Po tomto zjištění byl Anně Marii 

všechen podvodně získaný majetek zabaven, ale když se rozhodla, že se vzdá Písku, 

ostatní majetek jí byl vrácen zpět. Anna Marie ale nebyla po ztrátě Písku schopná 

Velhartice spravovat kvůli dluhům a tak je prodala řádu karmelitánů.44 Ti 

Velhartice nevlastnili dlouho. Téhož roku panství prodali Františce Račínové 

z Račína a získali tak další prostředky na stavbu. 

Roku 1654 nechali karmelitáni zbourat kostelík sv. Ludvíka a rozšířili 

zahradu za kostelem. V tom samém roce pánové z Talmbergu – František Vilém 

a Jan Arnošt - poskytli prostředky na stavbu kaple sv. Kříže, kam byla v letech 1656 

- 1776 umístěna soška Jezulátka, protože prostor modlitebny už nestačil stále 

se zvětšujícímu počtu poutníků mířících za Jezulátkem. Kaple se nachází na jižní 

straně kostela za vchodem. Byla vysvěcena roku 1655 arcibiskupovým sufragránem 

Josefem de Corti. 

                                                 
40 Ottův slovník naučný. Díl 19, str. 510. 
41 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 18. 
42 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 17. 
43 Cit. dle: Ottův slovník naučný. Díl 11, str. 840. 
44 Ottův slovník naučný. Díl 11, str. 840. 
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Roku 1664 byl jmenován pražským převorem Petr Maria od sv. Alexia, 

který se musel vyrovnat s klášterním dluhem přesahujícím 5 000 zlatých. Rozhodl 

se postavit v klášteře pivovar a získat prodejem piva další prostředky. Leopold I. 

mu po přímluvě karmelitek vaření piva povolil. Po necelém roce museli karmelitáni 

vaření piva omezit jen pro svou potřebu kvůli pražským sládkům, kteří protestovali 

proti jejich privilegiu. Důvodem bylo, že se karmelitánům dařilo vařit chutné pivo 

a sládci přicházeli o zákazníky. Také hrozilo nebezpečí možné konkurence z dalších 

řádů, které by se řídili příkladem karmelitánů.45 

Roku 1667 sloužil v kostele mši pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch Harrach 

a posvětil oltáře Panny Marie a svatého Josefa. O dva roky později byla postavena 

jižní věž se třemi zvony, kterou jako jedinou povolovala řádová konstituce jako 

zvonici a zároveň byla postavena před kostelem kamenná terasa. Postavil 

ji kameník Jan Křtitel Getz, kterému karmelitáni jako odměnu slíbili, že bude 

pohřben v kostelní kryptě. 

Ačkoli v roce 1680 zemřelo při epidemii moru pět členů řádu, v roce 1710 

čítalo obyvatelstvo karmelu 40 karmelitánů. Roku 1669 byla přestavba kostela 

dokončena. V dalších letech se proměnil pouze interiér kostelu, exteriéru se menší 

opravy skoro nedotkly.  

Bosí karmelitáni založili v karmelu také palírnu melisových (meduňkových) 

kapek, které měly léčivé účinky, zejména při mrtvici. Výroba poměrně vynášela 

a byla natolik rozšířena, že zabírala celé křídlo v přízemí kostela.46 

 

1.4 Klášter od doby osvícenské do dnes 

 

Až do nástupu Josefa II. na trůn se klášteru dařilo, příliv věřících stoupal 

a klášter prosperoval i díky výrobě melisových kapek. Kostel Panny Marie Vítězné 

se těšil přízni panovníků české země včetně Marie Terezie. Po nástupu Josefa II. 

na trůn začal být klášter postupně omezován. V roce 1784 byla ke klášteru u Panny 

Marie Vítězné přenesena fara maltézských rytířů. Maltézští rytíři žili v klášteře 

spolu s karmelitány a vypomáhali při kázáních.47  

                                                 
45 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 21. 
46 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 219. 
47 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 25. 
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Dne 3. července 1784 byl klášter Panny Marie Vítězné zrušen společně 

s kostelem dominikánů u sv. Máří  Magdaleny.48 Majetek kláštera byl v té době 

vyčíslen na více než 607 000 zlatých. V klášteře žilo 42 karmelitánů. Z nich bylo 

osmi dovoleno přejít k řádu v Linci a dalších šestnáct „nastoupilo dráhu diecézních 

duchovních správců“.49 Kostel převzal řád maltézských rytířů, stal se z něj farní 

kostel Panny Marie pod Řetězem, kde maltézští rytíři zajišťovali správu. Palírna 

melisových kapek zůstala ponechána. Krypta s pohřbenými měla být zničena, 

ale byla pouze zazděna a pohřebiště zůstalo zachováno. Vinice, která patřila 

ke klášteru, přešla do vlastnictví generálního kněžského semináře. 

Zbytek karmelu byl pod správou vojenského hospodářského velitelství, roku 

1788 byla do přední části, později zbourané, přestěhována malostranská farní škola 

a fara maltézských rytířů byla přemístěna do sousedního domu. Roku 1798 byly 

do bývalého karmelu přeneseny kanceláře vojenského špitálu a o rok později 

vojenské intendanční velitelství. Roku 1836 přešly budovy do vlastnictví studijního 

fondu, přední část karmelu byla přestavěna kvůli umístění německého gymnázia 

a nižší školy, do další části byl umístěn archiv katastrálních map. Přestavbu vedl 

stavitel J. Trédrovský. Gymnázium navštěvoval například Jan Neruda. 

Na konci 19. století byla škola přestěhována a byl sem umístěn německý 

učitelský ústav. Roku 1906 studijní fond kvůli své zadluženosti přenechal budovy 

jako splátku c. k. eráru Rakouska-Uherska, po vzniku Československa přešlo 

vlastnictví na československý stát. Roku 1922 byly budovy někdejšího karmelu 

Oldřichem Tylem zvýšeny, bylo přistavěno třetí patro a podkroví. Po první světové 

válce bylo do budov bývalého karmelu umístěno ministerstvo školství, které zde 

sídlí i v současné době. Kostelu zůstala fara, která je jedním křídlem spojena 

s kostelem. V současné době prochází rekonstrukcí a jako jediná z budov 

původního kláštera si zachovala barokní podobu.50 

Po druhé světové válce arcibiskup Beran předal kostel Kongregaci bratří 

těšitelů poté, co odsud byly odsunuty „německy mluvící sestry“.51 Dne 13. dubna 

1950 byli z kláštera tehdejším režimem těšitelé vyhnáni. V následujících letech se 

o duchovní správu kostela starali opět maltézští rytíři. V roce 1951 byl kaplan 

                                                 
48 K.Beránek, V., Beránková: Rušení klášterů v Čechách za Josefa II. In Pražské arcibiskupství 1344 
– 1994 , str. 214. 
49 Cit. dle. M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích III: Žebravé řády, str. 219. 
50 P. Vlček: Umělecké památky Prahy, str. 592. 
51 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 25. 
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Vladimír Pícha od Panny Marie Vítězné odsouzen za politické zločiny, mimo jiné 

za šíření nepovolených náboženských listin mezi farníky.52 

V červnu 1993 požádal pražský arcibiskup Vlk bosé karmelitány, aby 

se do kostela Panny Marie Vítězné vrátili. První do kostela přišli karmelitáni 

z Arenzana u Janova. Začali kostel znovu opravovat, veškeré náklady zaplatila 

liturgická provincie ze severu Itálie. V roce 1997 v kostele otevřeli Muzeum 

Jezulátka. V roce 2004 zrušil pražský kardinál Miloslav Vlk nad kostelem duchovní 

správu a stanovil kostel Panny Marie Vítězné kostelem klášterním, vedeným 

rektorem.53 

                                                 
52 V. Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948 – 1964, str. 254. 
53 P. Vlček: Umělecké památky Prahy, str. 220. 
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2. Historie Pražského Jezulátka 

 

2.1 První zmínky o Jezulátku 

 

Původ Jezulátka se podle legend datuje do přelomu 11. a 12. století, kdy 

ve Španělsku probíhaly boje s Maury. Při jednom z nájezdů Mauři zničili klášter, 

který se nacházel mezi Sevillou a Córdobou nedaleko řeky Guadalquivir, obyvatelé 

kláštera uprchli. Po odchodu Maurů se do kláštera vrátili čtyři mniši. Jeden z nich 

jménem Josef viděl ve snu malé dítě. Byl posedlý snahou vystihnout jeho podobu, 

a když se mu podařilo sošku vytvořit, zemřel vyčerpáním.54 

 Jiný zdroj říká, že soška byla původně vytvořena na španělském ostrově 

Gran Canaria, v městečku Teror. Místní obyvatelé i průvodci to potvrzují, 

ale nepodařilo se najít žádný písemný zdroj, který by takové informace potvrzoval, 

ani detailnější informace od místních.   

 

2.2 Příchod Jezulátka do Prahy 

 

V druhé polovině 16. století se Maria Maxmiliána Manrique de Lara 

ze Španělska vdala za Vratislava z Pernštejna a s sebou do Čech si odvezla 

voskovou sošku Jezulátka, „…jehož sláva se začala šířit po Španělsku vlivem 

sv. Terezie de Jesú“.55 Rodina de Lara sošku získala od sv. Terezie Ávily, 

zakladatelky bosých karmelitánů a známé svými vizemi dítěte Ježíše.  

Maria Manrique de Lara byla vrchní komornou Marie, manželky císaře 

Maxmiliána II. a sestry španělského krále Filipa II. Byla horlivá katolička, její 

smýšlení se nejvíce blížilo jezuitům. Na pernštejnské panství povolala jedny 

z prvních jezuitů v českých zemích a přímé žáky Ignáce z Loyoly Václava Šturma 

a Baltazara Hostounského.56 Nikdy se zcela nesžila s českým prostředím a snažila 

se zůstat pod vlivem španělských zvyklostí. Po smrti manžela udržovala ve svém 

domě kontakty s českou i španělskou šlechtou. Ve svém katolickém smýšlení 

                                                 
54 P. Vokáč: Pražské Jezulátko. Phoenix, prosinec 2008, ročník 6, č. 12, str. 19 – 21. 
55 Cit. dle: A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 9. 
56 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 24. 
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neustupovala, ani co se týče ženichů svých dcer. Raději riskovala jejich život 

za klášterní zdí bez manželů, než aby schválila sňatek s protestantem nebo nepříliš 

horlivým katolíkem. Zemřela v Čechách roku 1608.57 

Vratislav z Pernštejna měl u dvora Maxmiliána II. význačné postavení, byl 

už od mládí jeho věrným pobočníkem na cestách po Evropě a využíval své 

schopnosti vést diplomatická jednání s představiteli ostatních zemí. Někdejší 

majetek Pernštejnů už zdaleka nedosahoval takových rozměrů jako za života 

Vratislavova děda Viléma, kterému se podařilo získat velké množství peněz a statků 

sňatkem s Johankou z Liblic, dědictvím po svém bratru Vratislavovi a rozumným 

nakládáním se získanými financemi. Ovšem už za života Vilémova syna 

a Vratislavova otce Jana se krize rodiny Pernštejnů začala prohlubovat. Narůstala 

zadluženost rodu kvůli financování značné zemské hotovosti na obranu před Turky 

a také díky tomu, že královská komora nesplácela dlužné částky za najímání vojska 

pro krále, které Jan platil. Vratislav stejně jako jeho bratr Jaroslav konvertoval 

ke katolické víře a svým příliš finančně náročným životem u dvora Ferdinanda II. 

stále prohluboval dluhy na majetku.58 

Od stejného osudu jako bratra Jaroslava, který kvůli dluhům přišel o všechen 

majetek, Vratislava uchránila smrt bratra Vojtěcha, který neměl žádné potomky 

a jehož majetek Vratislav zdědil, a mohl se tak dále zabývat svými politickými 

ambicemi. Přesto mu z původního jmění zůstala jen Litomyšl, Lanškroun 

a Lanšperk v Čechách a Pernštýn, Plumlov, Kojetín a Kralice na Moravě. 

Maxmilián II. se od něj nechal zastupovat na svatbě španělského krále Filipa II. 

a Alžběty z Valois. Roku 1567 byl jmenován nejvyšším kancléřem Českého 

království a své diplomatické schopnosti potvrdil při jednáních mezi katolickou 

a protestantskou šlechtou. Od Filipa II. získal řád Zlatého rouna. Přízeň 

Maxmiliána II. si upevnil roku 1572, kdy vedl poselství do Polska kvůli zvolení 

panovníkova syna Arnošta na polský trůn. Vratislav měl dvacet potomků, ale jen 

dva synové a pět dcer se dožili dospělého věku. Za života nejstaršího syna Jana 

(druhý Vratislavův syn Maxmilián zemřel v necelých dvaceti letech bez potomků) 

se dovršil zánik majetku rodu Pernštejnů, způsobený nutností vyplatit věno sestrám 

a také vzrůstajícími dluhy za najímaná vojska, protože Jan se stal schopným 

generálem v armádě Rudolfa II. Musel prodat i dědictví po otci a rodu Pernštejnů 

                                                 
57 J. Janáček: Ženy české renesance, str. 124. 
58 Viz příloha: obr. č. 15 – Rodokmen rodu Pernštejnů. 
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zbylo jen panství Litomyšl.59 Jan zemřel na bojišti a stejně tak jeho jediný syn 

Vratislav Eusebius, který po sobě nezanechal žádné potomky. Poslední příslušnicí 

rodu se stala Vratislavova sestra Frebonie, po jejíž smrti získali majetek Pernštejnů 

- kromě panství v Solnici darované karmelitánům od Panny Marie Vítězné - 

Lobkovicové, potomci Polyxeny.60  

Z pěti dcer Vratislava z Pernštejna a Marie Manrique dosáhla nejvlivnějšího 

sňatku právě Polyxena. Když se roku 1587 vdávala za Viléma z Rožmberka, dostala 

od matky sošku Jezulátka jako svatební dar. Její první manžel Vilém z Rožmberka 

zaujal po smrti Vratislava z Pernštejna, se kterým vedl roku 1572 poselství 

do Polska, přední místo v čele české katolické šlechty, těšil se přízni Maxmiliána II. 

a stejně jako Polyxenin otec získal Vilém roku 1585 řád Zlatého rouna od Filipa II. 

Ze svého rozsáhlého majetku věnoval roku 1592 Polyxeně zámek v Roudnici 

nad Labem,61 který se snažil přestavět, aby byl vhodný k dlouhodobému pobytu. 

Za svého života stihl pouze přistavět k původnímu komplexu nové křídlo, další 

přestavbu už nestihl a Polyxena se rozhodla už vypracované plány nevyužít 

a nepokračovat ve Vilémových záměrech. Dvacetiletou Polyxenu si Vilém 

z Rožmberka vzal v pokročilém věku a zemřel roku 1602 bez potomků. Vilémův 

bratr Petr Vok souhlasil s bratrovou žádostí a dovolil Polyxeně, aby si panství 

v Roudnici ponechala. Polyxena ani po smrti manžela nepřišla o vysokou 

společenskou prestiž, kterou si vybudovala, a stala se jedním z pilířů české 

katolické šlechty. Jezuité a katolíci z ostatních zemí si jí vážili a využívali její vliv 

při jednáních a prosazování svých cílů v Čechách.62  

Po smrti prvního manžela se Polyxena roku 1603 znovu provdala 

za nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic. Přestože Polyxena byla 

zbožná katolička, dokázala se zastat i protestantů v tísni. Roku 1611 při obsazení 

Malé Strany a Hradčan pasovskými žoldnéři, kteří drancovali domy pražských 

evangelíků, ubytovala v bezpečí svého domu evangelického předáka hraběte Thurna 

a poskytla přístřešek i „několika desítkám dalších osob, především ženám 

a dětem.“63 Stejně se zachovala i v roce 1618, kdy poskytla přístřeší obětem 

                                                 
59 Ottův slovník naučný. Díl 14, str. 509. 
60 P. Vorel: Páni z Pernštejna, str. 6 – 11. 
61 Ottův slovník naučný. Díl 22, str. 33. 
62 J. Janáček: Ženy české renesance, str. 85. 
63 Cit. dle: J. Janáček: Ženy české renesance, str. 192. 
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defenestrace. Viléma Slavatu ve svém domě chránila a poskytovala mu lékařské 

ošetření až do jeho úplného uzdravení.64 

Zdeněk Vojtěch z Lobkovic patřil k české katolické šlechtě. Roku 1599 byl 

jmenován nejvyšším kancléřem Českého království, odmítl podepsat Majestát, 

za což byl českými stavy vypovězen ze země. Ačkoli s Polyxenou pravděpodobně 

uzavřel sňatek především kvůli jejímu majetku a vlivu, časem vytvořili harmonický 

svazek, který neohrozilo ani odloučení během Zdeňkova života ve Vídni. Roku 

1621 získal řád Zlatého rouna od španělského krále. Roku 1628 zemřel ve Vídni 

a nechal se pohřbít v Roudnici, kde společně se svou manželkou po svatbě založili 

kapucínský klášter.  

Poté co v roce 1628 ovdověla podruhé, věnovala Polyxena sošku Jezulátka 

karmelitánům z kostela Panny Marie Vítězné, protože k nim měla nejblíže ze všech 

katolických řádů, a usadila se na svém zámku v Roudnici nad Labem získaném 

v prvním manželství.65 

 Potom co převor Ludvík umístil sošku do oratoře, se začalo kostelu dostávat 

nečekané hmotné pomoci, např. „dva tisíce zlatých na výdaje za knihovnu a potřeby 

kostela“ 66 od Ferdinanda II., dokonce se prý se začaly plnit prosby lidí, kteří 

se k Jezulátku modlili. Po požehnání Jezulátka se na vinici patřící klášteru, která do 

té doby nebyla příliš pěstěná, urodilo nečekané množství vína. Díky těmto 

událostem se zvěsti o sošce začaly šířit po českých zemích.67 

 

2.3 Osudy Jezulátka v průběhu třicetileté války 

 

V listopadu 1631 se saská vojska pod vedením generála Arnima, 

ve spojenectví švédského krále Gustava II. Adolfa, dostala až do Prahy. Kromě 

dvou karmelitánů celé osazenstvo kláštera uprchlo a veškeré vybavení i se soškou 

Jezulátka nechali svému osudu. Klášter byl napaden českou lůzou, která, poté co 

se doslechla o saském vpádu co Čech, napadala katolické domy. Většina vybavení 

kostela ale zůstala na svém místě, protože rabující lidé se spokojili s vypitím vína 

uskladněného ve sklepech.68  

                                                 
64 J. Janáček: Ženy české renesance, str. 214. 
65 Ottův slovník naučný. Díl 16, str. 226. 
66 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 14. 
67 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 9. 
68 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 13. 



27 

Po dobu obléhání se do kostela vrátili luteráni s odůvodněním, že saský 

kurfiřt přispíval na stavbu. „V kostele dočasně kázal protestantský kazatel Jan 

Rosacius Hořovický.“ 69 Jan Rosacius byl vážený protestantský kněz, těšil se přízni 

a důvěře protestantských stavů před bitvou na Bílé hoře. Kryštof Harant z Polžic 

a Bezdružic svěřil pod jeho ochranu svou ženu Annu Salomenu, aby 

se nezpronevěřila víře. Janu Rosaciovi se ale nepodařilo ji uchránit, Anna Salomena 

roku 1624 přestoupila na katolickou víru a o rok později se provdala za katolíka a 

Harantova přítele Heřmana Černína z Chudenic.70 Zůstavší karmelitáni byli 

přestěhováni do sousedního kostelíka sv. Vavřince. Luteráni překryli hlavní oltář a 

obrazy Panny Marie a sv. Josefa černým plátnem a chtěli oltář i s varhanami úplně 

odstranit, k čemuž nakonec nedošlo.71  

V době dočasného návratu luteránů soška Jezulátka na delší dobu zmizela. 

V roce 1632 se saská vojska z Prahy stáhla a Albrecht z Valdštejna porazil Švédy 

u Lützenu, kde zahynul švédský král. Karmelitánský řád se vrátil zpět na Malou 

Stranu, ale klášter v té době zchudl, protože příspěvek 2 000 zlatých ročně 

z císařské pokladny nebylo možné vyplácet kvůli vojenským nákladům státu.  

Další zmínka o Jezulátku pochází až z roku 1634, kdy sošku pohozenou 

za oltářem klášterní oratoře s ulomenýma rukama našel novic řádu, ale nevěnoval 

svému nálezu pozornost. Tento nález byl zapomenut díky zvěstem o blížícím 

se švédském útoku na Prahu, které donutili převora Feliciána a S. Bartolomeo 

uprchnout do Vídně a většinu ostatních karmelitánů odejít na budějovické panství.  

Soška byla považována za ztracenou až do roku 1637, kdy přišel do Prahy 

novic řádu narozený v Lucemburku Cyril á Matre Dei, který sošku znovu nalezl 

a snažil se od převora Feliciána á S. Bartholomeo získat prostředky na její opravu. 

Převor kvůli tíživé finanční situaci kostela prosbě nemohl vyhovět. Až do roku 

1638 měl potíže se shromážděním potřebných prostředků k zaplacení daní z vinic 

patřícím klášteru.72 Potřebné peníze poskytl zámožný ústecký měšťan a vojenský 

vysloužilec Benedikt Manskönig. Při své návštěvě v Praze těžce onemocněl, 

doslechl se o tradovaných zázračných skutcích Jezulátka před jeho zmizením 

a doufal, že za svůj dobrý skutek bude uzdraven. Převor ale darované peníze chtěl 

využít jinak, darovanými penězi potřeboval splatit dluhy a místo nákladné opravy 

                                                 
69 Cit. dle: J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 40. 
70 J. Janáček: Ženy české renesance, str. 238. 
71 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 14. 
72 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 15. 
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staré sošky koupit levněji novou. Zanedlouho po umístění do kostela byla soška 

zničena, když na ní spadl svícen.73 Brzy poté byl převor odvolán ze své funkce 

a nový převor se postaral, aby byla soška opravena a umístěna zpět do oratoře 

kostela.74 

Po znovunalezení Jezulátka roku 1637 se traduje, že se odehrálo několik 

zázraků, například Alžběta z Lobkovic, manželka nejvyššího komořího Jindřicha 

Liebsteinského z Kolovrat ztratila sluch i zrak, ale po tom, co k ní sošku 

Cyril á Matre Dei donesl, se uzdravila. Ona i její manžel se poté stali význačnými 

dobrodinci kostela.  

V srpnu 1639 byla Praha znovu obležena Švédy pod vedením generála 

Banéra a převor s většinou kleriků klášter znovu opustil. Zbylí karmelitáni 

se modlili k Jezulátku a sloužili nepřetržité bohoslužby a zanedlouho Švédové 

od obléhání upustili a generál Banér zemřel. Po těchto událostech, které byly 

přičteny k zázrakům Jezulátka, se věhlas sošky ještě více rozšířil a řád od Panny 

Marie Vítězné začal dostávat stále více dotací od šlechty i měšťanstva. Mezi rodiny 

uctívající Pražské Jezulátko patřily například rodiny Lobkoviců, Kolovratů, 

Martiniců, Talmberků, Pernštejnů a Schliků. Za této situace mohla být dokončena 

renovace kostela.75 Roku 1647 přijel kostel navštívit sám císař Ferdinand III., 

aby se pomodlil k Jezulátku a také aby daroval kostelu 40 voskových svící.  

Při novém útoku Švédů na Prahu roku 1648 byla obsazena i Malá Strana. 

Obyvatelé kláštera měli štěstí, protože ve švédském vojsku byli také katoličtí 

vojáci, kteří se postarali o ochranu kostela a přesvědčili generála Königsmarcka, 

aby pro kostel vydal ochranný list. To se stalo zásluhou vojáka Ruttgera, který 

býval žákem karmelitánského řádu v Kolíně nad Rýnem. Mezi lidmi se rozšířilo, 

že kostelu u svatého Jezulátka nemůže být ublíženo, proto se tam často lidé utíkali 

pro ochranu.76 

Kostel byl ovšem od července do září 1648 uzavřen a bohoslužby se konaly 

v modlitebně u Jezulátka. Karmelitáni byli donuceni chrám otevřít švédskému 

duchovnímu, který zde uspořádal zpovědi a svaté přijímání pro vojáky. Také zde 

bylo několik švédských vojáků pohřbeno „poblíž dveří u starého oltáře 

                                                 
73 F. X. Ťoupalík: Milostné pražské Jezulátko, str. 17. 
74 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 10. 
75M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 217. 
76 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 218. 
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sv. Terezie“.77 Roku 1651 ale byla těla exhumována a znovu pohřbena na místním 

hřbitově.  

V kostele byla také zřízena nemocnice pro raněné Švédy, kam je přišel 

navštívit i princ Karel Gustav, který se později stal králem Karlem X. Věnoval 

Jezulátku 30 zlatých, nechal nemocnici z kláštera přemístit a nařídil, aby byly 

vráceny zabavené knihy patřící do kostela.  

Dne 14. ledna 1651 se konalo slavnostní procesí se soškou Jezulátka, která 

putovala po českých klášterech. Podnět k tomuto procesí dala jedna z rodin 

příznivců Jezulátka - rodina Martiniců. Bernard Ignác z Martinic daroval sošce 

zlatou korunu a Jezulátko získalo přídomek Milostné. 

Dne 4. dubna 1655 mělo být pražské Jezulátko korunováno podruhé 

kardinálem Harrachem, ale pro nemoc ho musel zastoupit sufragán Josef de Corti, 

arcibiskup v Sebastyi, který vysvětil i novou kapli Jezulátka. Korunka ale nebyla 

posvěcena papežem, jak to žádali tehdejší zvyklosti. Korunku opět daroval Bernard 

Ignác z Martinic. 

Bernard Ignác z Martinic na počest svého získání řádu Zlatého rouna také 

nechal vyrobit zmenšeninu řádu, kterou při obřadu zavěsil Jezulátku na krk. Roku 

1733 byl řád i zlaté koruny z kostela ukradeny. V té době žilo v klášteře více než 40 

řeholníků, nejvíce německých ale také italských a španělských.  

V roce 1741 přestala kaple Jezulátka stačit návalům věřících a karmelitáni 

zvažovali možnost jejího rozšíření. Kilián Ignác Dientzenhofer měl stavbu provést 

za 3 000 zlatých, ale kvůli válečným sporům po smrti Karla VI. ze stavby sešlo.78 

Jezulátko bylo alespoň přemístěno na boční oltář sv. Jáchyma a Anny naproti 

obrazu panny Marie Mantovské. Vedle místa, kde stálo Jezulátko, byla zasklená 

skříň, kam se ukládali obětiny uzdravených lidí. Byly ve tvaru stříbrných zmenšenin 

jejich vyléčených orgánů a končetin. Marie Terezie Schefflerová, princezna 

z Thurn-Taxisu, a slečna Vřesovcová z Vřesovic věnovaly Jezulátku drahý 

náramek, kterým byla soška ozdobena při slavnostním přenesení sošky na nové 

místo. Náramek vyrobil pražský zlatník Hachtle, byl oceněn na 5 000 zlatých. 79 

Roku 1741 do Prahy vtrhlo vojsko bavorského kurfiřta Karla Alberta. 

Při dělostřeleckém útoku byla poškozena střecha kostela Panny Marie Vítězné 

                                                 
77 Cit. dle: T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 18. 
78 T. Kleisner: Stavebně historický průzkum, str. 25. 
79 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 219. 
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a krov vinařova domku patřícím ke klášteru, ale klášter neutrpěl žádné větší škody 

a ani obyvatelům se nic nestalo. Pražané to přičetli k zásluhám Pražského Jezulátka 

a jako poděkování uspořádala paní z Textorů pro sošku veřejnou sbírku. Z výdělku 

pražská obec Jezulátku zakoupila stříbrné jablko jako dík za ochranu a nechala 

na něj vyrýt text: „Dar, který uchráněná obec pražská věnuje Milostnému 

Jezulátku.“ 80  

 

2.4 Jezulátko od doby osvícenské do dnes 

 

Po zrušení kláštera dekretem vydaným Josefem II. v roce 1784 přešlo 

Jezulátko i s klášterem pod správu řádu maltézských rytířů. Ti pokračovali 

v uctívání sošky a její slávu ještě víc rozšířili, ale odstranili prosklenou skříň 

s obětinami uzdravených věřících.  

Po příchodu maltézských rytířů za faráře Jana Slánského nebyly prostředky 

na opravy kostela, proto byla soška Jezulátka použita k vydělání potřebných 

776 zlatých při pouti po ostatních pražských kostelech. Opravy oltáře se ujali 

kameník P. Ciani a pozlacovač J. Nejtek. Roku 1879 putovalo po některých 

kostelech, kde bylo nějakou dobu vystaveno, například u milosrdných sester 

v Bartolomějské ulici, u milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, 

v klášteře Svatého Srdce na Smíchově a u anglických panen a alžbětinek.81 

„V 19. století pronikl kult Pražského Jezulátka až do Jižní Ameriky, Itálie 

a do Asie (Čína, Vietnam a Filipíny).“82. Roku 1928 se v chrámu Panny Marie 

Vítězné slavilo výročí 300 let od darování Jezulátka bosým karmelitánům. V letech 

1935 – 1938 duchovní správa, vedená Karlem Vilémem Horkým, vydávala časopis 

s názvem Od Pražského Jezulátka.83 V současné době je kostel hojně vyhledávaným 

místem hlavně italskými a španělsky mluvícími turisty, kteří chtějí vidět slavnou 

sošku Pražského Jezulátka. 

                                                 
80 Cit. dle: J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 56. 
81 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 58. 
82 Cit. dle: M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích III: Žebravé řády, str. 220. 
83 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 220. 



31 

3. Kult Jezulátka 

 

3.1 Jezulátko v Čechách 

 
 Krátce po darování sošky Polyxenou z Lobkovic karmelitánům od Panny 

Marie Vítězné se Pražské Jezulátko stalo známým mezi širokým obyvatelstvem 

nejprve Prahy, zanedlouho se k němu začali sjíždět poutníci z celých Čech. Soška 

proto musela být v chrámu umístěna na místo dostupné všem věřícím, aby se každý 

mohl na Jezulátko podívat. 

Soška Pražského Jezulátka měří 45 centimetrů a stojí na dvoucentimetrovém 

podstavci. Kvůli ochraně před poškozením je zasazena do stříbrného pouzdra, které 

sahá až k pasu sošky. Pod vrchní vrstvou je vidět dřevěné jádro potažené voskem. 

Jezulátko je vymodelované jakoby oblečené do košile84, přes kterou je odíváno 

do dalších rouch z drahých látek.85 V době rokoka byla Jezulátku nasazovaná bílá 

paruka, dnes ho zdobí blonďaté vlasy.86 

 Soška byla oblékána už po darování karmelitánům Polyxenou, protože Cyril 

á Matre Dei ji nalezl oděnou do modrých šatů. Sošku Jezulátka nejdříve „podle 

zpráv oblékaly Anna Luraghová, snad z rodiny stavitelů Luraghů, a Marie Sibyla 

Schayemaeirová, od roku 1747 anglické panny“.87 Anna Luraghová 

si u karmelitánů vyprosila svolení a sama mu zhotovila šaty. Později tuto činnost 

vykonávali anglické panny z kostela od svatého Josefa nebo karmelitky. Ty 

Jezulátko oblékali i v době totality a oblékají ho i v současné době. Jezulátko je 

oblékáno podle liturgického kalendáře. První vrstva tvoří spodnička z bílého plátna, 

na ní je navlékána bílá říza a hedvábné roucho. Svrchní vrstva je nejvíce zdobená 

a je podobná kněžskému rouchu. Na rukou a kolem krku má Jezulátko krajkové 

okruží. Na hlavu se Jezulátku vsazují dvě pozlacené korunky z let 1767 a 1810. 

Původní korunky, které darovala Jezulátku rodina Martiniců se nedochovaly, 

dvě novodobé jsou „bez zvláštních umělecko-průmyslových hodnot.“ 88 Jejich původ 

připomínají pouze iniciály neznámých dárců a vyražený letopočet výroby. V září 

2009 navštívil kostel Panny Marie Vítězné papež Benedikt XVI. Setkal se zde 

                                                 
84 Viz příloha: obr. č. 8 a dále. 
85 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 58. 
86 F. X. Ťoupalík: Milostné pražské Jezulátko, str. 37. 
87 Cit. dle: J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 58. 
88 Cit. dle: A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 17. 
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s předsedou České biskupské konference arcibiskupem Janem Graubnerem, vzdal 

úctu Jezulátku a daroval mu zlatou korunku.89 

Roucha tvořící vrchní část obleku jsou uchovány ve sbírce kostela, která má 

téměř 60 kusů. Nejstarší zachované šaty pocházejí z roku 1700. Mezi nejdražší patří 

roucho, které Jezulátku darovala a vlastnoručně vyšívala roku 1754 Marie Terezie90. 

Jezulátko bylo známé po celém světě, tamější věřící posílali dary v podobě rouch, 

z kterých se zachovaly například šaty z osady blízko Šanghaje, z Filipín, Vietnamu 

a Brazílie. V 60. letech 20. století poslali Jezulátku šaty i Češi žijící ve Spojených 

státech amerických.91 

 Soška je oblékána kromě projevu úcty také z estetických důvodů. Jezulátko 

mělo po obléhání Prahy švédskými vojsky uražené obě ruce a přes snahu nálezce 

Cyrila á Matre Dei jsou spáry, kde byly ruce znovu připojeny, pořád viditelné. 

Roucha s dlouhými rukávy tyto vady zakrývají. 

 Uctívání Pražského Jezulátka se z kostela Panny Marie Vítězné rozšířilo 

po celých Čechách a kopie Pražského Jezulátka začala být umísťována do chrámů. 

Sošky se vyskytovaly téměř ve všech chrámech na Malé Straně. Zde se první kopie 

nacházela od roku 1737 v klášteře sv. Josefa, kam ji darovala paní z Textorů. Sídlil 

zde řád karmelitek až do roku 1782, kdy byl zrušen Josefem II., protože karmelitky 

nemohly z finančních důvodů při klášteře vybudovat školu.92 Soška Jezulátka byla 

přenesena do kaple sousedního domu, která byla později i se soškou zazděna 

a znovu objevena až roku 1926 během oprav domu.93 Další kopie sošky se od roku 

1722 nacházela v kostele alžbětinek Na Slupi a roku 1739 dala představená kláštera 

vybudovat Jezulátku oltář za záchranu svého života, když se po modlitbě 

k Jezulátku zázračně uzdravila. Roku 1877 sem byl na dobu šesti týdnů přenesen 

originál sošky kvůli opravám kostela Panny Marie Vítězné.  

Z Prahy se kopie Jezulátka rozšířily do dalších českých měst. První kopie 

Pražského Jezulátka se rozšířily do karmelitánských chrámů, například u sv. Havla 

v Praze, v Solnici a v Uhřínově, později i do dalších měst. V roce 1746 nechal 

plzeňský lékař a primátor Petr Pavel Helffert postavit první kostel se jménem 

                                                 
89 Aleš Pištora. Návštěva papeže Benedikta XVI. v Praze [online]. c2009, poslední revize 25. 3. 2010 
[cit. 2010-03-20] Dostupné z: <http://www.navstevapapeze.cz/clanky/Papez-navstivil-Prazske-
Jezulatko.html>. 
90 Viz příloha: obr. č. 12. 
91 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 58. 
92 A. Novotný: Pražské karmelitky, str. 158 – 160. 
93 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 23. 
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Pražského Jezulátka. Kostel na začátku 20. století chátral a hrozilo mu úplné 

zpustošení, ale díky společnosti pro záchranu kostelíka byl znovu opraven a roku 

1936 znovu otevřen. Plzeňské Jezulátko je věrnou kopií pražské sošky a byly 

domněnky, že právě v Plzni je umístěn originál. Soška sem byla přenesena 

z plzeňského kláštera dominikánek. Další sošky Pražského Jezulátka se nacházejí 

například v Mělníku, Kutné Hoře, v Choceradech, ve Velvarech a v Broumově. 

V Lánech, kam mezi lety 1753 – 1774 proudilo velké množství návštěvníků 

představila kult Pražského Jezulátka Marie Anna z Valdštejna, poslední dědička 

rodiny Valdštejnů a manželka Josefa Viléma z Fürstenberka.94  

  

3.2 Jezulátko v zahraničí 

 

Kult Ježíšova dětství se vyskytoval samozřejmě již před vznikem Pražského 

Jezulátka, ale kult Pražského Jezulátka byl velmi výrazný a pražská soška je známá 

po celém světě. Kult Ježíšova dětství se v umění objevuje v různých směrech. Jako 

předloha umělcům sloužily především texty evangelií a některých nekanonických 

textů, například evangelium Jakubovo a Tomášovo. „Izolované zobrazení Jezulátka 

mimo scénickou souvislost se objevuje od počátku 14. století.“95 Nejstarší plastiky 

se dochovaly v Německu. Nejstarší soška Jezulátka pochází ze 40. let 14. století 

z německého kláštera Mödingen. V rakouských zemích je nejznámější slonovinové 

Jezulátko z kapucínského kláštera v Salcburku. 

 Nejvíce se kult Jezulátka začal rozmáhat v 16. století. Největší podíl na tom 

měla sv. Terezie z Ávily, která svými vizemi kult rozšířila nejprve po Španělsku 

a následně po celé Evropě. Odtud se dostala nejznámější soška Jezulátka 

do českých zemí. Žádné Jezulátko z dřívějších dob se nedochovalo.96 

 Největší zásluhu na rozšíření kultu Pražského Jezulátka po evropských 

zemích má spisek „Pražské veliké i malé“ 97, který vyšel v roce 1736 v němčině, 

napsaný karmelitánem Emerichem a S. Stephano. V roce 1749 byl spisek přeložen 

do češtiny. Obsahuje zmínku o sochaři Janu Jiřím Schlansovském, který kolem roku 

1739 vyřezal přes 100 sošek, které byly rozesílány po celé Evropě. Antonín 

                                                 
94 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 24. 
95 Cit. dle: J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 48. 
96 J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 50. 
97 Cit. dle: J. Forbelský: Pražské Jezulátko, str. 48. 
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Birckhart a Michael Jindřich Rentz vytvářeli rytiny svatých obrázků Pražského 

Jezulátka, které se těšily velké oblibě. Některé z těchto obrázků neprošly cenzurou 

za vlády Marie Terezie, například roku 1769 byl zakázán prodej miniaturní rytiny, 

na které bylo Jezulátko přirovnáno k Alexandru Velikému. Porcelánové kopie 

se vyráběly v míšeňské porcelánce podle modelu sochaře Gottlieba Kirchnera. 

 V polovině 18. století karmelitáni horlivě šířili kult Pražského Jezulátka 

ve Vídni. Na sjezdu karmelitánů rakouské provincie roku 1739 bylo usneseno, 

že kopie Jezulátka dotýkaná pražským originálem bude umístěna ve všech 

mužských i ženských karmelitánských klášterech. V Lucembursku, kde se narodil 

nálezce Pražského Jezulátka Cyril á Matre Dei je karmelitánský klášter zasvěcený 

Jezulátku, odkud se pověst o této sošce šířila do dalších zemí díky vydání knihy 

z roku 1896 „Dějiny Pražského Jezulátka“, která byla přeložena do angličtiny, 

maďarštiny a lužické srbštiny. Do Francie a jejích kolonií, do Kanady a Spojených 

států amerických se pověst o Pražském Jezulátku dostala z Belgie. Hlavní podíl 

na tom má paní z Fontaine, která spatřila několikrát ve snu obraz Pražského 

Jezulátka. Vyslala svoji dceru Germaine do Prahy, která se zde informovala o sošce 

a přivezla zpátky domů kopii. Sošku umístila v přízemí svého domu, které 

zpřístupnila obdivovatelům Jezulátka a věřícím. Po odkoupení domu barnabity, 

kteří ponechali přízemí domu k původnímu účelu, se začal vydávat časopis „Malá 

revue Jezulátka“, který měl roku 1935 více než 32 000 odběratelů, mimo jiné 

v Indočíně, Mauritiu a Réunionu. Díky misionářům je Pražské Jezulátko známé 

i v afrických zemích.98 

 Kopii Pražského Jezulátka nechala v chórové kapli bratislavského kláštera 

uršulinek umístit abatyše M. F. Regedyová. Další kopie byly umístěny v Buchau 

v Německu, v Piekarech Šlaskie, v Paříži, později se dostaly také do asijských zemí. 

V 19. století se kult Pražského Jezulátka rozšířil zejména do zemí Jižní Ameriky 

a Itálie. V tu dobu už bylo Jezulátko známé ve všech částech habsburské říše.  

V zemi svého původu bylo pražské Jezulátko známé především 

v karmelitánských a jezuitských klášterech. Na přelomu 19. a 20. století se ale kult 

Jezulátka stal všeobecně známým po celém Španělsku. Uctívání Jezulátka se začalo 

rozšiřovat, když salesiánky v Barceloně 2. ledna 1897 vystavily sošku k veřejnému 

uctívání ve svém chrámu. O rok později zde vytvořili lidé uctívající Pražské 

                                                 
98 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 28. 
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Jezulátko Bratrstvo Pražského Jezulátka. Od roku 1901 byl vydáván časopis „Ecos 

del Carmelo y Praga“, který byl velice úspěšný. Od roku 1903 byla založena 

Bratrstva k uctívání Jezulátka i v dalších městech, která organizovala pravidelná 

dětská procesí na počest sošky a také zajišťovala dobročinné akce, při nichž 

rozdělovala obuv a šaty mezi nejchudší. Nejznámější Bratrstva byla 

v San Sebastianu, Zaragoze, Salamance a Granadě. V Seville byl vybudován 

ve jménu Pražského Jezulátka útulek pro opuštěné děti. Rozšíření kultu přispěla 

i publikace listu pražského arcibiskupa Karla Kašpara, který byl vydán v Burgosu 

roku 1933 v rámci časopisu „El Monte Carmelo“ a ve kterém arcibiskup vybízí 

k šíření kultu.99 Roku 1992 darovalo město Praha Seville v rámci Světové 

všeobecné výstavy Expo 92 kopii sošky Pražského Jezulátka, která byla umístěna 

v kostele Sevillské Madony Naděje.100  

Ze Španělska se kult Pražského Jezulátka rozšířil do Jižní Ameriky, hlavně 

zásluhou jezuitských, karmelitánských a františkánských misionářů. Už v 17. 

a počátkem 18. století zde šířili víru mezi indiány a k tomu využívali i kult 

Pražského Jezulátka. Později i zde byla zakládána Bratrstva uctívající Jezulátko 

a zabývající se i dobročinností. Roku 1913 ve Veracruz v Mexiku byl zaveden 

zvyk, který později přejala i Bratrstva na ostatních místech. Jednalo se o takzvané 

„El homenaje... kdy děti zámožných rodičů věnují Jezulátku balíčky s hračkami 

a sladkostmi a pak se tyto dary rozdělují chudým dětem.“ 101 Kromě Mexika byl kult 

rozšířen i v Bolivii, Kolumbii, Peru i na Kubě a dalších jihoamerických zemích. 

Nejvíce byl kult Pražského Jezulátka rozšířen v Chile, kde mu byl v hlavním městě 

roku 1920 zasvěcen nový chrám. Ve všech karmelitánských chrámech měli oltáře 

zasvěcené Jezulátku. 

V Evropě je mnoho míst, kde vzkvétá kult Pražského Jezulátka, například 

v Bruselu, v Marco de Canavesses v Portugalsku a dalších. Jedno z nejznámějších 

míst, kde se drží kult Pražského Jezulátka, je karmelitánský chrám v italském 

Arenzanu. Arenzano je jedním z největších poutních míst Ligurie. P. Leopoldo 

Beccaro, který byl misionářem v Indii, zde v roce 1889 založil konvent bosých 

karmelitánů. Roku 1900 byl v chrámu umístěn obraz Dítěte Ježíše jako Malého 

krále, což bylo předznamenáním víry v Pražské Jezulátko, a později soška 

                                                 
99 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 33 - 34. 
100 M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III: Žebravé řády, str. 220. 
101 Cit. dle: A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 34. 
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Pražského Jezulátka v malé kapličce s postranním oltářem.102 Příliv věřících byl tak 

velký, že byla zbudována bazilika už výslovně zasvěcená Pražskému Jezulátku. 

Postavená byla mezi lety 1904 – 1908, v roce 1966 byla dále rozšířena. 

Do Arenzana míří i spousta zahraničních poutníků. V době vlády komunistického 

režimu v České republice byl pražský kostel Panny Marie Vítězné napůl uzavřen 

a chrám v Arenzanu převzal úkol šířit uctívání Jezulátka po celém světě. Roku 1971 

byla místními bosými karmelitány založena misie ve Středoafrické republice, která 

byla zasvěcena Pražskému Jezulátku. V roce 2001 bylo Pražskému Jezulátku 

zasvěceno celé město.103 

Pražskému Jezulátku jsou zasvěceny i chrámy v Indii, kam se kult Jezulátka 

dostal přes karmelitánské a jezuitské kněží přicházející z Evropy. Mezi nejznámější 

patří chrám v Bangalore. K Pražskému Jezulátku se váže i jedna z místních legend. 

V 60. letech 20. století se farář od Svatého Srdce v Bangalore, kde se nalézala kopie 

sošky, snažil najít nové místo, kde by bylo možné postavit nový chrám pro více 

věřících. Jediný vhodný pozemek byl příliš drahý, protože se tam pěstovaly růže. 

Potom, co se dva měsíce modlil k Pražskému Jezulátku, byla zahrada nabídnuta 

k prodeji za neočekávaně nízkou cenu. Dne 18. dubna 1969 tak mohl být založen 

nový chrám. Základní kámen pokládal tehdejší arcibiskup Bangalore 

Lourduswamy. O dva roky později byl chrám dostaven a soška Pražského Jezulátka 

byla přenesena do nového chrámu.104  

V roce 2003 byl Pražskému Jezulátku zasvěcen chrám Svatého Petra a Pavla 

v Singapuru po návštěvě kněžích v Praze. Představený kláštera se zpočátku odmítal 

Pražským Jezulátkem zabývat kvůli problémům s právě probíhající rekonstrukcí 

chrámu a jejím financováním. Zanedlouho nalezl zabalenou sošku Jezulátka před 

svými dveřmi. Poté, co sošku vystavil v chrámu, se finanční i všechny ostatní 

problémy vyřešily a i nové křídlo bylo oproti očekávání postaveno v termínu.105 

Ve Spojených státech amerických je Pražskému Jezulátku dedikován chrám 

a církevní škola ve Flossmooru, kde je kult držen od roku 1952. V New Havenu 

kult Jezulátka drží dominikánští kněží. V oklahomském městečku Prague 

                                                 
102 A. Novotný: Pražské Jezulátko, str. 28 
103 Svatyně Pražského Jezulátka ve světě [online]. c2009, poslední revize 25. 3. 2010 [cit. 2010-03-
20] Dostupné z: <http://www.pragjesu.info/cs/arenzano.htm >. 
104 Infant Jesus Shrine History [online]. c2000, poslední revize 25. 3. 2010 [cit. 2010-03-22] 
Dostupné z: <http://www.infantjesusshrine.com/history.htm>. 
105 The Infant Jesus in Singapore [online]. Poslední revize 25. 3. 2010 [cit. 2010-03-07] Dostupné z: 
<http://www.s-infantjesus.org/?q=node/4>. 
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pojmenovaném po domově Pražského Jezulátka se k sošce modlí a svěřují svá přání 

hlavně děti, poutníci sem jezdí i z dalekých míst. Někteří svá přání pouze posílají 

a kněží je předávají Jezulátku.106  

                                                 
106 Úcta k Dítěti Ježíši v různých zemích světa [online]. c2009, poslední revize 25. 3. 2010. [cit. 
2010-03-07] Dostupné z: <http://www.pragjesu.info/cs/jezulatko_ve_svete.htm >. 
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Závěr  

 

Záměrem této práce bylo spojit zde informace o dvou významných 

pražských zajímavostech, o kostelu Panny Marie Vítězné a Pražském Jezulátku tak, 

aby bylo možné v rámci jedné práce nalézt informace o obou z nich a pomoci tak 

rozšířit povědomí o těchto významných památkách.  

Mezi českou veřejností nejsou kostel ani Jezulátko příliš známé. Jako jeden 

z důvodů se zdá být ten, že Češi nejsou zdaleka tak nábožensky založení jako italští 

či španělští turisté, jimiž je kostel i Jezulátko nejvíce vyhledáváno. Ale historie 

kostela i Jezulátka je tak bohatá, že si zaslouží více pozornosti i mezi ostatními 

českými pamětihodnostmi bez ohledu na náboženské smýšlení, nemluvě 

o neopakovatelné architektuře kostela. Většina lidí se o chrám Pražského Jezulátka 

zajímá právě pouze z náboženských důvodů a jeho historii vnímá jen okrajově. 

K záměrům této práce nepatřilo popisovat obě památky v tomto duchu, rozepisovat 

se o zaznamenaných zázracích, o zázračně vyléčených lidech či Jezulátku jako 

„zachránci duší“. Ovšem velké množství zdrojů bylo psáno nábožensky založenými 

autory a bylo proto někdy obtížné zorientovat se, co je skutečnost a co tradovaná 

legenda či vroucné přání pisatele. Navíc se tyto publikace příliš nezabývaly historií 

a někdy obsahovaly i dějepisné nepřesnosti, ale spíše se zaměřovaly na modlitby 

k Pražskému Jezulátku a vyjádření církevních osobností. Ukázalo se, že je nezbytné 

obsáhnout alespoň okrajově několik nejčastěji tradovaných legend pro dokreslení, 

šíření slávy Pražského Jezulátka po českých zemích, protože síla těchto legend je 

nesporná a jejich zásluhou se Jezulátko dostalo ve známost širokému počtu věřících. 

Díky nim se Jezulátko dokázalo prosadit i přesto, že bylo českými nekatolíky 

považováno v době pobělohorské za symbol útisku ze strany Habsburků, protože 

na přání císaře Ferdinanda II. byl karmelitánský řád v kostele nahrazen luterány. 

Později byla moc Pražského Jezulátka mezi lidmi natolik zakořeněná, že mu nosili 

dary za každou šťastnou událost, která se udála.  

Osudy kostela Panny Marie Vítězné i Pražského Jezulátko jsou vzájemně 

propojeny, přestože jejich spojitost byla několikrát výrazně ovlivněna náhodou. 

Kdyby původní kostel Nejsvětější Trojice nebyl postaven luterány ve velice 

jednoduchém, nepříliš zdobeném stylu, nezaujal by v době pobělohorské bosé 

karmelitány jako jejich nové pražské útočiště. Po příchodu do Prahy hledali bosí 
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karmelitáni vhodný chrám, který nalezli právě v kostele Nejsvětější Trojice. Jejich 

konstituce totiž požadovala, aby chrám nebyl navenek přezdobený a okázalý. 

Kdyby bosí karmelitáni nenašli v Praze vhodný chrám, Pražské Jezulátko mohlo 

skončit v jiných rukou. Pokud by si Polyxena Jezulátko ponechala, pravděpodobně 

by soška zůstala rodinným dědictvím a na veřejnost by neproniklo nic, co 

by rozšířilo jeho kult po celém světě. Když Polyxena z Pernštejna darovala 

Jezulátko bosým karmelitánům, jakoby tím uzavřela kruh, protože rodina de Lara 

získala sošku od Terezie z Ávily, jež zreformovala pravidla řádu karmelitánů a díky 

tomu se vyvinula linie bosých karmelitánů. Bez Jezulátka by klášter bosých 

karmelitánů nevzkvétal, protože mnoho dárců dávalo almužny právě díky Jezulátku, 

jehož přítomností se klášter proslavil. Díky sošce získávali bosí karmelitáni mnoho 

almužen i od významných osob, například od samotného císaře Ferdinanda III., 

ale také od cizinců, kteří do Prahy zavítali díky zvěstem o zázračné sošce, která 

uzdravuje a plní přání. Přestavba kostela a výstavba kláštera by trvala o mnoho let 

déle.  

Ač se Jezulátko většinou těšilo přízni panovníků, Josef II. se ale nedal 

přesvědčit ani touto cenností a karmelitánský klášter zrušil. Kult Jezulátka přesto 

přetrval i po tomto zásahu v době, kdy byl kostel spravován maltézskými rytíři, 

kteří pokračovali v uctívání Jezulátka a počet zemí, které ho uctívaly, se ještě 

zvětšil. Po návratu bosých karmelitánů do chrámu soška Jezulátka láká obrovské 

množství věřících a díky sošce je kostel Panny Marie Vítězné jedním 

z nejvyhledávanějších míst v Praze. Kvůli sošce Pražského Jezulátka 

do karmelitánského kostela zavítal hned po svém příjezdu do Prahy samotný papež 

Benedikt XVI. a kostel Pražského Jezulátka se tak stal ještě známějším, protože tak 

významná událost byla sledována po celém světě včetně České republiky. 
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Anotace 

 

Práce obsahuje informace o historii karmelitánského kostela Panny Marie 

Vítězné a Pražského Jezulátka a místech, na kterých je ve světě kult Pražského 

Jezulátka rozšířen a jakým způsobem zde vešlo ve známost. 

První část práce se zaměřuje na historii kostela Panny Marie Vítězné včetně 

údajů o předcházejícím luteránském kostele Nejsvětější Trojice, jehož přestavbou 

dnešní chrám vznikl potom, co byli luteráni z kostela po bitvě na Bílé hoře 

vypovězeni a kostel získali bosí karmelitáni. Tato část je uzavřena shrnutím 

informací o tom, kdo získal kostel a karmelitánské klášterní budovy po jejich 

zrušení při josefínských reformách, a jejich následném spravování maltézskými 

rytíři a návratem karmelitánských kněží po roce 1990. 

Další část práce se zabývá historií Pražského Jezulátka, jeho původem ještě 

před dobou, než se dostalo do Prahy a jeho osudy za třicetileté války. Jsou obsaženy 

základní informace o jeho vlastnících a karmelitánském řádu.  

V poslední části práce následuje popis Pražského Jezulátka, jak a kým je 

oblékáno a jmenuje nejznámější dárce šatů ve sbírce Jezulátka. Další údaje se týkají 

šíření kultu po Čechách a později po ostatních zemích celého světa. Jsou zde 

popsány nejznámější místa, kde je Pražské Jezulátko uctíváno. 

 

 

Annotation 

 

This work includes the history of the church of Saint Mary Victorious and 

the Infant Jesus of Prague and the places where his cult is hold and the ways how 

the popularity of the Prague Infant spread all around the world. 

 The first part is about the history of the church of Saint Mary Victorious, 

including entries about former Lutheran church of The Holy Trinity which was re-

built and thus the contemporary church was developed after the former owners 

Lutherans were banished and the new owners Barefooted Carmelites came. During 

the reign of Josef II the Carmelite monastery was abandoned and the church was 

administered by Maltese Knights. After the year 1990 the Carmelites returned. 
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 The following part deals with the history of the Holy Infant of Prague, with 

his origins before he came to Prague and his story during the Thirty Years’ War. 

The basic information of his owners and Barefooted Carmelites are included. 

 The last part contains the description of the Prague Infant, how he is dressed 

and how the cult is spread around the Czech country and later all over the world.  
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Přílohy  

Pokud není uveden zdroj, jedná se o osobní archiv autorky. 
 

 
 

Obr. č. 1 – Kostel Nejsvětější Trojice107 
 
 

 
 

Obr. č. 2 – Průčelí kostela Panny Marie Vítězné 
 

                                                 
107 P. Vlček: Umělecké památky Prahy: Malá strana, str. 75. 



46 

 

 
 

Obr. č. 3 – Severní boční zeď kostela Panny Marie Vítězné 
 
 
 

 
 

Obr. č. 4 – Půdorys kostela Panny Marie Vítězné108 
 
 

                                                 
108 P. Vlček: Umělecké památky Prahy: Malá strana, str. 487. 
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Obr. č. 5 – Hlavní oltář 
 

 
 

Obr. č. 6 – Oltář Pražského Jezulátka 
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Obr. č. 7 – Kropenka, původně křtitelnice v kostele Nejsvětější Trojice 
 
 

 
 

Obr. č. 8 – Soška Pražského Jezulátka bez oblečení 
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Obr. č. 9 – Soška Pražského Jezulátka ve spodním bílém rouchu 
 

 
 

Obr. č. 10 – Soška Pražského Jezulátka v rouchu s korunkou a jablkem 
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Obr. č. 11 – Nejspodnější ochranná košilka Pražského Jezulátka 
 
 

 
 

Obr. č. 12 – Šaty Pražského Jezulátka ručně vyšité Marií Terezií 
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Obr. č. 13 – Fara kostela Panny Marie Vítězné 
 
 

 
 

Obr. č. 14 - Dříve součást klášterních budov, dnes ministerstvo školství 
v Karmelitské ulici, čp. 528/III. 
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Obr. č. 15 – Rodokmen rodu Pernštejnů z 15. – 17. stol.109 
 

                                                 
109 P. Vorel. Páni z Pernštejna, str. 42. 


