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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá novodobým liturgickým vybavením v kostele Panny Marie 

Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně, které navrhl a zhotovil český 

akademický sochař Otmar Oliva. Ten pro karmelitský kostel vytvořil nový oltář, 

ambon, kříţ, křtitelnici s kropenkou v jednom a další liturgické předměty, které byly 

završeny slavnostním obřadem svěcení dne 18. října 2015. Práce má za cíl představit 

sochaře Otmara Olivu a seznámit s jeho pracemi pro kostel Panny Marie Vítězné.  

Tato práce je zaměřena v kontextu se zajímavou historií kostela, která je rovněţ spjatá 

s historií naší země. Část práce se věnuje údajům od zaloţení luteránského kostela 

Nejsvětější Trojice, a kdy po jejich vypovězení po bitvě na Bílé Hoře získali stavbu bosí 

karmelitáni. Dále se zaměřuje na samotnou architekturu kostela, na jeho interiér a 

vnitřní vybavení.  

 

Klíčová slova 

 

kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, architektonické řešení, liturgické vybavení, 

16.‒17. století, ak. soch. Otmar Oliva 

 

ABSTRACT 

 

The bachelor thesis is devoted to the modern liturgical objects designed by Czech 

academic sculptor Otmar Oliva, located in the church of St. Mary Victorious and St. 

Anthony of Padua in Lesser Town of Prague. Otmar Oliva designed and fabricated new 

altar, ambon, cross, baptistery with baptismal font and other liturgical objects in this 

chruch. These objects were consecrated on 18th October 2015. The main target of this 



 

 

thesis is to introduce sculptor Otmar Oliva and his works for church of St. Mary 

Victorious.  

The part of work is focused on the interesting history of church which related with the 

history of our country. In this part are included entries about first Lutheran church of 

The Holy Trinity and after their expulsion came new owners Barefooted Carmelites. 

Last informations about church of St. Mary Victorious are about architecture, interior 

and equipment.  
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the Church of Our Lady Victorious in Prague, the form of the architectural disposition, 

liturgical objects, 16‒17th century, ak soch. Otmar Oliva  
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Úvod 

 V roce 2015 bylo v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského 

v Praze na Malé Straně naistalováno nové liturgické vybavení, které zhotovil český 

akademický sochař Otmar Oliva. Ten se specializuje zejména na tvorbu liturgických 

předmětu a úpravu sakrálních prostor. Ve své dílně na Velehradě z bronzu odlil čtyři 

důleţité předměty, které vkusně doplnily barokní interiér tohoto posvátného místa a 

jedinečně tak podtrhly jeho duchovní sílu. Otmar Oliva pro karmelitánský kostel na 

Malé Straně dozdobil kropenku u hlavního vchodu, která dnes slouţí jako kropenka a 

křtitelnice v jednom, dále zhotovil nový ambon, oltář, kříţ a také svícny, které esteticky 

doplňují interiér stavby. Oltář byl slavnostně posvěcen 18. října 2015 arcibiskupem 

Dominikem Dukou u příleţitosti 500. výročí zakladatelky řádu bosých karmelitánů 

Terezie z Ávily. Tyto čtyři církevní objekty stoupají vzhůru v centrální ose kostela, 

která je typická pro barokní architekturu, v jejíţ době byl kostel vyzdoben výtvory 

předních praţských umělců. Celý koncept i výtvarné pojednání prací Otmara Olivy má 

historickou i duchovní logiku, coţ vytváří skutečně jedinečné dílo, které si zaslouţí 

opravdovou pozornost. V jeho novém mobiliáři se také ukrývá nespočet křesťanských 

symbolů a odkazů k historii malostranského kostela.  

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl představit tvorbu akademického 

sochaře Otmara Olivy pro kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského. 

Nedílnou součástí práce je podrobný, poměrně rozsáhlý rozbor zabývající se historií, 

architekturou a vybavením kostela.  Protoţe, jak sám Otmar Oliva říká, svá díla vţdy 

tvoří pro konkrétní chrámový prostor. A připomíná, jak důleţité je pro něj znát historii 

kaţdého chrámu, neţ jej ozdobí svými díly. Tvořit dílo do chrámu, pro něj znamená 

dotknout se historie. Proto si myslím, ţe je podstatné připomenout zajímavé dějiny, 

které doprovází tento kostel. 

Neţ dnešní kostel zasvěcený Panně Marii Vítězné a sv. Antonínu Paduánskému 

na tomto prostoru vznikl, prošlo si místo poměrně dlouhým a zajímavým vývojem. Stojí 

pod petřínským svahem, kde bývala nejdříve vinice, posléze hřbitov s kaplí, 

v pramenech nazývanou Mistra Jana z Husi, kterou vystavěli čeští utrakvisté. Ta byla 

následně propůjčena německým luteránům, kteří v Praze nevlastnili dosud ţádný kostel. 

To se však změnilo vydáním Majestátu císaře Rudolfa II. v roce 1609 a luteráni si tak 

v blízkosti Husovy svatyně postavili vlastní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. Po 
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bitvě na Bílé hoře byl kostel předán Ferdinandem II., jako poděkování za poráţku 

stavovského vojska, řádu bosých karmelitánů. Ti ho nově zasvětili Panně Marii Vítězné, 

dalším patronem se stal sv. Antonín Paduánský. Bosí karmelitáni kostel zčásti přestavěli 

a obrátili jeho orientaci směrem do hlavní ulice. K jiţní straně kostela přiléhaly budovy 

kláštera, ve kterých dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Klášter byl 

však zrušen za josefinských reforem a karmelitáni jej museli opustit. Správou kostela 

byl pověřen řád maltézských rytířů a ke kostelu bylo přeneseno sídlo farnosti od kostela 

Panny Marie pod řetězem. Bosí karmelitáni se do svého kostela opět vrátili aţ v roce 

1993 na přání praţského arcibiskupa Miloslava Vlka. 

V kostele se také nachází jeden z nejcennějších praţských pokladů, za kterým 

denně míří mnoho věřících a poutníků z celého světa – Praţské Jezulátko. Díky němu je 

kostel znám především mezi zahraničními turisty, zejména z Itálie, Španělska a 

Latinské Ameriky.  
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Přehled pramenů a literatury  

 Liturgické vybavení kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně od 

akademického sochaře Otmara Olivy je poměrně nová záleţitost, nový mobiliář byl do 

kostela nainstalován v říjnu 2015, tudíţ nevznikly zatím ţádné publikace věnující se 

tomuto významnému dílu. Malé zmínky jsou zahrnuty v nejnovějším vydání knihy 

Pražské Jezulátko od autorů Josefa Forbelského, Mojmíra Horyny a Jana Royta,
1
 kde 

Jan Royt ve své části příspěvků věnuje i pár řádků tvorbě Otmara Olivy. Další 

informace o výtvarných dílech Otmara Olivy pro malostranský karmelitánský kostel 

pocházejí převáţně z internetových stránek, především z osobních stránek umělce,
2
 

webu kostela Panny Marie Vítězné
3
 a z různých článků internetových novin. Přednáška 

věnována veřejnosti o představení nového mobiliáře je k vidění na internetovém portálu 

youtube.com.
4
 Cenné informace mi také byly poskytnuty z kanceláře od Panny Marie 

Vítězné, konkrétně texty Otmara Olivy a Roberta Svatoně, které představovaly psané 

záznamy z jiţ zmíněné přednášky pro veřejnost a teprve se připravují k vydání.
5
 Osobní 

údaje umělce jsou ve zkratce zaznamenány v katalogu výstavy Sochař Otmar Oliva
6
 

z roku 1994 a v knize Jiřího Hanuše Malý slovník osobností českého katolicismu 20. 

století s analogií textů.
7
 

 Historií a stavebním vývojem dnešního kostela Panny Marie Vítězné a Antonína 

Paduánského se zabývá poměrně velké mnoţství literatury, neboť se jedná o velmi 

hodnotnou stavbu s velmi pohnutou historií. Kostel také ochraňuje velmi cenný poklad 

– Praţské Jezulátko, díky němuţ je známým a velmi vyhledávaným místem. 

Některé přehledné publikace týkající se historie a architektury kostela však mají 

stejný zdroj a informace se tedy stále opakují. Jako nejstarší literaturu, kterou jsem na 

práci pouţila je první svazek Posvátných míst král. hl. města Prahy od Františka 

Ekerta.
8
 V té je však nesprávně zapsané datum poloţení základního kamene tehdy ještě 

k luteránskému kostelu a kdo byl této slavnosti přítomen. Kniha Františka Ekerta je pak 

často citována pozdějšími autory. Mezi další literaturu patří kniha od Ferdinanda Hrejsy 

                                                 
1
 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2017. 

2
 www.otmaroliva.cz, vyhledáno 5. 6. 2017. 

3
 https://www.pragjesu.cz, vyhledáno 5. 6. 2017. 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=UaGvSwQplM&t=2869s, vyhledáno 5. 6. 2017. 

5
 OLIVA/SVATOŇ 2017. 

6
 JEŢEK 1994. 

7
 HANUŠ 2005. 

8
 EKERT 1883. 

http://www.otmaroliva.cz/
https://www.pragjesu.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=UaGvSwQplM&t=2869s
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U Salvátora,
9
 jehoţ informace mi byly uţitečné tím, ţe poukazují na chyby právě u 

Františka Ekerta, které jsou navíc literárně podloţené.  

Mezi prvními autory věnujícími se architektuře kostela byl Vojtěch Birnbaum,
10

 

který ve svém článku upozornil na podobnost malostranského luteránského kostela 

s kostelem stejného zasvěcení v Římě, který stojí nad slavnými Španělskými schody, 

jako moţný inspirační zdroj. Důleţitým autorem se pak jeví Jürgen Zimmer,
11

 který 

jako první přišel s myšlenkou autorství kostela, které podle něj odkazuje k Giovanni 

Maria Filippimu. Jeho návrh dále rozpracovali Mojmír Horyna a Jarmila Krčálová a to 

se srovnáním s Fillipiho dalšími stavbami.
12

 Většina autorů tuto informaci přijala.  

Stavebně historickým průzkumem kostela a přilehlé fary čp. 385-III se zabýval 

Tomáš Kleisner.
13

 Cenné zde byly i historické informace, které autor přímo získal 

z kronik karmelitánského kostela, uloţených v Praze a ve Vídni. Jako jediný tu jmenuje 

architekty, kteří jsou zapsáni v klášterní kronice, podílející se na přestavbě kostela a 

kláštera bosými karmelitány, fra Karel od sv. Josefa a Baltazar Casanova. 

V knize od Jakuba Bachtíka, Richarda Biegla a Petra Macka s názvem Barokní 

architektura v Čechách,
14

 se objevuje nová myšlenka ohledně autora přestavby kostela 

bosými karmelitány, kterou spojují s umělci z okruhu Giovanni Pieroniho.  

Publikace s nejaktuálnějšími informacemi představuje kniha Pražské Jezulátko 

od Josefa Forbelského, Mojmíra Horyny a Jana Royta z roku 2017,
15

 doposud 

nepublikovanou. Janem Roytem zde byly doplněny, upřesněny i přepsány některé 

informace. Její nejnovější verzi mi zapůjčila kancelář kostela a teprve se připravuje 

k vydání. 

Poměrně podrobný popis vybavení kostela sepsal Leopold Řeřábek,
16

 který byl 

kostelníkem v tomto chrámu. Bohatým příspěvkem věnujícím se inventáři představují 

také Umělecké památky Prahy pod vedením Pavla Vlčka.
17

  

                                                 
9
 HREJSA 1930. 

10
 BIRNBAUM 1925. 

11
 ZIMMER 1969. 

12
 KRČÁLOVÁ 1976; HORYNA 2001. 

13
 KLEISNER 2003. 

14
 BACHTÍK/BIEGEL/MACEK 2015. 

15
 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2017. 

16
 ŘEŘÁBEK 1890. 

17
 VLČEK 1999. 
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1  Počátky a historický kontext kostela Panny Marie 

Vítězné  

Rudolf II. vládl v zemi, která je označována jako království „dvojího lidu―, 

protestanské většiny a katolické menšiny. V protestanském táboře zabírají místo 

především stoupenci Jana Kalvína, zatímco tradiční utrakvisté jsou odsouváni do 

ústraní. K ochráncům katolické víry v Čechách patřily v té době především české rody 

Lobkoviců, Martiniců, Šternberků a Pernštejnů. Ty měly své zastání především u 

cizinců z Itálie a Španělska, kteří působili na Rudolfově dvoře a zvláště silný vliv měli 

španělští vyslanci, kterým vládla španělská větev Habsburků.
18

 

Vydání Majestátu císařem Rudolfem II. dne 9. července 1609 přineslo změnu 

v postavení církví a jejich zrovnoprávnění v Čechách, nekatolíkům tak zaručoval plnou 

náboţenskou svobodu. Majestát si na císaři vynutili protestanští stavové jako odměnu 

za podporu ve střetu s arcivévodou Matyášem, bratrem císaře Rudolfa II. Představoval 

také právní akt, díky kterému mohli protestanti luteránského a kalvínského vyznání 

budovat na území  Českého království své vlastní kostely. Praţským luteránům se tak 

naskytla moţnost vlastní architektonické reprezentace a v Praze vznikly téměř současně 

dva luteránské kostely, na Starém Městě (zasvěcený sv. Salvátorovi) a na Malé Straně.  

 Rozvoj luteránství také souvisí s tím, ţe čeští obyvatelé chodili do německých 

luteránských škol v Sasku, a kdyţ se vrátili zpět do rodné země, šířili nejen novou víru, 

ale i jazyk německých luteránů.
19

 I samotní luteráni se začali stěhovat do Prahy a roku 

1609 zaloţili na Starém Městě praţském německý kostel u sv. Salvátora s německým 

protestanským gymnáziem.
20

 Staroměstská stavba je připisována Janu Domenicovi de 

Bariffis a spojují se v ní tradiční formy gotické s pozdně renesančními.
21

 Do roku 1609 

němečtí evangelíci v Praze neměli ţádný svůj kostel ani sbor, ani neţili svým vlastním 

církevním ţivotem.
22

 Přidrţovali se tu u některých kostelů podobojí, kde se alespoň 

občas kázalo německy.
23

 Na Malé Straně to pro ně byl kostel Mistra Jana z Husi. 

Protestanské vyznání postupně dominovalo nad původními husitskými utrakvisty a 

                                                 
18

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 30. 
19

 EKERT 1883, 240. 
20

 EKERT 1883, 240.  
21

 HORYNA 2001, 144. 
22

 HREJSA 1930, 3. 
23

 HREJSA 1930, 3. 
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v Praze čím dál víc rostla i nenávist vůči katolíkům a naopak sílila láska k němčině. A 

tak se tedy stalo, ţe roku 1611 byl i na Malé Straně zaloţen nový německý luteránský 

kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici, dnešní kostel Panny Marie Vítězné, známý téţ 

jako kostel u Jezulátka.  

 Uţ na sklonku Rudolfovy vlády rostlo napětí mezi katolickou a protestanskou 

skupinou. To vyvrcholilo, kdyţ katolická vrchnost nechala na svých panstvích 

v Hrobech a Broumově zbořit kostely protestantů. Protestanti to povaţovali za porušení 

Rudolfova Majestátu a svolali do Prahy v březnu roku 1618 zástupce stavů. Ti poté 

sepsali stíţnost císaři Matyášovi. Avšak stavové se i přesto rozhodli převzít 

spravedlnost do vlastních rukou. Dne 23. května 1618 protestanské stavy vyhodily 

z okna České dvorské kanceláře na Praţském hradě tři katolíky a císařské místodrţící: 

Jaroslava Bořitu z Martinic, Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka a písaře Filipa 

Frabriciuse. To byl impulz ke konfliktu, který nakonec pro české protestanty a jimi 

zvoleného krále Fridricha Falckého skončil tragicky na bělohorské pláni. Bitva se 

odehrála 8. listopadu 1620, kde proti sobě stanula dvě vojska. Královská stavovská 

armáda a armáda císařská s vojskem Katolické ligy, mezi nimiţ bylo i vojsko 

bavorského kurfiřta Maxmiliána nebo vojáci španělského generála Marradase. 

    

1.1 Luteránský kostel Nejsvětější Trojice 

 

Místo vzniku malostranského chrámu si prošlo poměrně dlouhou historií. 

V předhusitské době zde byla patrně jen vinice, na místě kostela pak zahrada, později 

také morový hřbitov s kaplí.
24

 Tato modlitebna, postavena roku 1586,
25

 nazývána kaplí 

Mistra Jana Husa či kostel sv. Jana Křtitele,
26

 slouţila nejprve k bohosluţbám praţským 

utrakvistům a poté byla propůjčena právě německým luteránům.
27

 Orientovaný kostelík 

měl dva zvony, větší Mistra Jana Husi z roku 1595, dílo zvonaře Brikcího z Cinperku, 

                                                 
24

 FOLTÝN/SOMMER/VLČEK 1997, 469. 
25

 MERHOUT 1938, 50. Ve vzniku tohoto kostelíka se literatura velmi rozchází. Rok zaloţení je převáţně 

udáván mezi roky 1582 a 1586. 
26

 Podobu Husovy svatyňky je moţné vidět na rytině Jiljího Sadelera z roku 1606. 
27

 EKERT 1883, 240. Pouze František Ekert uvádí údaj o zasvěcení kaple sv. Janu Křtiteli.  
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menší zvon nazývaný Mistra Jeronýma Praţského z roku 1650.
28

 Uvnitř kaple stál oltář 

s obrazem Poslední večeře Páně od míšeňského řezbáře Samuela Lorenza.
29

  

Vedle Husovy kaple také od roku 1599 stál malostranský špitál,
30

 který daroval 

Rudolf II. téhoţ roku malostranské obci, ale zřejmě uţ od roku 1580 zde byl dům 

uţívaný jako lazaret pro nemocné.
31

  

 Malostranští a hradčanští protestanti uţ roku 1597 zaţádali o zapůjčení většího 

kostela, neboť luteránské obci kostelík pod Petřínem jiţ přestával stačit.
32

 Ţádost jim 

však nebyla vyhověna. Aţ Rudolfův Majestát jim pomohl k výstavbě nového chrámu. 

Pro novostavbu odkoupili němečtí luteráni dva měšťanské domy se zahradami, které 

leţely při ulici východně od Husovy kaple.
33

 Po jejich strţení se začalo výkopovými 

pracemi a budováním základů. Podle úmluvy s malostranskou obcí měl být kostel 

filiální ke sv. Mikuláši a mělo se zde kázat německy.
34

 

Základní kámen byl poloţen 20. července 1611
35

 v blízkosti kaple Mistra Jana 

Husa. Představoval čtyřhranný hlazený kámen, který leţel na oltáři Husova kostelíka, 

s nápisem: „In nomine Sacrosanctae Trinitatis hic lapis fundamenti huius aedis sacrae 

positus est 20. Julii anno 1611.―
36

 Toho dne se sešlo několik tisíc lidí ve zmíněné kapli a 

poslouchali luteránské kázání Tobiáše Wintera na slova Isaiášova: „Aj poloţím kámen 

na Sionu.―
37

 Přítomni také byli významní představitelé protestanského tábora „Heinrich 

Mates hrabě Thurn purkrabí Karlštejnský,
38

 maršálek vojenský Linhart Colonna z Felsu, 

Vilém Popel z Lobkovic a predikant od sv. Salvátora Matěj Hoë i Čech Eliáš Šúd mimo 

jiné pány české.―
39

 Akce měla od začátku reprezentovat špičky praţské luteránské 

společnosti a příslušníky císařského dvora. „Po kázání předstoupil v zastoupení 

nepřítomného Jind. Mat. hraběte z Turnu Jan Popel z Lobkovic a s ním Leonard Colona 

z Felsu a Vilém z Lobkovic a ti tři nesli základní kámen od oltáře na místo, kde měl býti 

                                                 
28

 HREJSA 1930, 3‒4; SOUKUP s. d., 5.  
29

 EKERT 1883, 240. 
30

 EKERT 1883, 240. 
31

 SOUKUP s. d., 4. 
32

 HORYNA 2001, 144. 
33

 HORYNA 2001, 145. 
34

 VLČEK 1999, 75. 
35

 František Ekert udává, zřejmě chybně, ţe poloţení základního kamene se konalo 9. července 1611, viz: 

EKERT 1883, 241; Ferdinand Hrejsa, stejně tak i pozdější literatura píše, ţe se základní kámen poloţil 20. 

července 1611, týden před poloţením základního kamene u sv. Salvátora, viz: HREJSA 1930, 17. 
36

 HREJSA 1930, 18. 
37

 HREJSA 1930, 18. 
38

 Ferdinand Hrejsa upozorňuje na chybně zapsanou informaci, ţe se poloţení základního kamene 

účastnil Heinrich Mates hrabě Thurn. A dodává, ţe chybně to jako první zapsal Martinides ve své knize 

z roku 1615, viz HREJSA 1930, 18. 
39

 EKERT 1883, 241. 
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poloţen.―
40

 Poloţení základního kamene bylo mimořádnou slavností, obřad doprovázela 

hudba i zpěv. „Páni, šlechtici i přední měšťané metali pak dolů zlaté a stříbrné mince na 

znamení štěstí.―
41

 Stavba byla podporována řadou významných osobností. Finanční 

prostředky poskytl především Jindřich Julius, kníţe z Braunschweigu a Lüneburgu, 

který ţil v Praze mezi lety 1607‒1611.
42

 Velký obnos poskytl i saský kurfiřt Kristian 

II.
43

 Náklady na stavbu činily celých 62 000 zlatých rýnských.
44

 Její slavnostní 

vysvěcení se odehrálo za veliké slávy 21. července 1613,
45

 při níţ bylo kázání na téma 

„Osm příčin, proč Bůh konečně tomuto království českému propůjčil svobodu 

náboţenskou― a kostel byl poté zasvěcen Svaté Trojici.
46

 Nebyl však zcela ještě úplně 

dokončen. Datum vysvěcení stavby vţdy znamená její uvedení do provozu a dokládá, 

ţe alespoň interiér, včetně výbavy a výzdoby, byl jiţ zcela hotov. Dne 23. července 

1619 si jej stavové nechali vloţit do zemských desek jako svůj majetek.
47

 Zapsáním 

svých domů do zemských deset, místo do městských knih, byli církevní řady a šlechtici 

zproštěni všech městských poplatků a povinností.
48

  

 

1.1.1 Architektonické provedení 

 

Luteránský kostel Nejsvětější Trojice byl podlouhlý, obdélné dispozice a byl 

orientován hlavním průčelím k Petřínu. Boční vchod byl na severní straně, kde dnes 

stojí oltář Praţského Jezulátka a přístupný byl ulicemi z Trţiště a z Újezda, které jsou 

nyní jiţ zaniklé. Evangelický kostel se od chrámů ostatních konfesí liší. Základní 

myšlenkou evangelického kostela není chrám, ale modlitebna, bratrský sbor, 

shromáţdění věřících k společné modlitbě, přijímání Večeře Páně a především pro 

kázání.
49

 Hlavně kázání určuje evangelickou bohosluţbu. 

                                                 
40

 HREJSA 1930, 18. 
41

 HREJSA 1930, 18. 
42

 HORYNA 2001, 144. 
43

 HORYNA 2001, 144. 
44

 EKERT 1883, 241. Tuto částku udává mnohá literatura. Avšak Fedinand Hrejsa dodává, ţe tento obnos 

se týkal kostela salvátorského, ţe kostel Nejsvětější Trojice stál daleko méně, viz: HREJSA 1930, 18.  
45

 I v této informace se literatura rozchází. Podle Františka Ekerta a mnohé další pozdější literatury byl 

kostel vysvěcen 21. července 1613. Mojmír Horyna udává datum vysvěcení kostela 16. července 1613, 

viz: FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 74. 
46

 EKERT 1883, 241. 
47

 HREJSA 1930, 56. 
48

 MERHOUT 1956, 34.  
49

 EDGAR 1912, 23. 
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Původní podobu kostela zachycuje soubor plánů uloţených v Muzeu hlavního 

města Prahy pod inv. č. 8295.
50

 [1] Plány jsou provedeny na jediném pruhu papíru, 

dlouhém 1,55 m a výšky 38 cm, a ukazují boční nárys, půdorys, nad ním příčný řez, 

nárys průčelí a perspektivní pohled.
51

 Podle Vojtěcha Birnbauma je zřejmé, ţe na 

plánech „nejde o kreslířské snímky podle provedené stavby, ale o stavební projekt, po 

případě jeho kopii.―
52

 Vyobrazené průčelí na kresbách totiţ podle něj neodpovídá jeho 

reálnému provedení. Neboť na Hollarově pohledu na Prahu, [2] kde uţ je vidět 

presbytář přistavěný k původnímu průčelí, nemá stále ještě vystavěné věţe.
53

 Richard 

Biegel tuto kresbu povaţuje přímo za graficky zpracovaný „model―, který mohl 

nahrazovat klasické modely dřevěné.
54

 Tyto plány ukazují jednolodní prostor o třech 

polích, který má odsazený niţší chór a u vstupní části se tyčí dvojice věţí. Jedná se tak o 

první a zároveň nejpřesnější pokus o splnění poţadavků tridentského koncilu, jehoţ 

údělem bylo sjednotit sakrální prostor a směřovat veškeré dění k hlavnímu oltáři.
55

 Coţ 

se však neslučuje s pojetím staveb protestanského vyznání. Půlkruhový presbytář má tři 

okna. Tři stupně oddělují vyvýšenou apsidu od lodi. Trojosá je i fasáda průčelí. Všude 

se tak promítá symbolika čísla tři, jako odkaz na zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici. 

Nejzřetelněji se to pak projevuje na vnějších oknech oratoří, které jsou seřazené do 

třech řad po třech.
56

 

Sloh kostela Oldřich Stefan charakterizuje jako architekturu, „která překročila 

stadium klasické renesance― a schéma malostranského kostela pokládá tedy za pozdně 

renesanční.
57

 Vojtěch Volavka sloh kostela povaţuje za klasicistické baroko a dále píše, 

ţe se jedná o první a jedinou praţskou stavbu baroka předbělohorského.
58

 Podle 

Jaromíra Neumann stavba předznamenává baroko.
59

 Pavel Preiss se vyjádřil slovy, ţe 

„chrám byl postaven v přechodové slohové podobě.―
60

 Jaroslav Herout spojuje kostel, 

spolu s Matyášovou bránou na Praţském hradě, za první projev baroka v architektuře 

                                                 
50

 BIRNBAUM 1925, 219. 
51

 BIRNBAUM 1925, 219. 
52

 BIRNBAUM 1925, 219. 
53

 BIRNBAUM 1925, 219. 
54

 BACHTÍK/BIEGEL/MACEK 2015, 64. 
55

 BACHTÍK/BIEGEL/MACEK 2015, 64. 
56

 KLEISNER, 2003, 4.   
57

 STEFAN 1959, 311; STEFAN 1916, 66. 
58

 VOLAVKA 1946, 28. 
59

 NEUMANN 1974, 23. 
60

 PREISS 1972, 168. 



16 

 

v českých zemích.
61

 Jarmila Krčálová udává, ţe půdorysné i prostorové schéma kostela 

je „přechodným článkem mezi renesancí a barokem.―
62

 

Jméno architekta písemné prameny neudávají. Ale kronika karmelitánského 

kláštera a pozdější rukopis karmelitána P. Raymunda ze sklonku 18. století,
63

 který z ní 

vychází, uvádí, ţe luteránský kostel stavěl „ab Architecto Catholico.―
64

 Coţ je 

pozoruhodný jev, aby na protestanské stavbě pracoval katolický architekt. Projekt 

stavby kostela je v mnohé literatuře přisuzován významnému italskému umělci 

Giovanni Maria Filippimu, který od roku 1602 pracoval ve sluţbách císaře Rudolfa II,
65

 

v Praze setrval do konce roku 1616.
66

 První malostranský protestanský kostel měl od 

počátku důleţitou reprezentační funkci, čemuţ měla odpovídat i jeho umělecká kvalita. 

Proto by se těţko mohl najít lepší uchazeč neţ přímo dvorní architekt císaře.  

Ztotoţnění „katolického architekta― s císařským architektem Giovanni Maria 

Filippim poprvé navrhl Jürgen Zimmer, podle kterého se Filippi snad nechal inspirovat 

návrhy významného rudolfinského umělce, protestantského vyznání, Josefa Heintze a to 

konkrétně pro kostel v Neuburgu na Dunaji.
67

 Dobroslav Líbal a Milada Vilímková se 

však přiklánějí k názoru, ţe návrh vypracoval spíše někdo, „kdo měl k praţské 

luteránské obci přece jenom blíţe neţ katolický Ital, zaměstnaný přímo u dvora,― a 

architektem by podle nich měl být spíše někdo z „našich tehdejších nejbliţších 

protestanských sousedů.―
68

 Mojmír Horyna a Jarmila Krčálová shodně povaţují 

Filippiho autorství za jisté.
69

 To podle nich dokládají shody malostranského kostela 

s dalšími Filippiho kostelními stavbami, zejména s kostelem v italském Arcu, kde si 

jsou podobné v celkové dispozici i v detailech.
70

 Obě tyto Filippiho stavby navázaly na 

řadu římských jednolodních prostorů s bočními kaplemi, vycházející z kostela San 

Spirito in Sassia od Antonia da Sangalla z roku 1638, jejichţ pravzorem byl tridentský 

kostel Santa Maria Maggiore z let 1520‒1524, který ovlivnil formování 

protireformačního kostelního typu.
71

 Jako další stavbu se vzájemnou shodou v interiéru 

i v celkovém pojetí architektury s malostranským trojičním kostelem, udává Mojmír 

                                                 
61

 HEROUT 1981, 155. 
62

 KRČÁLOVÁ 1989, 175. 
63

 BACHTÍK/BIEGEL/MACEK 2015, 64. 
64

 Dějiny konventu II, 15. Citováno dle KLEISNER 2003, 5. 
65

 HORYNA 2001, 144. 
66

 KRČÁLOVÁ 1976, 81; KRČÁLOVÁ 1989, 160. 
67

 ZIMMER 1969, 229. 
68

 POCHE 1988, 90. 
69

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 75‒76; KRČÁLOVÁ 1976, 82. 
70

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 75‒78.  
71

 KRČÁLOVÁ 1989, 175. 
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Horyna a Jarmila Krčálová poutní kostel Panny Marie ve Staré Boleslavi, který byl 

stavěn podle Filippiho projektu od roku 1612.
72

  

S Fillipiho působením v Čechách jsou spojovány umělecky nejvýznamnější 

práce na konci Rudolfovy vlády. Jeho umělecký projev ovlivnila především slohově 

pokročilá římská tvorba 16. století.
73

  Filippi dobře znal teoretická díla Serliova, stavby 

Ammanatiho, Vignolovy, Palladiovy a další a ty pak ve své architektonické tvorbě 

rozvíjel směrem k baroknímu výrazu.
74

 Zvláště je to vidět na jeho kostelních stavbách 

inspirovaných římským protobarokem, zejména dílem Giacoma della Porta, kterým 

náleţí zakladatelský význam pro praţské baroko.
75

 Na coţ upozornil uţ Vojtěch 

Birnbaum, ţe shoda průčelí malostranského kostela odpovídá římskému kostelu 

stejného zasvěcení Trinità dei Monti,
76

 dílo Giacoma della Porta z let 1580‒1587, jako 

moţný inspirační zdroj. [3] Mezi další rozpoznaný motiv římské tvorby, na které 

upozorňuje Mojmír Horyna a Jarmila Krčálová, patří nedochovaný hlavní portál, který 

připomíná okno prvního patra Paláce konzervátorů na římském Kapitolu, které do 

Michelangelovy fasády vloţil před rokem 1603 architekt Giacomo del Duca.
77

 Avšak 

jako důleţitější se jeví to, jak architekt s těmito motivy pracoval. Podle Jakuba Bachtíka 

a Petra Macka „nejde jen o poučený kompilát, ale o působivou tvůrčí syntézu, která 

s výchozími inspiracemi zachází zcela svobodně―.
78

 Coţ je podle nich vidět na 

kombinování jednotlivých detailů (např. kontrast expresivního hlavního portálu a 

klasicizujících portálů bočních), ale především v tom, ţe „veškeré členění je zde 

podřízeno jasné a promyšlené logice celku, ve kterém je pozornost soustředěna na 

provázaný tektonický systém a působení prostoru".
79

 Především Filippiho zásluhou se 

rudolfínská Praha stala jedním z nejpokrokovějších středisek středoevropské stavební 

tvorby.  

Datum provedení stavby kostela se literaturou udává mezi lety 1611‒1613, tedy 

rok poloţení základního kamene a rok vysvěcení stavby. Ale podle Mojmíra Horyny 

„stavba započala podstatně dříve neţ v roce 1611 a tedy nevznikla během dvou, ale 

moţná čtyř aţ pěti stavebních sezón―, coţ by bylo podle něj přiměřenější velikosti 
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 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 78; KRČÁLOVÁ 1976, 82. 
73

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 72. 
74

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 72. 
75

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2004, 72‒73. 
76

 BIRNBAUM 1925, 220. 
77

 HORYNA 2004, 80‒82; KRČÁLOVÁ 1989, 174. 
78

 BACHTÍK/BIEGEL/MACEK 2015, 64. 
79
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objektu a i uvedená suma na stavbu by jeho předpoklad podporovala.
80

 Tomáš Kleisner, 

který bere na vědomí Horynovu domněnku, však nepochybuje, ţe stavba vznikla během 

doby, která je písemně doloţena a podle něj práce na stavbě mohly trvat okolo 18 

měsíců.
81

 A povaţuje proto poloţení základního kamene za počátek stavby.
82

  

 

1.1.2 Vnitřní vybavení kostela 

 

Kostel byl zařízen v luteránském duchu, tedy ve velmi prostém. Z této doby se 

zachovala křtitelnice z tmavě červeného sliveneckého mramoru, z doby kolem roku 

1615,
83

 která stála před oltářem.
84

 Dnes se nachází u vchodu a slouţí jako kropenka a 

křtitelnice v jednom díky výtvarnému zásahu Otmara Olivy. Tato křtitelnice dříve ještě 

nesla víko, které zřejmě zdobily znaky donátora, jak bylo v této době obvyklé.
85

 O jeho 

podobě však nejsou ţádné zprávy. Otmarem Olivou je „poklop― znovu navrácen díky 

okruţí a tříramennému baldachýnu a nová podoba kropenky/křtitelnice tak navazuje 

znovu na podobu studny, kterou luteránská křtitelnice dříve měla. Coţ byl i důvod nové 

proměny tohoto liturgického kusu – navrácení k jeho původnímu stavu. A stejně jako se 

na většině vík křtitelnic nachází kříţ, tak i nové pojetí v podobě baldachýnu je na 

vrcholu sepnut kříţem. Otmar Oliva tímto způsobem poukazuje na tehdejší vlastníky 

kostela a připomíná tím minulost kostela.  

Hlavní oltář byl vyroben z mramoru a představoval Poslední večeři Páně.
86

 U 

Františka Ekerta se mylně píše, ţe do luteránského kostela byl přenesen Lorenzův oltář 

z Husovy svatyňky.
87

 Avšak němečtí luteráni měli Husův kostelík pouze propůjčený, 

takţe nemohli volně nakládat s jeho vybavením.
88

 Disponovat s kostelem mohli aţ 

karmelitáni, kteří jej zakoupili. Na klenbě nad oltářem byl údajně vymalován obraz 

                                                 
80

 FORBELSKÝ/HOYRNA/ROYT 2004, 74‒75. 
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 KLEISNER 2003, 7. 
82

 KLEISNER 2003, 8. 
83

 BUBEN 2007, 215. 
84
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85
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Nejsvětější Trojice.
89

 V kostele se pak nacházela, mimo křtitelnici, také zajímavá 

kamenná kazatelna.
90

  

Hlavní oltář pro kostel objednal kníţe Jindřich Julius z Braunschweigu a 

Lüneburgu u saského dvorního architekta Giovanni Maria Nosseniho,
91

 který měl být 

původně vyroben z různobarevných mramorů.
92

 Nakonec byl proveden ze dřeva 

Bernardem Ditterichem z Freiberku a představoval Vykoupení lidstva Kristovým 

utrpením, ale na svém místě nebyl nikdy osazen.
93

  

 

1.2 Kostel bosých karmelitánů  

 

V roce 1618 vypuklo povstání českých stavů proti císaři Matyášovi, které 

skončilo po dvou letech 8. listopadu 1620 poráţkou na Bílé hoře. Tímto bylo 

rozhodnuto o osudu nekatolíků v Čechách. Luterské bohosluţby v kostele Nejsvětější 

Trojice však trvaly i po bělohorské bitvě, protoţe císař Ferdinand II. uzavřel před bitvou 

spojenectví s protestanským saským kurfiřtem Janem Jiřím Saským. Teprve po krvavé 

exekuci na Staroměstském náměstí dne 21. července 1621, byli nejprve dne 13. prosince 

1621 vypuzeni čeští evangeličtí kněţí a poté je 29. října 1622 následovali i luteránští 

němečtí kazatelé.
94

 Pět dní předtím přisluhovali v kostele Nejsvětější Trojice svým 

věřícím jiţ naposledy.
95

 Luteráni byli vykázáni ze všech kostelů v Českém království 

dekretem ze dne 24. října 1622.
96

 Malostranský kostel byl následně uzavřen a 

zapečetěn, jeho správce musel odejít z království do tří dnů.
97

 Ten s sebou vzal církevní 

fondy, archiv, knihovnu, účty i pamětní knihu, některé posvátné vybavení a ornáty a 

tohle vše se ztratilo někde v Sasku.
98

  Zkonfiskovaný kostel po určitých dohadech, kdy 

o stavbu projevili zájem jak dominikáni, tak jezuité, připadl bosým karmelitánům spolu 

s domem kazatele (čp. 385/III).
99

 Místodrţitel Lichtenštejn potvrdil i uzavření Husovy 

                                                 
89

 PÁRYS 1859, 202; EKERT, 1883, 241. 
90

 EKERT 1883, 241; SHALLER 1795, 69. Oba zmiňují oltář spolu s kamennou kazatelnou, avšak jestli i 

kazatelna pocházela z bývalého kostelíka Jana Husi, není jisté.  
91

 HORYNA 2001, 145‒146.  
92

 KLEISNER 2003, 8. 
93

 KLEISNER 2003, 8. 
94

 SOUKUP s. d., 8. 
95

 SOUKUP s. d., 8. 
96

 BUBEN 2007, 215. 
97

 KLEISNER 2003, 10. 
98

 KLEISNER 2003, 10. 
99

 VLČEK 1999, 76. 



20 

 

svatyně a 15. května 1623 nařídil, aby byl objekt vydán bratrstvu Francouzů, kteří se 

tehdy usadili v Praze.
100

 Kostelík poté byl 23. září 1623 znovu vysvěcen na jméno sv. 

Ludvíka, francouzského národního patrona.
101

 Francouzsky se v něm kázalo aţ do roku 

1628, neţ byl odevzdán bratrům karmelitánům.
102

  

Po bitvě na Bílé hoře pak přibylo v Praze několik nových řádů, mezi nimiţ byli i 

bosí karmelitáni. Jejich příchod do Čech je spojen se španělským řeholníkem 

Domingem Ruzzolou, jehoţ řeholní jméno bylo Domenico di Gesù e Marie (lat. 

Dominicus a Iesu Maria), který působil jako generál řádu v letech 1617‒1620 a zároveň 

jako zpovědník bavorského kurfiřta Maxmiliána. Dominik a Jesu Maria spolupracoval s 

Terezií z Ávily, reformátorkou řádu bosých karmalitánů.  

Taţení císařských vojsk a sborů katolické ligy k Praze roku 1620 proti 

vzdorokráli Friedrichu Falckému se účastnili i dva bosí karmelitáni, řádový generál 

Dominik a Jesu Maria a bratr Pietro della Madre di Dio. Během taţení přes jiţní Čechy 

na Prahu našel Dominik a Jesu Maria pozdně gotický deskový obraz s námětem 

Adorace Krista, na kterém měly všechny postavy (Panna Maria, sv. Josef a dva pastýři), 

kromě malého Jeţíška, vypíchané oči. Jan Royt upozorňuje na tradičně uváděný omyl, 

ţe obraz nebyl nalezen ve strakonické johanitské komendě,
103

 ale ve zpustošené kapli 

zámku ve Štěnovicích, který byl v drţení rodu Henigarů ze Ţeberka.
104

  Dominik takto 

zneuctěný obraz povaţoval za rouhačství od protestanského vojska. Traduje se, ţe se 

Dominiku a Jesu Maria ve snu zjevila Panna Marie a řekla mu: „Obraz tento budiţ 

praporem a vůdcem vojska, aţ v krvavé bitvě nepřítele porazíte, obraz můj sám od sebe 

se obnoví v dřívější kráse.―
105

 Dominik jej tedy vzal sebou při taţení na Prahu a jako 

vzniklá standarta přinesla v boji katolickým vojskům vítězství, které bylo přisouzeno 

pomoci Panny Marie.
106

 Císař Ferdinand II. slíbil Dominiku a Jesu Maria ţe zřídí dva 

kláštery bosých karmelitánů ve svých dědičných zemích, ve Vídni a v Praze, jako 

poděkování za to, jak ovlivnil průběh bělohorské bitvy. Na zaloţení obou těchto 

klášterů se podílel polský provinciál Jan Maria Centurioni.
107

 Takto nově vzniklá  

relikvie, nazývaná uţ obrazem Panny Marie Vítězné, byla na ţádost papeţe Klementa 

VII. převezena do Říma, kde byla v roce 1622 slavnostně umístěna na hlavní oltář 
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karmelitánského kostela San Paolo in Monte Cavallo, jehoţ zasvěcení bylo při této 

příleţitosti změněno na Santa Maria della Vittoria – Panny Marie Vítězné.
108

 V tomtéţ 

roce namaloval Robert de Longin přesnou kopii obrazu, která byla dotýkána originálem 

a posvěcena papeţem a poslána karmelitánům do kostela praţského.
109

  

Řád karmelitánů vznikl na půdě Svaté země na hoře Karmel, odkud se odvozuje 

název tohoto řádu. Podle legendy toto místo navštívila za svého ţivota Panna Marie. 

Pobývali tu proroci Eliáš a Eliseus a ti zde měli vystavěnou kapli, kolem které se 

postupně usazovali poustevníci. Z této komunity se následovně vyvinul karmelitský řád, 

který byl schválen v roce 1209 jeruzalémským patriarchou, sv. Albertem. Odtud odešli 

do Evropy, kde byli přijati mezi ţebravé řády. Do Prahy je uvedl Karel IV. v polovině 

14. století. V roce 1568 se oddělila reformovaná přísnější větev tzv. bosých 

karmelitánů. Reformu provedla sv. Terezie z Ávily v roce 1567 ve Španělsku a dokončil 

ji sv. Jan od Kříţe.  

Architektura v Čechách v letech 1620‒1690 je velmi ovlivněna politickou a 

hospodářskou situací v zemi.
110

 Po přestěhování císařského dvora do Vídně, se změnila 

vrstva stavebníků a také válka třicetiletá poměrně znemoţnila stavební činnost.
111

 

S tímto tvrzením však nesouhlasí Milada Vilímková, podle které byla v 2. polovině 17. 

století stavební činnost velmi intenzivní.
112

 A dodává, ţe Vídeň totiţ tehdy byla 

ohroţena tureckým nebezpečím a pro reprezentanty české šlechty nebyla vůbec 

přitaţlivá.
113

 Své paláce tedy raději budovali v Praze. Doba pobělohorská také 

znamenala pro katolické stoupence císaře Ferdinanda II. příleţitost k velkému 

obohacení na úkor odsouzených a exulantů. 

Dne 7. září 1624 převzali karmelitáni kostel od generálního vikáře Kašpara 

Arsenia z Radbuzy a den následující, tedy 8. září 1624, byl posvěcen Janem 

Savonantiusem, apoštolským vizitátorem Milosrdných bratří, ke cti Panny Marie 

Vítězné a sv. Antonína Paduánského.
114

 Titul kostela vybral sám panovník. Druhá část 

zasvěcení – sv. Antonína Paduánského – bylo snad kvůli císařovu vojenskému 

patronátu.
115

 Koncem října roku 1624 pak z Vídně do Prahy přišlo několik bratrů 
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karmelitánů.
116

 Darovací listina byla potvrzena císařem Ferdinandem II. dne 16. srpna 

1625.
117

 Císař jim daroval nejenom kostel, ale i bývalý dům pro kazatele (jiţně od 

kostela) a hřbitov na severní straně, na jehoţ konci stála kaple sv. Ludvíka (dříve Mistra 

Jana Husi). Kostel sv. Ludvíka získali karmelitáni v roce 1628 a v roce 1654 jej zbořili, 

kvůli rozšíření klášterní zahrady.
118

 Za kostel tehdy karmelitáni vyplatili 550 zlatých.
119

 

Darovací listinou ze dne 1. září 1625 císař potvrdil i sousední Gryspekovský palác, 

který byl také majitelům zkonfiskován a poté ho obdrţel plukovník don Martin de 

Hoeff-Huerta, který ho věnoval bosým karmelitánům. Byl tak vytvořen základ pro 

budoucí karmel čp. 529/III.
120

 Karmelitánům se dostalo řady dalších darů od 

významných šlechticů. Asi největší dar jim věnovala Polyxena z Lobkovic,
121

 která 

kostelu roku 1628 dala voskovou sošku „Praţského Jezulátka―. Soška neměla patřit jen 

řeholníkům, ale celé Praze, Čechám, dokonce celému světu a lidé se aţ z daleké ciziny 

jezdí k ní dodnes velmi uctivě modlit.  

Věhlas a sláva malostranského kláštera se nevztahovala jen na úctu Jezulátka. 

Významná byla i řádová nemocnice s vlastní lékárnou a zejména palírnou 

meduňkových kapek (Aqua aromatica spirituosa melisa). Pro výrobu kapek bylo 

vyhrazeno celé jedno klášterní přízemní křídlo.
122
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2 Kostel Panny Marie Vítězné  

 Bývalý luteránský kostel byl stavbou prostého architektonického typu a 

estetického ladění, který vyhovoval bosým karmelitánům v Itálii. Vhodnost kostela je 

zapsána i v klášterní kronice, zaloţené roku 1625.
123

 Nicméně z důvodů řádových 

předpisů bylo nutné podniknout určité stavební úpravy. Podle řádových pravidel musel 

být kostel vybaven mnišským chórem, kvůli chórové modlitbě, kterou řád uţívá. Ten 

bývá zpravidla umístěný za hlavním oltářem. Avšak stávající kostel, který byl 

orientován kněţištěm do ulice, nebylo uţ moţné více rozšířit. Proto bylo rozhodnuto o 

obrácení orientace kostela a vybudování nového kněţiště a chóru směrem k Petřínu [4]. 

Přestavba kostela byla přerušena vpádem saských vojsk roku 1631 a dokončena 

byla aţ roku 1634.
124

 Sasové klášter zpustošili, dva karmelitány, kteří nestihli utéct, 

uvěznili. Sošce Jezulátka urazili ručičky a pohodili do smetí v klášterní oratoři za oltář. 

Karmelitáni tedy vystavěli roku 1634 nový presbytář, podle Věry Naňkové „zastaralého 

typu― na místě původního vstupu.
125

 A mezi lety 1636‒1644 nové průčelí na místě 

původního závěru.
126

 Průčelí teď směřovalo nesprávně na východ, do Karmelitské ulice 

[5]. Kvůli přestavbě průčelí a zřízení schodiště, museli karmelitáni zbořit dva domy.
127

 

Dále bosí karmelitáni nově zbudovali kruchtu s dvěma bočními kaplemi. Podoba 

kostela z doby rudolfínské je pak zachována v dispozici, ve zdivu i v klenbě.
128

  

 Jako další neštěstí se jevilo, kdyţ dne 26. 7. 1648 obsadili Malou Stranu 

Švédové, ale katoličtí vojáci švédského vojska kostel uchránili před vypleněním a pak i 

zajistili pro karmel vydání ochranného listu generálem Königsmarkem.
129

 Lidé pak 

vţdycky utíkali před Švédy do kláštera. V kostele bylo dokonce zavedeno pro švédské 

vojáky luteránské kázání a do kláštera byla umístěna nemocnice pro raněné vojáky.
130

  

  Klášter byl Josefem II. zrušen podle dekretu z 28. února 1784, výroba 

meduňkových kapek však byla uchována.
131

 Kostel Panny Marie Vítězné se stal 3. 

července 1784 kostelem farním, kde farnost byla přenesena od kostela Panny Marie pod 
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řetězem a dostal se tak pod duchovní správu maltézských rytířů.
132

 V karmelu byla 

vedle fary zřízena farní škola, kanceláře vojenského špitálu a vojenské hospodářské 

velitelství. Mezi lety 1836‒1837 byly budovy kláštera přestavěny pro potřeby gymnázia 

a niţší školy.
133

 Dnes v nich sídlí Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Ke 

kostelu přiléhá přízemním křídlem jednopatrová budova fary. 

Od roku 1993 působí bosí karmelitáni znovu v Praze u Panny Marie Vítězné. 

Praţský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk odebral duchovní správu řádu maltézských 

rytířů a vrátil ji zpět karmelitánům. Zároveň stanovil, ţe se chrám stal kostelem 

klášterním v čele s rektorem.  

Kostel má opravdu sloţitý stavební vývoj a doprovází ho bohatá historie, čemuţ 

chtěl sloţit poklonu i Otmar Oliva svým velkolepým dílem, kdyţ umístil kříţ, který 

zakončuje seznam jeho prací nacházející se v kostele na jedné ose, jako odkaz na 

Golgotu. Vše směřuje ke Golgotě, jako k Duchu, který oţivoval tehdejší hmotu, kdyţ 

byl kostel budován.
134

  

 

2.1 Architektonické řešení kostela 

 

Řeholní bratři, kteří se nakrátko ubytovali v Gryspekovském paláci, zahájili 

přestavbu kostela, který jiţ neměl připomínat nic ze své luteránské minulosti.
135

 První 

písemná zmínka o stavbě „presbyteria a kláštera― pochází z roku 1629, roku 

následujícího věnoval hrabě Mansfeld ke stavbě dřevo ze svých příbramských lesů.
136

  

Autor projektu přestavby nového kostela není znám. Podle Pavla Preisse jde o 

dílo architekta „vysoké úrovně― a projekt je podle něj zaslaný z ciziny, nejspíš přímo 

z Říma, kde ho začleňuje do okruhu Carla Fontany.
137

 Co však s určitostí vyvrací, ţe 

stavba kostela nezapadá do tvorby italských stavitelů tehdy v Praze činných.
138

 Tomáš 

Kleisner, upozorňuje na působení řádového architekta fra Karla od sv. Josefa (Karel 

Ruffini, 1586‒1650), na coţ podle něj poukazují jednotlivé prvky převzaté z jiných 
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kostelů bosých karmelitánů.
139

 A dále také, protoţe kronika praţského kláštera 

připomíná, ţe frater Karel od sv. Josefa 12. ledna 1650 zemřel ve Vídni a praţští 

karmelitáni mu věnovali 28. února zpívanou zádušní mši.
140

 Jeho hlavní úkol spočíval 

v přeměně kostela úměrně vyjadřujícího chudobu, která byla poţadována řádovou 

konstitucí.
141

 Stavba pak pokračovala podle jeho plánů s přestávkami mnoho let a 

vystřídala se na ní řada stavitelů, z nichţ je v klášterní kronice zapsáno jméno architekta 

Baltazara, který je literaturou spojen s Baltazarem Casanovou.
142

 Avšak není jisté, zda 

nastoupil aţ po smrti fra Karla od sv. Josefa, nebo s ním uţ dříve spolupracoval a v 

Praze dohlíţel na realizaci jeho plánů jako stavitel.
143

 Ivana Panochová upozornila na 

blízkost stavby k známým pracím Giovanni Pieroniho, zejména na návrh fasády kostela 

sv. Matouše v Brtnici.
144

 S tímto tvrzením souhlasí Jakub Bachtík a Petr Macek, podle 

kterých by se měl autor hledat „buď přímo ve studiu Pieroniho, případně mezi umělci, 

kteří působili v jeho okruhu.―
145

  

Podle Jaromíra Neumanna stavba náleţí „zjednodušenému typu římského 

jezuitského kostela Il Gesù.
146

 Toto tvrzení však vyvrací Mojmír Horyna, kdyţ tvrdí, ţe 

architektonické řešení „není variantou půdorysného typu římského kostela Il Gesù, jak 

bývá v literatuře mylně uváděno.―
147

  

Mezi Gryspekovským domem a jiţní stranou kostela se roztínal obdélný rajský 

dvůr s dvoupatrovým křídlem, pokračující přes sakristii na nový presbytář. Římsa 

novostavby navazovala na hlavní římsu kostela. Jiţní křídlo konventu bylo připojeno ke 

Gryspekovskému paláci, ve kterém byla jiţ zmíněná proslulá lékárna.  

Rozhodnutím konventu mohla být zvýšena jiţní věţ kostela. Z původně 

zamýšlených dvou věţí z dob za vlastnictví luteránů, mohla být dokončena pouze jedna 

a to jako zvonice. Stavba věţe byla dovršena roku 1669. Kvůli řádovým předpisům není 

nijak bohatě členěna a dekorována. Následně do ní byly přeneseny nově přelité zvony 

z kostelíka Mistra Jana Husi.
148

 Třetí zvon byl Podle Františka Ekerta dodán 
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karmelitány roku 1718.
149

 Jan Royt píše, ţe nejmladší zvon odlila roku 1980 rodina 

Manoušků ze Zbraslavi.
150

  

Severní brána vznikla osazením původního portálu z bočního vchodu kostela 

Nejsvětější Trojice, přenesena byla 6. listopadu 1714.
151

 Portál je edikulového typu, po 

stranách členěn toskánskými sloupy na soklech. Sloupy nesou architráv, na jehoţ vlysu 

se střídá triglyf s metopou. Na vlys je usazen trojúhelný tympanon, ve kterém se 

nachází plastika andílčí hlavy. Emanuel Poche upozorňuje na podobnost tohoto portálu 

s portálem kostela Všech svatých na Praţském hradě z doby kolem roku 1580, a tedy i 

tvar malostranského portálu má podle něj svůj vzor v severní Itálii.
152

 Tímto vchodem 

chodil světský lid k poustevně Jezulátka za kostelem. Předtím tady byla jen jednoduchá 

vrata.  

 

2.2 Exteriér kostela 

 

Kostel Panny Marie Vítězné si dodnes zachoval vzhled, jaký postupně získal 

v 17. století. Hlavní průčelí [6] a kruchta byly vybudovány mezi lety 1636‒1644 

především díky finanční podpoře španělského šlechtice, císařského generála a rytíře 

maltézského řádu dona Baltazara de Marradas. Coţ dokazuje erb tohoto šlechtice a 

nápisová kartuše na průčelí chrámu.  

Za rok dokončení průčelí se povaţuje rok 1644, který je vytesán na kartuši na 

průčelí. Avšak předpokládá se, ţe průčelí bylo dokončeno poněkud dříve, ale rozhodně 

to byl počátek 40. let 17. století. Neboť je v kronice zapsané, ţe bylo dohotoveno „ad 

plenam finalem perfectionem― za převora Dominika od sv. Mikuláše, jehoţ období 

vypršelo roku 1643.
153

 Jako další důvod je uvedena skutečnost, ţe rok 1644 vyryla 

dodatečně jiná ruka, neţ nápis na kartuši, který je vytesán mnohem pečlivěji a 

v barevném provedení.
154

  

Průčelí kostela je inspirováno římským chrámem, rovněţ karmelitánským, Santa 

Maria della Scala, [7] avšak s jistými úpravami, kde dominantní umělecký prvek tvoří 
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termální okno,
155

 které bylo nejspíše převzato z dřívější luteránské stavby.
156

 Podle 

Pavla Preisse fasáda praţského kostela vychází z fasády římského karmelitánského 

kostela Santa Maria della Vittoria [8] od Giovanniho Battisty Soriy z let 1625‒1626.
157

 

Podle Mojmíra Horyny je podle římského kostela Santa Maria della Scala inspirován 

pouze hlavní portál.
158

 Stejně jako původní Filippiho stavba, je nové průčelí 

mimořádným importem inspirované římskými předlohami do českého prostředí na 

počátku vývoje barokního slohu. Jeho nové řešení citlivě navazuje na rozvrh Filippiho 

stavby. Václav Mencl ho charakterizuje slovy, ţe představuje „vertikalisující variantu 

typu Il Gesu, avšak uţ s širokým středem, se zakrňujícími křídly a se širokým štítovým 

nástavcem, jak ji vytvořil v Římě Maderna.―
159

  

Hlavní dvouetáţové trojosé průčelí bez věţí se obrací do malého náměstíčka, 

které bylo vytvořeno rozšířením Karmelitské ulice. Terén kolem kostela je značně 

vyvýšen, to je vyrovnáno raně barokní terasou s balustrádou z kuţelek. Tento prvek 

ještě více zvýrazňuje dominantu kostela. Terasa je zpřístupněná trojící schodišť, z nichţ 

to hlavní koresponduje s hlavním vstupem do kostela. Z terasy je pak přístup do fary a 

k severnímu průčelí kostela.  

Průčelí chrámu je členěno toskánskými pilastry a lizénovými rámy, střední širší 

vchodová část je navíc ještě zdůrazněna mírně vystouplým rizalitem. Vstupní portál [9] 

s rovným kladím vyrobený z pískovce je tvořen edikulou dórského řádu, kde uprostřed 

je zobrazen erb plukovníka Jana Filipa Husmanna a jeho paní Terezie Eleonory z 

Lodronu, kteří se podíleli na vzniku tohoto portálu.
160

 V raně barokní nice s trojúhelným 

frontonem a volutami po jejích stranách, která se nachází nad portálem, stojí na 

půlměsíci socha Panny Marie Vítězné s Jeţíškem v náruči, jako odkaz na mariánské 

zasvěcení stavby. Tuto sochu dal zhotovit za 600 zlatých plukovník baron Husmann se 

svou první manţelkou, hraběnkou z Donína,
161

 znaky tohoto páru jsou zasazeny na 

sokly pylonů niky. Čelní strana niky je zdobena dvanácti pozlacenými hvězdami 

Immaculaty. Po stranách je doprovázena obelisky. Spodní boční osy průčelí prolamují 

tři nestejně veliká okna. Druhá etáţ je oddělena bohatě profilovanou římsou a v jejím 

středu, nad portálem, se nachází termální okno. Poslední část tvoří štít rámovaný 
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pilastry, po jehoţ stranách se roztínají voluty. Uprostřed pilastrového rámu je 

prolomeno vysoké obdélné okno s nízkým segmentovým frontonem. Okno je osazeno 

dřevěnými půlkruhovými okenicemi, na kterých je namalováno Praţské Jezulátko. Pod 

ním se nachází znak Dona Baltazara de Marradas a jiţ zmíněná nápisová obdélná 

kartuše s datem 1644, ve které je napsáno: „Ze štědrosti a z obzvláštní úcty ke sv. panně 

Terezii a její posvátné řeholi vlastním nákladem průčelí to postaviti a na věčnou 

památku na něm erby své zasaditi dal.―. Štít zakončuje trojúhelný fronton, kde po 

stranách jsou vázy na soklech a na jeho vrcholu kříţ na soklu. Uvnitř frontonu září zlatá 

šesticípá hvězda, která odkazuje na Mariánské zasvěcení kostela a také na to, ţe objekt 

je ve vlastnictví řádu bosých karmelitánů, neboť hvězda je součástí znaku tohoto řádu.  

Boční fasáda kostela si zachovala ve své střední části podobu, jakou získala při 

výstavbě kostela luterány. [10] Jednotlivé osy tvoří dórské pilastry, mezi nimi jsou 

termální okna doplněná o profilovanou šambránu s klenákem na vrcholu. Horní okna 

mají renesanční podobu se střídavě segmentovými a trojúhelnými frontony. V první ose 

se nacházejí drobná okénka s uchy v rozích. Vystupující pátá osa je zbytkem původní 

severní věţe z luteránských dob, která nebyla nikdy dostavěna. Jiţní fasáda je řešená 

podobně, ale zčásti ji překrývá komplex tehdejšího karmelu.  

Závěr kostela, vystavěný karmelitány, poukazuje na práci spíše druhořadého 

architekta.
162

 Ve spodní části se objevuje stejné členění jako na bočních stranách 

kostela. Horní část je rytmizovaná pouze lizénami, které oddělují lomená okna. 

Naznačení gotických oken je tu úmyslným historismem, které má zřejmě ukazovat dobu 

předhusitskou.
163

 Etáţe jiţní věţe jsou členěny lizénami a na kaţdé straně pak 

prolomeny segmentově zakončenými obdélnými okny. Jiţní věţ ukončuje polygonální 

báň s lucernou.  
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2.3 Interiér a dispoziční řešení kostela 

   

Také v dispozici jednolodního kostela [11] se zrcadlí původní řešení 

luteránského chrámu, jak ho navrhl Giovanni Maria Filippi. Vojtěch Volavka 

přirovnává dojem z vnitřních prostor  malostranského kostela k benátským 

palladiánským kostelům, které mají „jasný a aţ chladný prostor― a zdobí jej „pouze 

ladnost svých poměrů―.
164

  

Vstup do kostela je pod kruchtou zúţen bočními kaplemi po stranách a točitými 

schodišti, která vedou do oratoří, ke kruchtě a do půdního prostoru. Tyto prostory 

vznikly přestavbou dnešního průčelí bosými karmelitány.  

Jedná se o jednolodní kostel, kde loď kostela rytmizují jónské pilastry do tří 

travé. Celým prostorem pak obíhá profilovaná římsa, která odděluje prostor stěn od 

klenby. Mělké boční kaple jsou vystavěny v síle nosných pilířů, jsou půlkruhovitě 

ukončeny a orámovány archivoltou, v jejímţ vrcholu se nachází klenák. Klenba lodi je 

valeného tvaru a je prolomena segmentovými výklenky okenních otvorů. Forma i 

konstrukce klenby mají jednoznačně římský ráz. V presbytáři se pak nachází kříţová 

klenba bez ţeber, která je tak ve výtvarném rozporu s klenbou v hlavní lodi. Stěny 

chóru jsou členěny, stejně jako loď, jónskými pilastry. Hlavní oltář je předsunutý, kvůli 

chórové modlitbě karmelitánů. Po obou stranách chóru, v bývalých věţích, jsou 

umístěna vřetenová schodiště. Vpravo, na jiţní straně, na ně pak navazuje sakristie, 

vlevo bývalé prostory karmelu. Mramorová dlaţba chrámu je dílem kameníka Františka 

Jakuba Santiniho, bratra slavného architekta Jana Blaţeje Santiniho Aichla.
165

  

Klenbu lodi zdobí fresky s náměty Boha Otce a císařským orlem s nápisem „Hac 

praedante fides datur―. Vedle je vyobrazen uherský znak a český lev orámovaný znaky 

zemí Koruny české, tedy Moravy, Slezska, Horní a Dolní Luţice a pod nimi stojí: „Hoc 

cernante conservatur.― Další je znak Malé Strany a znak řádu karmelitánů s korunou, ve 

které je ruka drţící meč (jako odkaz, ţe měli duchovní správu ve vojsku). Konec 

uzavírá později připojený znak řádu maltézských rytířů na vítězném oblouku, uţ bez 

nápisu. Smysl znaků a nápisů tkví v tom, ţe císařský orel svým vítězstvím vrací 
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národům víru, český lev svým bojem proti Švédům ji utvrzuje a karmelitáni ji svou 

modlitbou šíří.
166

 

Pod chrámem se nacházejí monumentální krypty, kde jsou pohřbeni karmelitáni 

a dobrodinci kláštera. Rakve jsou od roku 1848 převáţně otevřené, kdyţ tam vpadla 

praţská lůza hledající poklady.
167

 Těla jsou dobře zachována díky vhodným 

klimatickým podmínkám, čímţ došlo k mumifikaci zemřelých.
168

  

 

2.3.1  Mobiliář kostela 

 

Interiér kostela byl znamenitě vybaven a vyzdoben uměleckými díly 

nejpřednějších praţských umělců během celého barokního období. [12] Od roku 2015 

se navíc pyšní výtvory, které do něho zhotovil umělec Otmar Oliva a prostoru tak 

dodávají nový pohled. Je to také důkaz, ţe kostel není muzeum, ale „ţije― dál. Z čehoţ 

má autor nesmírnou radost, ţe byl karmelitány poţádán a byla mu dána důvěra, jak sám 

říká, proměnit tento prostor. 

Je zachována zpráva, ţe karmelitáni si krátce po svém vlastnictví kostela nechali 

do svého kláštera přinést hlavní oltář z Husova kostela a kazatelnu a tam se nacházeli aţ 

do konce 18. století.
169

 Chrám má v lodi celkem sedm oltářů. Boční oltáře, kromě oltáře 

Praţského jezulátka, jsou raně barokní černozlatého provedení s tordovanými sloupy, 

které jsou omotány listovím. Motiv listů také zdobí nový mobiliář od Otmara Olivy a 

tímto jsou esteticky propojeny. Na jejich mensách se nalézá maltézský kříţ, neboť byly 

doplněny johanity za jejich správy. Umístění oltářů není náhodné, jak poukazuje Jan 

Royt.
170

 Na levé straně se nalézají oltáře zasvěcené hlavním karmelitským světcům – 

sv. Terezii z Ávily, sv. Janu od Kříţe a sv. Šimonu Stockovi. Na této straně stojí 

kazatelna s patrony řádu Eliášem a Elizeem. Oltáře vpravo jsou spojeny s Jezulátkem. 

Obklopují ho oltáře zasvěcené sv. Jáchymovi a sv. Anně, rodiče Panny Marie. A oltář 

sv. Josefa, pěstouna Krista.  

Na jiţní straně pod kruchtou, vlevo při vchodu do kostela, nechali karmelitáni 

zřídit roku 1654 kapli sv. Kříţe [13] na náklady Františka Viléma a Jana Arnošta 
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svobodných pánů z Talmberka.
171

 Kaple se proto také občas nazývá Talmberská. V ní 

bylo mezi lety 1656‒1776 vystaveno a uctíváno Milostné jezulátko.
172

 Oltář je zdoben 

reliéfy s christologickým cyklem. Ústředním motivem je ukřiţovaný Kristus, pod 

kterým je Panna Marie, sv. Jan Evangelista a klečící sv. Máří Magdaléna. Kaple je 

uzavřená barokní mříţí s drobným obrázkem Praţského Jezulátka.  

Naproti vznikla roku 1654 kaple Panny Marie [14], za podpory Jana Arnošta 

z Talmberka.
173

 V kapli na oltáři se nachází milostná socha Madonny z roku 1626,
174

 

podle které byla zhotovena socha Madonny na půlměsíci ve výklenku, který je součástí 

hlavního portálu při vchodu do kostela.
175

 Socha je doprovázena plastikami Boha Otce 

v nástavci, sv. Jáchyma a sv. Anny od Jana Antonína Geigera z let 1735‒1740.
176

 

Uvnitř kaple také stojí mramorová křtitelnice s cínovým víkem, přenesená roku 1784 

z kostela Panny Marie pod řetězem, kterého zasáhl poţár a jehoţ stopy jsou na 

křtitelnici dodnes patrné.
177

 Leopold Řeřábek píše, ţe křtitelnice patrně pochází z 12. 

století,
178

 Jaromír Soukup a později Pavel Vlček a Jan Royt o této křtitelnici píší, ţe je 

pozdně gotická, vyrobená kolem roku 1500.
179

 Vstup do kaple zakrývá barokní mříţ 

s obrázkem milostné mariánské sochy. Za ní je ještě umístěná skleněná zástěna z roku 

1998 od brněnské výtvarnice Sabiny Kratochvílové. Dnes tato kaple slouţí jako 

zpovědní místo. 

Hlavní oltář [15], nacházející se na západní straně, je vrcholně barokní 

s povrchovou úpravou imitující mramor se zlacením. Navrhl ho architekt Jan Ferdinand 

Schor roku 1715.
180

 Podle Viktora Kotrby ho mladý umělec navrhl dle římského 

vzoru.
181

 Realizován byl pod vedením karmelitského truhláře Tomáše od Jeţíše, 

štafírován Janem Ferdinandem Schorem a Janem Kryštofem Tummerem.
182

 Roku 1723 

ho autor přestavěl do podoby symbolické vítězné brány.
183

 Oltář rámuje na kaţdé straně 

dvojice tordovaných a hladkých sloupů nesoucí zalamované kladí, uprostřed přerušené 

obloukem, na kterém se vznáší mariánská koruna. V horní části nese zázračnou kopii 
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štenovického obrázku Adorace Krista od Roberta de Longina [16]. V samém závěru 

chóru kostela visí plátno zaujímající námět „pomoc Panny Marie v bělohorské bitvě― od 

dvorního malíře Matyáše Mayera z dob 1627‒1637 [17].
184

 Objevují se však nové 

názory, ţe obraz namaloval v roce 1641 Antonín Stevens ze Steinfelsu.
185

 Skrze hlavní 

oltář se nám naskytuje jakýsi průhled na tento obraz a vytváří tak dojem hlavního 

oltářního obrazu. Je na něm vyobrazen klečící Ferdinand II. s Ferdinandem III., vpravo 

stojí Dominik a Jesù Maria se zázračným mariánským obrazem, všichni se pak 

v modlitbě obracejí k Panně Marii, která se vznáší mezi světci.
186

 V pozadí se odehrává 

bělohorská bitva a nad ní poletuje triumfující císařský orel. Dílo oslavuje Pannu Marii 

Vítěznou za zásluhu na vítězství bělohorské bitvy. Oltářní sochy představují sv. Eliáše a 

sv. Elizea jako zakladatele z hory Karmel, dále sv. Jana z Kříţe a sv. Terezii, 

reformátory řádu. Dřevěné zlacené plastické dekorace lze připsat následovníku Matěje 

Václava Jäckela,
187

 sochy sv. Terezie z Ávily a Jana z Kříţe zřejmě zhotovil po roce 

1754 Jan Antonín Quitainer.
188

 Oltář je přístupný přes mramorové zábradlí s brankami, 

které patrně vzniklo před rokem 1708.
189

  

V chóru za hlavním oltářem dříve visel Brandlův obraz Eliáš s andělem, který 

byl původně zavěšen v refektáři a dnes je umístěn v Národní galerii v Praze.
190

 Chórové 

lavice dal pořídit v novogotickém stylu kníţe Kamil Rohan, na coţ upomínaly sochy 

patronů kníţecího páru sv. Kamila a sv. Adláty od sochaře Emanuela Maxe,
191

 dnes 

jsou sochy nezvěstné. Ty byly umístěné, spolu s mramorovou soškou Panny Marie, na 

mariánském oltáři, který je přistavěn zezadu k hlavnímu oltáři s retáblem ve tvaru sedmi 

hrotitých arkád.
192

 Nad chórovými lavicemi byly původně zavěšené nástěnné malby 

s náměty z dějin řádu maltézských rytířů od Karla Javůrka.
193

  

Na epištolní straně, vpravo od vchodu směrem k presbytáři, se v první boční 

kapli nachází oltář sv. Jáchyma a sv. Anny [18]. Nechala jej zhotovit roku 1661 
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hraběnka Diettrichsteinová,
194

 oltář pak provedl Jan Ferdinand Schor s truhlářem 

Tomášem od Jeţíše roku 1716.
195

 Oltářní obraz, který je povaţován za nejkrásnější 

plátno v kostele, s motivem Modlitby sv. Jáchyma a sv. Anny i obraz Boha Otce 

v nástavci namaloval český barokní malíř Petr Brandl roku 1716.
196

 Oltářní plastiky 

představují sv. Papeţe Theodora, sv. biskupy Andrease a sv. Cyrila, doplněné anděly a 

putti, patrně z dílny Matěje Václava Jäckela.
197

   

Další oltář, jistě nejcennější, zhotovený z českého rudého a šedého mramoru, je 

určen Praţskému jezulátku [19], které spočívá v prosklené skříňce. Se soškou 

komunikuje nová proměna kropenky a křtitelnice, kdyţ Otmar Oliva na její dno umístil 

mušli, která k Jezulátku směřuje. Ten pro malého Jeţíška vytvořil i nový trůn, na kterém 

bude soška při zvláštních příleţitostech vystavována. Oltář pochází z roku 1776 a je 

tedy nejmladší, jeho autorem je kameník František Lauermann.
198

 Je bohatě vyzdoben, 

vedle zasklené skříňky pro Jezulátko jsou umístěny dřevěné zlacené sochy sv. Josefa a 

Panny Marie, v nástavci je pak doplňuje socha Boha Otce a holubice Ducha svatého. 

Tyto tři plastiky vyřezal Petr Prachner.
199

 Skříň pro Jezulátko, společně s postavičkami 

dvaceti andílků, zhotovila zlatnická rodina Packeniů v roce 1741.
200

 Pořizovací cena 

oltáře činila neuvěřitelných 60 000 zlatých.
201

  

Třetí oltář je zasvěcený Smrti sv. Josefa [20], obraz „Umírající sv. Josef 

v přítomnosti Panny Marie a Krista― byl namalován Petrem Brandlem roku 1720.
202

 Ten 

namaloval i obraz sv. Antonína Paduánského v oltářním nástavci.
203

 Oltář doplňují 

sochy dvou svatých karmelitánů. Nechal jej pořídit v roce 1641 apelační rada Jan 

Konrád z Altendorfu.
204

 Na oltářní mense je ve schránce ukryta hlava a další ostatky sv. 

mučedníka Benedikta.
205

  

Na straně druhé, tedy evangelijní, se nachází nejstarší edikulový oltář sv. Terezie 

z Ávily [21] zhotovený Abrahamem Stoltzem roku 1668.
206

 Oltářní obraz představuje 
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Extázi sv. Terezie a namaloval jej dráţďanský malíř Jan Jiří Dietrich roku 1752.
207

 

Nástavec obrazu je obklopen sochami sv. Jana Křtitele a sv. Jeronýma z ruky raně 

barokního sochaře Jana Jiřího Bendla.
208

  

Pátý černozlatý oltář sv. Jana z Kříţe [22] nese obraz s motivem „sv. Jana z 

Kříţe vznášejícího se ke Spasiteli― provedený dvorním malířem bavorského kurfiřta 

Matoušem Zimprechtem v roce 1669.
209

 V nástavci se nachází obraz Panny Marie od 

téhoţ autora.
210

 Figury karmelitánských svatých dodala roku 1679 dílna Jana Ludvíka 

Scheyermanna, ve které tehdy buď přímo pracoval Matěj Václav Jäckel, nebo jeho 

neznámý následovník.
211

 Na oltářní mense stojí na podstavci obraz Panny Marie 

Mantovanské z 15. století v rámu z roku 1722.
212

 Oltář vznikl na náklady rodu 

Švihovských z Riesenbergu roku 1669,
213

 byl zhotoven Markem Nonnenmacherem do 

roku 1679.
214

 

Poslední oltář na evangelijní straně je zasvěcen sv. Šimonovi Stockovi [23], 

světci karmelitánského řádu, s obrazem zobrazující „Pannu Marii Karmelskou, jak 

předává sv. Šimonovi škapulíř―. Obraz namaloval před rokem 1720 Petr Brandl, stejně 

jako obraz sv. Jana Nepomuckého v nástavci oltáře.
215

 Oltář doprovázejí tři plastiky 

svatých papeţů, kardinálů a arcibiskupů karmelitského řádu od Jana Antonína 

Quitainera.
216

 Nechala jej vystavit v roce 1642 Polyxena hraběnka Slavatová,
217

 

postaven byl asi truhlářem Josefem Františkem Nonnenmacherem.
218

 

Mezi kaplí sv. Jana od Kříţe a sv. Šimona stojí mohutná, černozlatá, dřevěná 

kazatelna [24] provedená truhlářem Markem Nonnenmacherem.
219

 Na její stříšce je 

pozlacená plastika patrona řádu proroka Eliáše na ohnivém voze. Pod ním v nice se 
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nachází drobná socha proroka Elisea. Obě tyto sochy jsou dílem Jana Ludvíka 

Scheiermanna z roku 1679.
220

 Na poprsnici kazatelny jsou vyobrazeny obrázky světců 

karmelitského řádu od Matěje Zimprechta: sv. Jana z Kříţe, sv. Terezie z Ávily a sv. 

Dionýsia.
221

 

Trojdílný prospekt rokokových varhan vyrobil Franz Kratzer v Králíkách roku 

1754.
222

 Skříň varhan zdobí zlacené rokajové řezby a figurky putti.  

Pod kruchtou stojí dvě pozdně barokní zpovědnice, které jsou doloţeny truhláři 

Kristiánu Kovářovi, jejich ornamentální řezby Františku Kraftovi. Figurka Beránka 

Boţího, na vrcholu zpovědnice nacházející se na pravé straně při vchodu, je připsána 

Janu Antonínu Geigerovi do roku 1739.
223

 Druhou zpovědnici na vrcholu zdobí Boţí 

oko. Další dvě zpovědnice jsou umístěné v chóru kostela a jsou pravděpodobně 

novodobou napodobeninou.
224

  

V kostele u vchodu se dodnes nachází jiţ zmíněná mramorová křtitelnice z dob 

vlastnictví luteránů, kterou si karmelitáni nechali do kostela donést a slouţila jim jako 

kropenka. Dnes slouţí jako křtitelnice s kropenkou v jednom a její nejnovější podobu jí 

vtiskl akademický sochař Otmar Oliva. Křtitelnice symbolizovala farní práva a při 

přeloţení do jiné farnosti se vţdy přenášela do kostela nového. Proto se také křestní 

nádoby dochovaly aţ do dnešních časů, na rozdíl od ostatního vybavení, které podléhalo 

dobové módě. Ponecháním tohoto důleţitého objektu navíc bosí karmelitáni, jako noví 

drţitelé kostela, ukázali na vítězství v bělohorské bitvě. To dokazuje popis obřadů 

k novému zasvěcení kostela Panně Marii Vítězné: „Baptisterium marmoreum antehac 

Haereticorum, aqua effusa, et pulvi ejecta, in aspersorium usque modo perdurans 

commutat, missaque solemni celebrata.―
225
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3 Tvorba sochaře Otmara Olivy 

Otmar Oliva má za sebou, kromě výzdoby praţského kostela Panny Marie 

Vítězné, uţ několik významných realizací. Velehradský sochař se specializuje zejména 

na liturgické předměty a úpravu sakrálních prostor. Charakteristickým rysem je tedy 

zejména příklon k biblické tématice, z jejichţ symbolů pak odvozuje formu svých děl. 

Dále se také věnuje bronzové figurální a volné solitérní plastice, reliéfní výzdobě zvonů 

i vytváření celých zvonů, pamětních desek a medailí, náhrobků, bust, nebo třeba i 

zhotovení kašen a fontán.  

Svá díla nejdříve dlouhé měsíce modeluje z včelího vosku, na vosk poté nanese 

formu, ze které ten vosk vypaří, aby tam následně mohl být nalit bronz. Předměty 

odlévá sám, jen ve společnosti a za pomoci svých přátel a nejbliţších, ve své 

kovolitecké dílně na Velehradě [25], kterou zřídil, kdyţ mu bylo zakázáno odlévat 

v továrnách v době socialismu.
226

 „Tento postup, metoda ztraceného vosku, je starý 

5000 let,― vysvětluje umělec.
227

 Své práce odlévá vţdy na jaře a na podzim. Ještě před 

odlitím, v brzkých ranních hodinách při svitu svíček, se za jeho práci pomodlí kněz 

[26]. Jak sám sochař dodává, „pro nás je to slavnost. Je v tom velmi mnoho fyzické 

práce, ale zároveň i mystérium. Něco jako zrození. Samotné nalití bronzu do formy je 

vzrušující…krásné. Nikdo předem neví, jestli se odlitek podaří, to se ukáţe aţ po rozbití 

formy.―
228

 Výrobky ve formách pak chladnou dlouhé hodiny zakopané v písku [27], aby 

byly následně očištěny a dostaly svou bronzovou podobu. Celý průběh vzniku díla má 

vţdy absolutně pod kontrolou, od první skici aţ po odlévání a konečnou instalaci. Vţdy 

tvoří do přesně určeného místa, kde má být objekt umístěn a plně jej respektuje. Jeho 

díla, která se vyznačují velmi osobitým rukopisem, zdobí chrámy i světská místa po 

celém světě. Ve své tvorbě byl fascinován díly Olbrama Zoubka,
229

 coţ je třeba patrné 

na cínových soškách Paridův soud z 80. let 20. století [28]. 

Svůj první oltář vytvořil pro velehradskou baziliku v roce 1985 [29] ve 

spolupráci s architektem Tomášem Černouškem. Následoval interiér baziliky Panny 

Marie Sněţné v Olomouci [30], areál na Svaté Hoře u Příbrami [31] a mnoho dalších 

realizací v České republice i v zahraničí.  
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V roce 1990 se podílel vůbec na prvním pomníku, který u nás oficiálně vznikl po 

sametové revoluci. Památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti [32] umístěný na 

pohraničním hřebenu Velké Javořiny měl zároveň připomínat datum prvních 

svobodných voleb. Památník představuje dvoumetrový pískovcový obelisk ozdoben 

bronzovými nápisy a zemskými znaky, na kterém spolupracoval s architektem 

Miroslavem Vochtou a kamenosochařem Petrem Novákem. 

Mezi jeho zahraničními zakázkami vyniká především výzdoba osobní kaple Jana 

Pavla II., kaple Redemptoris Mater, ve Vatikánu nacházející se ve druhém patře 

Apoštolského paláce [33]. Je to první české dílo, které se do tohoto prostoru dostalo. 

Otmar Oliva pro papeţe navrhl a ve své velehradské dílně zhotovil oltář, ambon, 

kropenku, poutní kříţ, svícny a papeţský trůn. Je to první papeţský trůn od Berniniho 

počinu z roku 1666 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Pro oltář tehdy odevzdal aţ 12 

návrhů a pro trůn dokonce 18 návrhů.
230

 Kapli s novými artefakty vysvětil papeţ Jan 

Pavel II. 14. listopadu 1999. Do oltáře sochař dokonce vloţil hlínu pocházející 

z Velehradu.  

 Další slavné dílo představuje interiérové vybavení kaple Panny Marie Matky 

Církve ve slovinském Mariboru [34], které vytvořil v roce 1993 společně s malířem a 

autorem vitráţí Janem Jemelkou.  

  Poněkud smutný příběh vypráví liturgická výzdoba pro katedrálu sv. Jana 

Křtitele v Trnavě na Slovensku z roku 2013, která doposud nebyla nainstalována. Na 

vině je náhlé odvolání tamního arcibiskupa Róberta Bezáka, jehoţ nástupce nový 

mobiliář odmítl.  

Jeho díla jsou k vidění i ve volné krajině v Himalájích, v Tatrách, Krkonoších, 

Jeseníkách nebo na ostrově King George v Antarktidě, kde stojí kříţ na památku 

mladého českého polárníka, který tam zahynul. V městském prostředí je to třeba 

Fontána Pramen ţivé vody sv. Jana Sarkandra, [35] která zdobí nádvoří neobarokního 

paláce v Olomouci od roku 2007. 
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3.1  Otmar Oliva 

 

Otmar Oliva se narodil 19. února 1952 v Olomouci. Mezi lety 1968‒1972 

vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde poznal své 

ţivotní přátele, mezi které patřil, předčasně zesnulý, výtvarník Jiří Sedlák. A potkal tu 

také svého velkého učitele a rádce, o generaci staršího akademického malíře Vladislava 

Vaculku, na jehoţ umělecký a myslitelský  odkaz svou tvorbou navázal.
231

 Posléze 

začal studovat na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Miloše 

Axmana. Tam započal přátelství s malířem Janem Jemelkou a architektem Miroslavem 

Vochtou, s nimiţ nejčastěji spolupracoval při realizacích určených pro sakrální 

architekturu. Po svém studijním pobytu v Itálii byl jmenován profesorem na Scuola 

dell´arte spirituale při Studijním institutu Ezio Aletti.
232

 V roce 1978 také podnikl 

studijní cestu do řeckého antického Středomoří, která zásadně ovlivnila jeho další 

umělecko-spirituální orientaci.
233

 Avšak ještě více na něj udělalo dojem město Řím ve 

své komplexnosti a nadčasové provázanosti spirituálního sochařství a malířství 

s architekturou.
234

 V roce 1978 absolvoval na AVU v Praze.  

V jeho ţivotě nastává zvrat, kdyţ v  roce 1979, tedy krátce po absolutoriu, byl 

odsouzen a uvězněn za šíření materiálů charty 77. Ve vězení dozrál ve velmi silnou 

osobnost, poznal tam také nové přátele, významné osobnosti české vědy a politiky, 

umělce i duchovní celebrity. Za mříţemi intenzivně kreslil a promýšlel koncepce svých 

budoucích soch, zejména pro sochu sv. Jana Křtitele [36], která symbolizuje jeho osobní 

duchovní proměnu a „Šachové hry― [37] jako výtvarné podobenství lidského údělu. 

Kreslil scény ze ţivota ve vězení. Svou tvorbu také připravoval pro reliéfní výzdobu 

zvonů, kterou mu zprostředkoval malíř Ivo Příleský, pro zvonařskou dílnu paní Laetitie 

Dytrychové z Brodku u Přerova. Ale ve vězení se především stal hluboce věřícím 

křesťanem, coţ nejvíce ovlivnilo jeho tvorbu.  

Po dvacetiměsíčním návratu z vězení se v roce 1981 oţenil a se svou manţelkou 

Olgou, s níţ vychovává celkem šest dětí, se s rodinou usadil na Velehradě, kde zaloţil 

ateliér a svou vlastní kovoliteckou dílnu. Jeho ateliér se stal významným uměleckým, 

politickým a duchovním centrem regionu. V roce 1993 mu byla udělena Cena 
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Masarykovy akademie umění, v roce 1998 Pamětní medaile III. odboje a v roce 2000 

obdrţel řád sv. Cyrila a Metoděje, je také drţitelem Ceny Olomouckého kraje. 

 

3.2 Novodobé liturgické vybavení pro kostel Panny Marie Vítězné 

 

 Novodobý mobiliář pro kostel bosých karmelitánů navrhl a zhotovil významný 

akademický sochař Otmar Oliva. Teologickou interpretaci těchto děl, která v sobě nesou 

nespočet křesťanských symbolů, vyjádřil teolog Robert Svatoň, který spolupracuje 

s Otmarem Olivou, a kterou od něho přebírám. Jedná se o nový oltář, ambon, třímetrový 

kříţ, svícny a novou výzdobu kropenky, na kterých Otmar Oliva pracoval bezmála tři 

roky. O jejich podobě měl sochař představu uţ ve vlaku, kdyţ se jel na místo podívat.
235

 

„Protoţe barokní slohový prostor je pro mě čitelný. I se zvláštní historií toho kostela, 

jenţ senzačně odráţí naše dějiny i současné chátrání církve a společnosti. Jezulátko je 

pro mě ţivé.―
236

 Tyto pozlacené a postříbřené předměty z bronzu tak jedinečně dotváří 

atmosféru tohoto posvátného místa. Jak sám Otmar Oliva řekl „nové pojetí těchto věcí 

je důkazem, ţe kostel není muzeum, ale ţivý organismus―.
237

 On osobně je pak do 

kostela nainstaloval a v neděli 18. října 2015 jej posvětil arcibiskup Dominik Duka.  

Všechny tyto čtyři důleţité liturgické předměty jsou v kostele zaměřeny na osu, 

která je typická pro barokní architekturu. Kropenka se svěcenou vodou, ambon, oltář i 

kříţ se před námi, při vstupu do chrámu, zjeví na jedné pomyslné přímce [38]. Doplňují 

je pak svícny rozmístěné v presbytáři kostela, které jsou dekorovány tvary mušlí a 

šesticípou hvězdou, kterou mají bosí karmelitáni ve svém řádovém znaku. Novodobý 

liturgický mobiliář začíná kropenkou, jako nejstarším pozůstatkem z dob vlastnictví 

kostela luterány, na coţ je její novou výzdobou nově poukázáno. A končí kříţem, který 

spočívá na hlavním barokním oltářním retáblu. Kříţ je u paty omotán kovovou páskou, 

která svým vepsaným textem odkazuje na pozdější zasvěcení novým vlastníkům – 

bosým karmelitánům. Důraz na směřování na kříţ je tu také ve smyslu místa, kde byl 

Jeţíš Kristus ukřiţován. Kříţ jako odkaz na Golgotu.  

Rozmístění těchto předmětů by se také dalo chápat jako jakási cesta křesťana. 

Začíná křtitelnicí, v níţ je po narození pokřtěn. Pokračuje k ambonu, odkud během 
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svého ţivota poslouchá Slovo Boţí. Směřuje k oltáři, kde slaví eucharistii a přijímá Tělo 

Kristovo. A jeho ţivot je završen u kříţe, kde si ho Bůh zase bere k sobě.  

 Mobiliář zdobí zejména motivy mušlí. Jak sám autor přiznává, je to jeho 

oblíbený dekor, neboť mají „absolutní tvar―.
238

 A předmětům tím také dodávají určitou 

eleganci a jemnost. Mušle pouţívá také ve významu anděla, kterého uviděl sv. 

Augustin, kdyţ na mořském břehu přemýšlel o Boţí Trojici.
239

 Malý chlapec pomocí 

mušle přeléval mořskou vodu do jamky, čemuţ se Augustin zasmál a řekl: „Ty bys chtěl 

přelít moře do jamky v písku?― Chlapec mu odpověděl, ţe snáz přelije moře do jamky 

neţ by mohl pochopit tajemství Trojice. Mušle je navíc typický dekorativní prvek pro 

barokní epochu v umění, proto je zcela na místě jeho pouţití pro nový mobiliář, který je 

zasazen do barokního interiéru, neboť i ten zdobí motivy mušlí.  

 Dále je zdoben pomocí stylizovaných ratolestí a listů. Tento rostlinný motiv se 

objevuje i na barokní oltářní architektuře v bočních kaplích, listovím jsou pak i omotány 

oltářní sloupy [39]. Takhle mezi sebou komunikuje vybavení z doby barokní 

s vybavením dnešním od Otmara Olivy.  

 Ambon i podnoţí oltářní menzy má stylizovanou podobu tvaru, neboť i církev 

jedná denně s nadpřirozenem. Nedá se popsat slovy, jak vypadá, jaká je její podoba. A 

stejně tak je pojaté i dílo Otmara Olivy. A stejně jako je vnímána barokní architektura a 

baroko obecně – jako ţivý organismus, jehoţ hlavním cílem je pohyb, neklid, dynamika 

– tak jsou zrovna tak modelována nová liturgická díla, která jsou do barokního interiéru 

zasazena.  

Vše je důkaz velmi promyšleného celku a obrovské zodpovědnosti, se kterou 

autor k dílu přistupoval. Předměty mají svou vnitřní logiku, která je ukrytá v symbolech 

a v textech, jeţ jsou součástí těchto děl. Můţeme v nich vyčíst celou historii kostela i 

historii křesťanství. A to dává novému vybavení velmi vysokou hodnotu a obdivuhodný 

respekt.  
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3.2.1 Křtitelnice 

  

Bývalá luteránská křtitelnice na první pohled zaujme svou monumentalitou [40]. 

Dnes se nalézá u vchodu do chrámu a slouţí jako křtitelnice s kropenkou v jednom, jak 

jiţ bylo zmíněno. Vyrobená je ze sliveneckého tmavě červeného mramoru. Stojí na 

rozměrném kruhovém nízkém soklu a její noha je bohatě výtvarně pojednaná [41]. 

Noha má tvar trojbokého jehlanu, který nese menší soklík s useknutými rohy. Směrem 

vzhůru, ve svých polích je tvořena volutami, které jsou dole semknuty do sebe. Vytváří 

tak pomyslný prostor trojúhelníka. Toto pole je pak vyplněno akantovými motivy. 

Hrany kaţdé této výplně jsou pak spojeny celkem třemi kytkami, nad kterými vyrůstají 

plastické hlavy andělů. Dalo by se říct, ţe tato noha křtitelnice/kropenky vlastně také 

ukazuje na tehdejší zasvěcení kostela, neboť se v ní promítá symbolika čísla tři – 

trojboká noha, jejíţ půdorys je na rovnostranném trojúhelníku, které vytváří tři pole, tři 

andělské hlavy, tři kytky. Na ní pak spočívá profilovaná rozměrná kruhová mísa.  

Křtitelnice a zároveň kropenka svým tvarem připomíná studnu. Izák, Jákob, 

Mojţíš – ti všichni se setkali u studny se svými manţelkami.
240

 U studny také 

rozmlouvá Jeţíš Kristus za poledního slunce se Samaritánkou a slibuje, ţe utiší kaţdou 

lidskou ţízeň.
241

 „Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude ţíznit uţ nikdy. 

Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému ţivotu― (J 

4,14). Ţena mu odpovídá: „Pane, dej mi tu vodu― (J 4,15). Tento citát, v latinském 

jazyce („Domine da mihi hanc aquam―) nalezneme přímo napsaný na konstrukci 

křtitelnice [42], doplněné Otmarem Olivou. Zalíbení k této kapitole vyznává i Terezie 

Veliká, na jejíţ výročí byl nový oltář posvěcen.
242

 „S příchodem Krista se také naplňuje 

dávný výrok proroka o dni, v němţ bude člověk s veselím „čerpat vodu z pramene 

spásy― (Iz 12,3).―
243

 

Otmar Oliva navrátil tomuto křestnímu pramenu své původní místo a určení. 

Kropenku na křtitelnici opět proměnil, kdyţ na dno nádoby vloţil mušli na svěcenou 

vodu, vyrobenou z nerezové oceli kvůli vysoké stálosti a odolnosti materiálu, jako 

symbol zrození a křtu. Motivy mušlí zdobí celou novou konstrukci kropenky. Mušle 

jako symbol zrození, neboť v ní počala ţivot z mořské pěny Venuše Anadyoméne, 
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s mušlí v ruce je často zobrazován sv. Jan Křtitel, který s ní křtí Jeţíše Krista.
244

 „I na 

stěnách římských starokřesťanských katakomb lastura znamenala hrob, z něhoţ křesťan 

povstane v den velikého soudu. Mušle jako obraz útrob, v nichţ Bůh tajemně spřádá 

tělo novorozence, je tudíţ povýtce přiléhavým tvarem křestního pramene, ze kterého 

matka církev vyvádí na svět stále nová pokolení svých dětí.―
245

 Další důleţitý význam 

tohoto prvku tkví v tom, ţe směřuje diagonální osou přímo k Jezulátku, nejvzácnějšímu 

pokladu tohoto chrámu [43]. 

I počátek křesťanského ţivota se odvíjí od křestního pramene, do kterého 

sestoupila síla Boţího Ducha.
246

 To dokazuje citát z Janova evangelia: „Nenarodí-li se 

někdo z vody a z Ducha, nemůţe vejít do království Boţího― (J 3,7), sděluje Jeţíš 

návštěvníku Nikodémovi. A ke svému zrození se křesťan vrací pokaţdé, kdyţ při 

vstupu do chrámu ponoří své prsty do vody a ve znamení kříţe vyzná svou víru 

v Nejsvětější Trojici, v jejímţ jménu byl pokřtěn. U křtitelnice se Bůh zasnubuje 

s kaţdou jednotlivou duší a svoje dílo zapečeťuje Duchem, Kristus se raduje ze své 

nevěsty církve, kterou si sám „posvětil a očistil křtem vody a slovem― (Ef 5,26).
247

  

Křtitelnici s kropenkou završují tři sférické oblouky jako poukázání na 

Nejsvětější Trojici, jejichţ průnik je semknut kříţem s ukřiţovaným Kristem a vytváří 

tak jakýsi baldachýn [44]. Motiv kříţe, který se objevuje na mnoha jeho dílech, je pro 

Otmara Olivu „symbolem křesťanství, krásy a ţivota vůbec―.
248

 Tyto ramena sestupující 

z kříţe mají dvojí význam. Jednat odkaz k svátosti křtu, který se vyznává ve jménu 

Otce, Syna i Ducha svatého, tedy ke Svaté Trojici. A tři oblouky také odkazují na 

bývalé zasvěcení kostela luterány – Nejsvětější Trojici. A stejně jako je trojboká 

podstava kropenky s křtitelnicí, tak je i trojramenný její baldachýn nad ní. Tři jsou také 

boţí cnosti: víra, naděje a láska, které jsou jako perly, jeţ zkrášlují duši pokřtěného.
249

 

Na bronzové konstrukci jsou „nalepeny― různé symboly odkazující ke křtu. Kříţ 

odkazuje na cenu nového ţivota, jeţ je ukryta v krvi, kterou Jeţíš Kristus křesťany 

vykoupil.
250

 „Kříţ je strom uprostřed rajské zahrady církve, který váţe nebe se zemí a 

znovu spojuje tvora se svým Stvořitelem. Na kříţi uzrál ten nejvzácnější plod.―
251

 

Protoţe „jeho ovoce bude slouţit na pokrm― (Ez 47,12), coţ je druhý citát, který zdobí 
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kruţnici křestního pramene [45]. Je to jablko, které odkazuje k dědičnému hříchu, jenţ 

je při křtu „smyt―.
252

 „Jablko lákavé na pohled, kterému nemohla odolat Eva v zahradě 

Eden, odkazuje rovněţ ke Kristu. Zatímco první přineslo trpkost prokletí a smrti, to 

druhé uţ se stává sladkým nebeklíčem a předchutí nepomíjející slávy. „Okuste a uzříte, 

ţe Hospodin je dobrý― (Ţ 34,9), neboť „kdo jí mé tělo a pije mnou krev, zůstává ve mně 

a já v něm― (J 6,56), praví Pán. A proto: Solo Dios basta, Bůh sám stačí, ujišťuje sv. 

Terezie z Ávily.―
253

 Tento motiv pak doplňují rostlinné ratolesti. „Jsou to listy rajských 

stromů, kterými člověk a jeho ţena přikryly po hříchu svou nahotu.―
254

 To vše pak 

podporuje jiţ zmíněný citát z knihy Ezechielovy (47,12): „Jeho ovoce bude slouţit za 

pokrm a jeho listí jako lék.―  

Na jednom z ramen baldachýnu se nalézá cyrilometodějský odkaz, který 

upomíná na počátky křesťanské víry u nás. Jedná se o repliku velkomoravského 

závěsného kříţku s řeckým nápisem: fós, zóe, niké. Podle slov Jana Pavla II. 

pronesených během jeho první návštěvy naší země v roce 1990 jde o „poselství 

Velehradu pro všechny věky―: v Kristově kříţi je skryté světlo, ţivot a vítězství.
255

  

 

3.2.2 Ambon 

 

 Od ambonu se v křesťanském chrámu hlásá Slovo Boţí. Zpravidla bývá situován 

na vyvýšeném místě, jak to i odpovídá význam řeckého slova anabainō, které znamená 

„vystupovat vzhůru―. A tradičně bývá také umístěn na straně evangelijní, tedy vlevo od 

hlavního oltáře při pohledu od vchodu do kostela. Ale v kostele Panny Marie Vítězné se 

nachází dole pod oltářem [46].  

Důvod tohoto umístění „vyjadřuje příznačnou vlastnost Boţího slova v dějinách 

spásy, a sice jeho sestup mezi nás. Jiţ na úsvitu dějin se Bůh obrací ke svému stvoření, 

aby svým tvůrčím slovem povolal k bytí nejprve celý vesmír, pak svět a nakonec 

člověka jako svůj obraz. Stačilo, aby vyslovil svůj záměr, „a stalo se tak―. Opakovaně, 

„mnohokrát a mnoha způsoby― (Ţ 1,1) pak promlouval Bůh k našim předkům ústy 

proroků, aby jim ţehnal a učil je očekávat spásu, jak o tom čteme ve Starém zákoně. 
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V posledním čase pak promluvil své definitivní Slovo spásy k lidem ve svém 

jednorozeném Synu, který je aţ po okraj „plný milosti a pravdy― (J 1,14).―
256

 

 „Tajemství Boţího slova poutá dohromady v jeden celek stvoření a 

vykoupení,―
257

 jak to vystihují slova prologu Janova evangelia, která jsou vepsána na 

stříbrných stuhách, kterými je ambon ozdoben. Tomu, kdo předčítá z Písma, se odhaluje 

pravda, ţe „na počátku bylo Slovo – In Principio Erat Verbum― (J 1,1) [47]. 

Posluchačům je pak zjeven obsah události Vtělení, tedy ţe, „Slovo se stalo tělem – Et 

Verbum Caro factum Est― (J 1,14) [48]. „Bůh mluví k člověku, neboť od počátku sám 

v sobě vede věčný neutuchající dialog lásky mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. 

Otec od věčnosti pronáší své Slovo, kterým je Syn, aby spolu s ním vydechl Ducha, 

který je Poutem nikdy nehasnoucího plamene Boţí lásky. Ambon pak představuje svým 

tvarem jádro tohoto poselství. Je utvářen jako drahokam vklíněný do rozevřené náruče. 

Drahokam, který je otcovým slovem, který nachází svůj stánek v Mariině lůně.―
258

 

 Svůj názor k umístění ambonu připojuje Otmar Oliva, který upozorňuje, ţe se 

liturgie vyvíjí a ţe, Slovo potřebuje být spolu se svými posluchači. Proto je ambon 

sesazen dolů mezi věřící. Coţ je podle něj důkaz „ţivotaschopnosti― liturgie.
259

  

 Dolní část ambonu je tvořena stylizovanými kmeny a větvemi s listy [49], které 

podle autora odkazují ke starým stromům v Getsemanské zahradě [50]. Dále dodává, ţe 

to jsou čtyři kmeny, které symbolizují čtyři Evangelisty. Mezi ně je pak vklíněn klenák 

nebo kámen uhelný. Je to kámen s pamětí, podle Otmara Olivy, je to „vrstvená bolest―. 

Kámen onyx je totiţ ze země, ve které „jde o ţivot a o víru, čili to podstatné― 

vysvětluje. Tento kámen pochází z „krvavé země―, z Pákistánu.
260

  

Důvod tohoto počinu, ambon jako čtyři kmeny symbolizující čtyři Evangelisty, 

by se dal moţná i vysvětlit tím, ţe podle tradice má být umístěn na straně evangelijní, 

coţ by zde mohly alespoň ony „kmeny― zastupovat.  

Ambon je vyroben z bronzu, jehoţ části dotýkající se liturgických textů, jsou 

navíc postříbřeny. Takovéto barevné rozdělení má důvod a to ten, ţe „na tom leţí slovo 

Boţí – liturgické texty. Není to čtecí pultík, ale oltář Boţího Slova.―
261

 Je Otmarem 

olivou odlit z jednoho kusu. Ambon krášlí, kromě listů, autorův oblíbený motiv mušlí.   
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3.2.3 Oltář 

 

 Oltář představuje podle sv. Ambroţe obraz Kristova těla. „Jeţíš Kristus, jediný 

prostředník a kněz nové smlouvy je zároveň jedinou obětí Nového zákona. Co všechny 

dřívější oběti jen naznačovaly, to on dokonal, kdyţ „na svém těle vzal naše hříchy― (1P 

2,24) na oltář kříţe. Dokonalost této oběti spočívá v tom, ţe z lásky „sám sebe dal za 

nás jako dar a oběť, jejíţ vůně je milá Bohu― (Ef 5,2). Večer před svým utrpením 

prokázal Kristus těm, které zanechával ve světě svoji lásku „aţ do krajnosti― (J 13,1). 

Při jejich poslední večeři vzal chléb, pronesl svému Otci modlitbu díků, lámal ho, dával 

svým učedníkům se slovy: Vezměte, toto je mé tělo. Stejně učinil i s kalichem vína: 

Toto je má krev, která se za vás prolévá. Svým Apoštolům pak Jeţíš uloţil: „To čiňte na 

mou památku― (L 22,19). Kdykoliv se tedy církev shromaţďuje kolem stolu Páně, slaví 

tajemnou a ţivou památku Kristovy smrti, vyznává jeho vzkříšení a očekává jeho 

příchod. Eucharistie, díkůvzdání, je svátostí Kristova těla obětovaného za ţivot světa a 

oltář je ústředním místem tohoto slavení.―
262

  

Oltář byl slavnostně posvěcen 18. října 2015 u příleţitosti 500. výročí 

zakladatelky řádu bosých karmelitánů Terezie od Jeţíše, na coţ upomíná stříbrná stuha 

na podnoţi oltáře. Olejem a ohněm jej posvětil arcibiskup Dominik Duka. 

Deska menzy je vyrobená z jednoho kusu kamene pákistánského onyxu a 

spočívá na bronzové podnoţi „jako Pánovo Tělo, kdyţ ho sňali z kříţe a poloţili do 

náručí jeho matce, jejímţ srdcem proniknul meč [51]. Stůl je bílý jako „Beránek bez 

vady a bez poskvrny…předem vyhlédnut před stvořením světa― (1P 1,20). Bílý jak 

hostie, oběť čistá, oběť svatá, oběť neposkvrněná. Nese však stopy krvavých ran, jenţ 

nese ten, který „byl proklán pro naši nevěrnost― (Iz 53,5).―
263

 Kamenná oltářní deska je 

upomínka na kámen, kterým byl přikryt hrob Jeţíše Krista.
264

 Je také připomínkou 

dávné liturgie Starého zákona, neboť kámen onyx byl jeden ze dvanácti kamenů, které 

byly vsazeny do náprstníku roucha ţidovského velekněze.
265

 „Kaţdý z kamenů byl 

označen jménem jednoho z kmenů Izraele, aby tak Áron a jeho potomci nosili na svém 

srdci celý národ a předkládali jeho potřeby v bohosluţbě Hospodinu.―
266
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Menza je podepřena kovovým stipitem [52], modelován organickými tvary, 

které symbolizují strom ţivota. Ten pak dekorují listy stromů. Je členěn třemi kořeny z 

kmene Jesse, na němţ spočívá to nejdůleţitější - menza ze „zkušeného kamene, tedy 

vrstvené bolesti―.
267

 Svým tvarem můţe také připomínat útes, skálu, jímţ je sám Bůh.
268

 

Rozsedliny skal slouţí jako úkryt, ve kterém se dle Šalamounovy Velepísně skrývá 

snoubenka, jejíţ tvář touţí zahlédnout její milý.
269

 Tají se v nich důvěrnost, poklady 

otevřeného Kristova boku, z něhoţ Bůh novému Adamovi vyvádí neposkvrněnou 

Evu.
270

 „Církev z eucharistie, tělo z Kristova těla.―
271

 Část podstavce také zdobí 

tordovaný sloup, jenţ poukazuje na Berniniho svatopeterský oltář v podobě baldachýnu 

ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu a také jako symbol dýmu z oběti stoupající 

k Hospodinu.
272

 Motiv tordovaného sloupu navíc skvěle zapadá do tohoto barokního 

chrámu, jehoţ oltáře po stranách zdobí také tordované sloupy.  

Do kovu, na jednu postříbřenou stuhu na podnoţi, je pak „vlita vděčnost―.
273

 Ve 

stuze je vepsáno jméno donátora [53], kterému, jak Otmar Oliva zdůrazňuje, je vysoce 

vděčný. Je to jeho poděkování, které je nenápadně a přitom viditelně zapsané do kovu. 

Další páska, patřící zhotoviteli, s latinským slovem „Fecit – udělal― a znak zvonařské 

dílny v podobě zvonu [54]. A nápisová páska, obracející se do lodi kostela s heslem: 

„Altare Dedicantum Est Die Quinto Decimo Octobris MMXV In Quingentesimo 

Anniversario Nativitatis. Sanctae Teresiae a Iesu – Oltář je věnován patnáctého října 

2015 k pětistému výročí narození sv. Terezie od Jeţíše [55].― 

Na menze spočívají stříbrné svícny [56] svým tvarem a materiálem „totálně 

vyabstrahované―.
274

 Ty se menzy jen lehce dotýkají. Je to z důvodu, aby nebyla rušena 

paměť a bolest, která se nachází v kameni a která neustále trvá.
275

  Jsou tvořeny tvary 

mušlí, které jsou rozlámané, neboť „ke scelení dochází onou obětí― dodává autor.
276

 Ve 

středu svícnu, se nachází šesticípá hvězda, protoţe řád bosých karmelitánů jí má ve 

svém znaku. I barva stříbra tu totiţ představuje abstrakci. Neboť v křesťanské 

ikonografii se setkáváme hlavně s barvou zlatou, jako drahého kovu. Se zlatou barvou 
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se můţeme setkat uţ v dílech raného křesťanství na mozaikách. Dále ji hojně vyuţívá 

středověk, plátky zlata na své obrazy kladl třeba Mistr Theodorik.  

 

3.2.4 Kříž 

 

 Liturgický mobiliář završuje a je celý směřován ke stříbrnému kříţi, ze kterého 

Kristus přitahuje všechny k sobě. Tento kříţ spočívá na hlavním barokním oltáři [57]. 

Výtvarně je pojednán pomocí jednoduchých a subtilních linií a neruší tak okázalost 

barokní architektury oltáře. Jeho povrch je celý poset plastickými kusy mušlí [58]. 

Předtím na jeho místě spočíval dřevěný pozlacený svatostánek [59] z 2. poloviny 18. 

století se dvěma postavami andělů a putti a s reliéfy „Anděl sytí na poušti Eliáše a 

Kristus v Emauzích― a krucifixem v jeho nice.
277

 Na jeho vrcholu byla od roku 1876 

socha Panny Marie, kterou vyhotovil sochař Jindřich Čapek.
278

 Svatostánek byl poté 

přemístěn do přilehlé kaple, čímţ byl prostor celkově rehabilitován a provzdušněn. A 

vynikne tak celkově jeho nové zařízení. 

„Lesk stříbra zrcadlí slávu Pánova vzkříšení a jas jeho Nanebevstoupení. Svou 

smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil ţivot― vyznává ve své modlitbě 

církev.―
279

 Bezmála třímetrový zářivý kříţ se vypíná vzhůru „jako symbol Kristova 

velikonočního tajemství, které církev slaví v liturgii, aby skrze ni zpřítomňovala světu 

plody vykupitelské oběti, dokud Pán nepřijde―.
280

 

Stříbrný kříţ vyrůstá ze čtyřhranného profilovaného a konkávně pojatého soklu, 

který je dole ozdoben profilovým pásem s motivem mušlí [60]. U paty kříţe se nalézají 

tři hřeby, jimiţ byl Kristus na kříţi přibit. Navazuje tak na středověkou tradici kříţů 

umisťovaných do vítězného oblouku, které poukazovaly na to, ţe do nebeského 

království se vchází díky Kristově oběti na kříţi.
281

 Nápisové pásky, jsou zde jako 

„svinuté stuhy leţící zde jako tkané roucho Mesiášových šatů, o které bezboţní vojáci 

metali los―.
282

 Nápis a trojice hvězd, které jsou součástí řádového znaku, na těchto 

páskách jsou vyznáním karmelitánského řádu, do jehoţ péče jim byl chrám svěřen. 

„Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercitum - velice jsem horlil pro Hospodina, Boha 

                                                 
277

 VLČEK 1999, 79. 
278

 ŘEŘÁBEK 1890, 6; VLČEK 1999, 79. 
279

 OLIVA/SVATOŇ 2017, s. p. 
280

 OLIVA/SVATOŇ 2017, s. p. 
281

 FORBELSKÝ/HORYNA/ROYT 2017, s. p. 
282

 OLIVA/SVATOŇ 2017, s. p. 



48 

 

zástupů― (1 Kr 19,10). Tato slova patří proroku Eliášovi, jeţ je patronem bratrů 

karmelitánů a ztělesňuje tak pro ně člověka nerozděleného srdce, stojícího před 

Hospodinem a planoucího pro Boţí věci. Tato slova vyjadřují horu Choréb, kde se 

prorok Eliáš setkal s Hospodinem v podobě tichého a jemného hlasu a jsou heslem řádu 

bosých karmelitánů. 

 Na zemi před kříţem stojí sedmiramenný bronzový svícen [61], jehoţ svíce mají 

tordovaný tvar. Je zdoben kroucenými provazy, na kterých spočívají stylizované listy. 

Dále ho zdobí tři hřeby. Jeho podstavec tvoří mušle, listy a dva do sebe zakroucení hadi, 

kteří mají ve své tmavě zlatou kouli.  
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Závěr 

Nový mobiliář od sochaře Otmara Olivy dodal karmelitánskému kostelu 

zasvěcený Panně Marie Vítězné a sv. Antonínu Paduánskému nový ţivot. Je to také 

důkaz toho, ţe se liturgie stálé vyvíjí a ţe kostel není muzeum. Skloubení starého a 

nového vyţaduje mimořádný talent, odvahu a porozumění danému objektu a to se 

Otmaru Olivovi bezpochyby povedlo. Soulad barokního prostoru kostela a současného 

umění ještě více zdůrazňuje ušlechtilost tohoto místa. Novodobé liturgické vybavení ani 

v nejmenším nenarušuje koncept celé barokní stavby a výtvarně zcela respektuje 

okázalost barokního chrámu. Skoro to vypadá, jako kdyby tam patřily odjakţiva. 

Málokdo by se jistě pozastavil nad tím, ţe je v kostele něco navíc, ţe tam něco nepatří. 

To vytváří opravdu velkolepé dílo vhodné obdivu a respektu.  

Vstup do chrámu je zároveň vstupem do dějin. Hned u vchodu do kostela se nám 

na prvním místě zjeví svědectví jeho minulosti, bývalá luteránská křtitelnice. A proto jej 

Otmar Oliva ještě více zdůraznil a navrátil tomuto křestnímu prameni jeho původní tvar 

i určení, kdyţ na jeho dno vloţil mušli jako symbol zrození a křtu. Dále je křtitelnice 

s kropenkou nově dotvořena kovovým okruţím s citáty z Nového a Starého zákona a 

tříramenným baldachýnem, který je ve vrcholu semknut kříţem a navazuje tak na svůj 

původní tvar studny. Na druhém místě spočívá ambon, který je sesazen pod oltář do 

středu kostela, čímţ je zdůrazněn sestup Boţího Slova mezi lidi. Do nohy ambonu, 

která je odlita z jednoho kusu bronzu, je vklíněn kámen onyx. Po obou stranách je 

zdoben stříbrnými stuhami, nesoucí latinské nápisy z Janova evangelia. Prostor se zvedá 

k oltáři – stolu eucharistie, jehoţ menza je z jednoho kusu pákistánského onyxu a 

podepřena je kovovým stipitem organického tvaru, který téţ nese nápisové pásky. 

Mobiliář zakončuje třímetrový stříbrný kříţ, který svou subtilností zcela ladí 

s monumentalitou oltářní architektury. Je celý poset kusy mušlí a v jeho patě jsou 

zobrazeny tři hřeby, kterými byl Kristus na kříţi přibit. Kříţ je dole omotán stříbrnou 

stuhou s latinským nápisem, slovy patřící proroku Eliášovi, jeţ mají bosí karmelitáni za 

heslo. Interiér presbytáře ještě dotváří menší stříbrné svícny, které jsou modelovány 

pomocí rozlámaných mušlí a šesticípou hvězdou, kterou mají bosí karmelitáni ve svém 

znaku. Před kříţem pak stojí vysoký sedmiramenný svícen. 

Nový mobiliář je dekorován motivy mušlí, které jsou typickým prvkem pro 

barokní umění. Mušle se objevují jak na barokním vybavení, tak i na tom současném, 
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coţ jej dohromady esteticky spojuje. Další dekorativní spojující prvek jsou listy, které 

se kroutí kolem tordovaných sloupů bočních oltářů a jejich dekor zdobí i oltářní 

architekturu a i nový bronzový mobiliář je jimi posetý. Spojení s barokem je i v 

zaměřenosti nového mobiliáře na podélnou osu. Také barokní neklid ve tvarech, který 

se pak zrcadlí v tvorbě z bronzu. Barok je zejména svou podstatou sloh monumentální a 

monumentální je i dílo Otmara Olivy. I barokní výzdoba chrámu, především sochařská 

a malířská, ikonograficky odkazuje k řádu bosých karmelitánů, tak je i jeho nová 

výzdoba zaměřena na poukázání na správce tohoto kostela v podobě textů na stuhách na 

bronzových dílech.  

Nové vybavení pro praţský kostel vznikl v umělcově dílně na Velehradě, kde je 

vymodeloval z vosku, odlil z bronzu a povrchově upravil stříbrem nebo zlatem. Jeho 

podoba má význam vycházející ze samotného vývoje chrámu a z křesťanství. Uţ na 

první pohled je vidět preciznost jeho děl – bohatá modelace, uţití metody „na ztracený 

vosk―, uţití symbolů a znaků doplněné různými texty, jejichţ pouţití má svou logiku a 

smysl. Výtvarně zcela odpovídají svému zadání. Jeho dílo představuje dokonalé 

souznění formy a obsahu.  

Samozřejmě by si zaslouţila pozornost všechna díla Otmara Olivy, třeba i se 

srovnáním s díly pro praţský kostel Panny Marie Vítězné. A dále i s informacemi 

v jakém kontextu díla vznikala, s popisy historie staveb chrámů, kde se jeho výtvory 

nacházejí. Ale na to bohuţel v této práci není místo.  

Dalším přínosem této práce je shrnutí veškerých dostupných informací o kostele 

Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského. Od nejstarších počátků, kde na jeho 

místě byla patrně jen vinice, poté kostel Mistra Jana Husa slouţící utrakvistům. Ten byl 

následně propůjčen německým luteránům, kteří si v jeho blízkosti postavili chrám 

vlastní díky Majestátu Rudolfa II. a nakonec připadl, po bitvě na Bílé hoře, bosým 

karmelitánům. Ti kostel zčásti přestavěli, kde mezi největší počin patřilo obrácení 

orientace stavby směrem do hlavní ulice, aby mohli vystavět mnišský chór, který je 

předepsán řádovými pravidly. U kostela si také řád nově zřídil klášterní budovy.  

Kostel má za sebou také zajímavou historii, co se týká architektury. Neboť jeho 

autor není prameny doloţený. Luteránská stavba kostela byla nakonec přičtena 

Giovanni Maria Filippimu, dvornímu architektovi samotného císaře. Svůj vzor měla 

v římském kostele Trinità dei Monti od Giacoma della Porty. Stejně tak není znám autor 

přestavby, kterou provedli bosí karmelitáni. Prvky převzaté z jiných kostelů ukazují na 

působení řádového architekta fra Karla od sv. Josefa. Jeho nástupce pak mohl být 
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architekt Baltazar Casanova. Nejnovější názor poukazuje na působení umělce z okruhu 

Giovanni Pieroniho. Co je však jisté, ţe architektura stavby má své předstupně opět 

v římských kostelech. Horní etáţ fasády průčelí s volutami po stranách a zakončená 

tympanonem má blízko ke kostelu Santa Maria della Vittoria, zatímco dolní část 

průčelí, zejména edikulový kamenný portál s nikou v nadpraţí, ukazují na podobu 

fasády kostela Santa Maria della Scala. Do praţské fasády je však volně vnesen prvek 

termálního okna, který je zřejmě převzat z předchozí stavby kostela Nejsvětější Trojice. 

Práce sleduje téţ historický kontext, ve kterém kostel postupně vznikal aţ do 

dnešních časů, a který je navíc i důleţitou součástí při tvorbě uměleckého díla Otmara 

Olivy do kaţdého sakrálního prostoru.  
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