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Příspěvek se zabývá pražskými sochařskými kamennými díly, která mají podobu sloupu se sochou na vrcholu nebo kuželovitě uspořáda-
ného sousoší, a která byla postavena v letech 1631–1910 k poctě Panny Marie, Nejsvětější Trojice, krista nebo sv. Václava, sv. Vojtěcha 
(sv. apolináře?) či sv. Norberta. Na území hlavního města Prahy stojí deset takovýchto děl, vesměs evidovaných jako nemovité kulturní 
památky. Nejvýznamnější z nich jsou sloupy Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí a Neposkvrněné Panny Marie na Hradčanském 
náměstí, které byly postaveny v letech 1713–1736 na paměť odvrácení morových epidemií, a proto se jim také říká morové sloupy. Všech-
ny byly zhotoveny z různých českých pískovců, pouze sloup Nejsvětější Trojice má doplňky z našich i cizích mramorů. Příspěvek je první 
ucelenou prací o těchto výjimečných pražských sochařských dílech, přičemž zvláštní pozornost věnuje charakteru materiálu, z nichž jsou 
zhotovena, a také opravám, které na nich byly provedeny.

PRague coluMNs of sT. MaRy, THe Holy TRiNiTy aNd oTHeR saiNTs

The article describes Prague sculptural monuments composed of figure or group of figures mounted on a column and erected between 
1631–1910 dedicated to the Virgin Mary, The Holy Trinity, christ or st. Wenceslaus, st. adalbert (st. apollinaris?) or st. Norbert. There are 
ten such listed cultural monuments within Prague. The most significant are the columns of The Holy Trinity in Malostranské square and 
of undefiled Virgin Mary in Hradčanské square, erected in 1713–1736 to commemorate the ending of the plague from which they gain 
the name of ‘Plague columns’. They are all made of various bohemian sandstones, but the Holy Trinity column is further embellished with 
various decorative marbles. This article is the first work summarising this outstanding Prague sculptural art form, focusing mainly on the 
material characteristics and repairs undertaken on them.
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V roce 1631 nechali strahovští premonstráti na nádvoří svého kláštera vztyčit kamenný sloup, 
na vrcholu se sochou zakladatele jejich řádu sv. Norberta. byla to na území Prahy pravděpo-
dobně první takto architektonicky pojatá skulptura s výrazně převládajícím vertikálním rozmě-
rem. V roce 1650 byl na staroměstském náměstí postaven podobně řešený sloup Panny Marie  
Neposkvrněné, v roce 1663 na hradní rampě sloup s Pietou, v roce 1676 na křižovnickém ná-
městí sloup sv. Václava, o rok později na Větrově sloup sv. Vojtěcha (nebo sv. apolináře?),  
v  letech 1696–1698 na karlově náměstí sloup sv. Josefa s  kašnou a někdy na přelomu  
17. a 18. století na Zlíchově sloup Panny Marie svatohorské. 

V letech 1713–1736 pak v Praze vznikla tři sousoší, jejichž bohatá sochařská výzdoba je nebo 
byla soustředěna kuželovitě kolem osového sloupu nebo obelisku. byly postaveny k odvrácení 
tehdejších morových epidemií, a proto se jim říká morové sloupy. V  letech 1713–1715 to byl 
morový sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí, v  roce 1714 další morový sloup 
Nejsvětější Trojice, a to ve Štěpánské ulici, a v  letech 1724–1736 morový sloup Panny Marie 
Neposkvrněné na Hradčanském náměstí. k nim na tehdejších pražských předměstích (karlín, 
olšany, Holešovice, Troja, smíchov aj.) přibylo několik dalších a jednodušších morových sloupů, 
podobou připomínajících boží muka, které ale nenesou světecké sochy, a proto nejsou předmě-
tem tohoto příspěvku.

V  roce 1879 byl sloup Nejsvětější Trojice ve Štěpánské ulici odstraněn a v  roce 1918 stržen 
mariánský sloup na staroměstském náměstí. Na druhé straně v  roce 1813 přibyl v  dolních  
Počernicích sloup Panny Marie Neposkvrněné a v roce 1910 na strahově sloup trpícího krista 
– ecce homo. Na území hlavního města Prahy je tak v současné době deset kamenných (pís-
kovcových) sochařských děl s podobou sloupu nebo sloupového sousoší, zapsaných vesměs 
v seznamu nemovitých kulturních památek. Z toho jsou čtyři mariánské, jeden svatotrojiční a pět 
k poctě různých světců.

Podle toho a podle doby svého vzniku jsou také jednotlivé sloupy v následujícím textu popi-
sovány. Jde o první takovýto systematický, dosud nepublikovaný přehled. Podkladem k němu 
byla zejména edice uměleckých památek Prahy (Baťková 1998; vlček 1996, týž 1999, týž 2000), 
restaurátorské zprávy v galerii hlavního města Prahy nebo v Národním památkovém ústavu, 
územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze, některé písemnosti v archivu hlavního 
města Prahy a pak další literatura, na kterou je odkazováno v textu. Zvláštní pozornost byla 


