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1946–1947 lze v základu ztotožnit sochu světce v nice po levé straně, oděného do kleriky a držící-
ho stojící postavu Ježíška, se sv. Stanislavem Kostkou a světce po pravé straně, oděného do bílé 
svrchní alby a držícího rozevřenou knihu, se sv. Janem Sarkandrem. Sochy jsou bohužel v sou-
časnosti nezvěstné. Oltářní obraz se do současnosti rovněž nezachoval. Z dostupných podkladů 
se však dozvídáme o jeho 
původní podobě. Nejcen-
nějším ikonografic kým zdro-
jem je věstník mariánských 
družin Ve službách královny 
z  roku 1933, v  němž je pu-
blikován černobílý snímek 
obrazu (obr.  7).30 Částečně, 
bohužel pro nepříliš vysokou 
kvalitu publikovaného sním-
ku, je obraz viditelný i na 
fotografii oltáře z roku 1905, 
publikované v  roce 1909.31 
Především však z porovnání 
snímku z let 1946–1947 s fo-
tografií obrazu publikovanou 
v  roce 1933 vychází jako 
zřetelné, že se na obou foto-
grafiích jedná o tentýž obraz. 
Výjev je ztotožnitelný s  do-
bovým snímkem zejména 
díky svému zřetelnému pod-
stavci pod postavou Panny 
Marie, podle figury ďábla, 
oblaků a v  neposlední řadě 
podle drobnějších proporcí 
figury Panny Marie. Josef 
Vávra uvádí bohužel pouze 
příjmení malíře „Mülera“, za 
stavu současného poznání 
tudíž nelze blíže ztotožnit 
dotčeného malíře s  uměl-
cem působícím v Praze ko-
lem roku 1904. Panna Maria 
je zobrazena tradičně stojící 
na zeměkouli, šlapající na ďábla. Ruce má zkřížené na prsou, na hlavě korunu s hvězdami, je obklo-
pena kruhovou svatozáří, nebe je zdůrazněno oblaky. Zajímavým detailem na snímku z roku 1946–
1947 jsou dvě busty sv. Ludmily a sv. Václava, které jsou situovány po stranách oltářního retáblu 
na konzolách. Ty se zachovaly do současnosti (obr. 8, 9). Vávra referuje zároveň o dvou barokních 
relikviářích, které družině v roce 1890 věnoval pro oltář arcibiskup František kardinál Schönborn,32 
na snímku z roku 1905 bohužel není zřetelné, zda na konzolách jsou busty či relikviáře. Jisté je, že 
busty ve 40. letech 20. století tvořily součást výzdoby východní stěny kaple. 

Varhany
Součástí mobiliáře Družinské kaple jsou varhany, situované na empoře na západní stěně kaple. 
Literatura se v porovnání s dobovými pramennými zprávami různí v údaji o datu zhotovení var-
han. Podle Vladimíra němCe (1944, 208) byly varhany do kaple instalovány pražským varhanářem 

30 U obrazu je nápis Imakulata v dr. kapli sv. Ignáce (sine 1908–1935, 26, 1933/7–8, 108). 
31 Na snímku ve vrcholu retáblu je na fotografii zřetelné označení číslem 25, které odkazuje k mariánskému jubilejnímu roku 

1905, v němž Mariánská kongregace slavila 25. výročí od svého obnovení v roce 1880. Snímek tudíž musel být vyfoto-
grafován právě v dotčeném roce 1905 (sine 1908–1935, 2, 1909/4, 136). Josef vávra (1907, 24) uvádí, že „nová kaple 
družinská jest jistě jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších památek na slavný, jubilejní, Mariánský rok“.

32 „J. Em. pan kardinál arcibiskup František Schönborn věnoval r. 1890 dvě pyramidy s ostatky svatých pro oltář.“ (vávra 
1907, 14). V současnosti jsou tyto dva relikviáře v podobě pyramid situovány na konzolách v kapli na její východní stěně.

Obr. 6. Praha 2-Nové Město, kostel 
sv. Ignáce. Pohled na východní 
stěnu Družinské kaple s oltářem 
(černobílé foto, archiv NPÚ ÚOP 
v hl. m. Praze, inv. č. 470 A, stav 
v březnu 1990).

Obr. 7. Praha 2-Nové Město, kostel 
sv. Ignáce. Fotografie obrazu Panny 
Marie Immaculaty oltáře Družinské 
kaple. In: sine 1908–1935, 26, 
1933/7–8, 108 (reprofoto Moravská 
zemská knihovna v Brně, sign. 
3-0270.384). 
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Pátý, výtvarně však nepříliš kvalitní prapor ze souboru se vztahuje dle svého nápisu k ’Marián-
ské družině studujících’, založené roku 1910. Tento prapor je obecně datován do 20.–30.  let 
20. století. Uprostřed aversu je aplikován šestihran, v němž je zlatý mariánský monogram. Kolem 
šestihranu jsou majuskulní písmena z  tmavě modrého sametu: MARIÁNSKÁ DRUŽINA STU-
DUJÍCÍCH. V rozích praporu jsou paprsky z buliónu. Revers má na bílém podkladě aplikován 
šestihran z červeného rypsu s  tkaninou s kovovými stříbrnými vlákny, která vytvářejí tvar lilie 
na červeném podkladě. Kolem šestihranu jsou majuskulní písmena z tmavě modrého sametu, 
obšitá zlatým dracounem: S PANNOU MARIÍ A SVATÝM VÁCLAVEM. Pod lilií jsou dva zkřížené 
stříbrné meče se zlatými jílci. 

Souvislosti umělecké výzdoby Družinské kaple u sv. Ignáce 
V ohledu zhodnocení významu oltáře Družinské kaple u sv. Ignáce v Praze v širších dobových 
souvislostech je třeba se stručně zmínit o dalších oltářích mariánských družin v Čechách a na 
Moravě. Literatura dokládá celou řadu oltářů kaplí mariánských družin v období let 1908–1935. 
Především ve věstníku mariánských družin Ve službách královny jsou v rubrice Družinské zprávy 
publikovány dobové aktuality ze života družin, v nichž se objevují údaje o oltářích, jejich výzdobě, 
jejich novém zřízení, v některých případech byly tyto zprávy doplněny i aktuálními fotografiemi 
oltářů.43 Pro bližší srovnání byla v rámci omezeného rozsahu zpracování tohoto článku vytipová-
na a hledána případná vazba mezi pražskou Mariánskou družinou mužů a jinochů a  Velehrad-
skou družinou jinochů. Velehradská družina byla vytipována především kvůli vzájemné doložené 
vazbě duchovních, působících zároveň u sv. Ignáce a později na Velehradě. Od roku 1899 na Ve-
lehradě působil ředitel pražské Mariánské kongregace, P. Jan Cibulka, SJ, který byl na Velehra-
dě rektorem až do své smrti v roce 1902 (Pavlík 2011, 46),44 a na Velehradě působil i P. Antonín 
Rejzek, SJ, který zde byl v letech 1894–1900 správcem farnosti (Pavlík 2011, 103).45 Velehradská 

43 Ve věstníku Ve službách královny jsou publikovány snímky družinských oltářů těchto kaplí: mariánské družiny při kostele Nej-
světějšího Srdce Páně v Českých Budějovicích (sine 1908–1935, 2, 1909/1, 35); oltář mariánské družiny ve Lnářích (ibidem 3, 
1910/4, 147; ibidem 5, 1912/2, 73); oltář družinské kaple v  Kyšperku (ibidem 4, 1911/5–6, 169); oltář kaple ve Frenštátě pod 
Radhoštěm (ibidem 4, 1911/5–6, 193); oltář družiny v Táboře (ibidem 5, 1912/1, 31); v Kvasicích (ibidem 5, 1912/6, 212); v Cholině 
(ibidem 6, 1913/3, 91); oltář kaple bohoslovců v Olomouci (ibidem 6, 1913/3, 93); oltář družiny paní a dívek v kostele sv. Jana 
Nepomuckého u redemptoristů v Plzni (ibidem 6, 1913/5–6, 149); oltář mariánské družiny paní a dívek v Kojetíně (ibidem 6, 
1913/5–6, 182); oltář družiny ve Fryštáku (ibidem 7, 1914/4–5, 121); oltář v Uherském Hradišti (ibidem 8, 1915/1, 3); v Třešti 
u Hulína (ibidem 8, 1915/2–3, 52); v Lukově (ibidem 8, 1915/2–3, 87); ve Valašském Meziříčí (ibidem 8, 1915/4, 113); ve Znorovách 
(ibidem 8, 1915/5–6, 147); v Brně (ibidem 9, 1916/2, 39); v Jindřichově Hradci (ibidem 10, 1917/4–5, 145); oltář kaple sv. Stanislava 
v semináři v Kroměříži (ibidem 10, 1917/4–5, 147); v Mistříně (ibidem 11, 1918/1, 17). U těchto oltářů však pro nedostatek údajů 
v literatuře nelze za současného stavu poznatků doložit, kdy přesně vznikly, jestli se zachovaly do současnosti a jestli by byly 
relevantní pro dobové srovnání s oltářem Družinské kaple u sv. Ignáce v Praze.

44 Vzájemné vztahy obou družin dokládá též zmínka o obrazu Pražského Jezulátka, které darovala v roce 1900 pražská 
kongregace velehradské družině (Pokorný 1907, 66). 

45 P. Antonín Rejzek posvětil mariánské družině velehradské v roce 1895 i prapor (Pokorný 1907, 66). 

Obr. 18. Praha 2-Nové Město, 
kostel sv. Ignáce. Revers praporu 
Mariánské družiny dám s vyobra-
zením Panny Marie (foto P. Havlík, 
2015). 

Obr. 19. Praha 2-Nové Město, 
kostel sv. Ignáce. Stuha k praporu 
Mariánské družiny dám z roku 1935 
(foto P. Havlík, 2015). 


