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SLOUP SMÍŘENÍ
Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí v Praze

HISTORIE MARIÁNSKÉHO SLOUPU
¶ Mariánský sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculaty) byl na Staroměstském náměstí postaven v roce 1650 jako poděkování za pomoc při obraně Prahy proti švédským
vojskům v roce 1648. Posvěcen byl roku 1652.
¶ Autorem sochy byl Jan Jiří Bendl (asi 1610–1680),
jeden z nejlepších českých sochařů té doby. Vytvořil z domácího pískovce mimořádné umělecké dílo,
nejspíš první barokní sochu ve střední Evropě.
¶ Sloup byl důležitým centrem duchovního života,
lidé se tu zastavovali k modlitbě a každou druhou
sobotu se k němu konalo procesí.
¶ V roce 1915 byl na Staroměstském náměstí sochařem Ladislavem Šalounem vytvořen pomník
Mistra Jana Husa. Byl koncipován jako horizontála
k vertikále mariánského sloupu. Obě sochařské památky se tak spolu v prostoru náměstí kompozičně
doplňovaly.
¶ Dne 3. 11. 1918, v emotivní atmosféře po pádu monarchie, strhl sloup vandalským způsobem pouliční dav spolu s účastníky manifestace připomínající
porážku na Bílé hoře v roce 1620. Stržení sloupu
odůvodnili tím, že mělo jít o symbol habsburské
nadvlády a vítězství katolicismu nad reformací
v Čechách.
¶ Mariánský sloup byl integrální součástí Staroměstského náměstí téměř 270 let. Od samého počátku po stržení sloupu se mluvilo o jeho obnově,
ale nebyl k ní dostatek vůle.
¶ V roce 1923 byl ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu. Výtěžek sbírky na obnovu slou-

pu byl ale nakonec věnován na stavbu 12 kostelů
v okrajových čtvrtích Prahy.
¶ V roce 1988 (70 let po stržení) vznikla petice žádající obnovu sloupu. Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze ale mohla být zaregistrována až v roce 1990. Celonárodní sbírka na obnovu
mariánského sloupu byla vyhlášena v roce 1995.
¶ Již od roku 1995 se na obnově mariánského sloupu podílejí sochaři Jan Bradna, Miroslav Krátký,
Karel Kronych a Petr Váňa. V roce 2000 začal Petr
Váňa sekat sochu Panny Marie do kamene; dokončil ji v roce 2002, byla umístěna na chráněné místo
před jižním portálem chrámu Matky Boží před Týnem v rozšíření Celetné ulice.
¶ V roce 1998 začala výroba kamenné architektury sloupu. V roce 2001 přivezli kameníci jako svůj
dar mariánskému sloupu blok indického pískovce
a vytesali z něj šestimetrový sloup; prozatím byl
umístěn v zahradě nemocnice u boromejek pod
Petřínem. V roce 2008 věnovalo italské město Vitorchiano 3 m3 pískovce na střední sokl sloupu.
¶ Zásadním posunem bylo rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která 26. března 2013 schválila
projekt celkové rekonstrukce Staroměstského náměstí, včetně obnovy mariánského sloupu.
¶ Proběhlo regulérní územní řízení, v červnu roku
2017 vydal stavební úřad MČ Praha 1 územní rozhodnutí umožňující obnovu mariánského sloupu.
¶ V září 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy po emotivní rozpravě schválilo usnesení, že nesouhlasí se
záměrem obnovy a ukládá radě učinit právní kroky
k rozvázání smluvních závazků v souvislosti s obnovou sloupu.

¶ V listopadu 2017 stavební úřad Prahy 1 zamítl
odvolání odpůrců obnovy sloupu proti červnovému
územnímu rozhodnutí jako nepřípustná, protože
odvolatelé nebyli účastníky řízení. V únoru 2018
nabylo územní rozhodnutí právní moci a v zákonných lhůtách nebyl nalezen žádný důvod k jeho
přezkoumání.
¶ Aktéři obnovy mariánského sloupu pojímají tento akt jako symbol smíření – velkým ctitelem Panny
Marie byl i M. Jan Hus a i protestantské církve ji ctí
jako Bohorodičku. Na Týnský chrám byl počátkem
roku 2018 vrácen kalich.
¶ V dubnu 2018 byly všechny části sloupu připraveny k instalaci. Kdyby Technická správa komunikací
hl. m. Prahy vydala souhlas se záborem pozemku,
mohla obnova sloupu začít, aby byla dokončena ke
100. výročí stržení. Souhlas ale dosud bez vysvětlení vydán nebyl.
¶ Celá obnova sloupu bude realizována bez využití veřejných prostředků. Stavebníkem je Společnost
pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, z. s., která stavbu financuje z dobrovolných darů.
¶ V prosinci 2017 uzavřela smlouvu se společností Stavitelství Řehoř, s. r. o. Ta provede stavební
práce, podpoří sochaře a kameníky, kteří sloup na
původním místě sestaví, a současně se zavázala darovat chybějící finanční prostředky.
Prosíme všechny přátele a stoupence obnovy mariánského sloupu, aby jakýmkoliv způsobem nahlas vyjádřili podporu tomuto záměru, třeba i účastí na setkáních
jeho příznivců na Staroměstském náměstí. Zveme vás
také k modlitbě za usmíření a k dalším formám podpory stavby.

