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nost. Bavorský zedník Michael Hagen 
původní kapli zrenovoval, rozšířil  
a nechal zasvětit sv. Marii. V roce 1706 
byla kaple zakryta bání a v témže roce 
byla vysvěcena. Dalších rozšiřování  
a stavebních úprav se dočkala v letech 
1709, 1713 – 1730. V roce 1751 byly před 
vchod umístěny sochy sv. Šebestiána  
a sv. Rocha od J. O. Mayera.

 

Kaple křížové cesty
Do těsné blízkosti klášterního komplexu s kostelem Panny Marie 
Vítězné byla po rozsáhlé rekonstrukci a z důvodu rozšiřování ulice 
Karlovarská přemístěna kaple křížové cesty (poutního zastavení). 
Křížová cesta, jejíž součástí byla tato kaple na Karlovarské, vedla 
od břevnovské Malovanky přes Bílou Horu až do Hájku. V letech 
1720 až 1724 bylo po celé trase vybudováno celkem dvacet kaplí, 
dvě z nich na území Řep. Druhá řepská kaplička, také opravená, 
stojí na ulici Karlovarská při výjezdu směrem na Hostivice, po její 
pravé straně. Na vybudování křížové cesty se podíleli mj. hrabě  

Bílá Hora zahrnuje nejen památné území bělohorské bitvy, ale probíhá 
zde také hranice Řep a Prahy 6. Již za první republiky byla tato oblast 
propojena s Prahou tramvajovou linkou. Po dlouhou dobu byla Bílá 
Hora s 383 metry nadmořské výšky nejvyšším místem Prahy. Až po 
připojení obcí Kopaniny (390 m. n. m.), Zličína (395 m. n. m.) a Sobína 
(399 m. n. m.) k Praze v roce 1974 byl tento primát překonán.
 

Kostel Panny Marie Vítězné
Vítězství císařských vojsk v bělohorské bitvě bylo připiso-
váno zázračné pomoci Panny Marie. Pod dojmem zmíněného 
zázraku byla nejdříve vybudována v roce 1623 čtyřhranná kap-
lička, původně zasvěcená sv. Václavu. V den výročí bitvy se 
v ní sloužila mše na oslavu vítězství, 8. listopadu 1624 se k ní 
konala první pouť. Poté kaplička pustla a chátrala až do roku 
1704, kdy se stala základnou pro novou rozsáhlou stavební čin-

z Vrtby, hrabata Josef a František z Valdštejna, hrabě František Šlik 
a hrabě František Josef Černín, kníže Lobkowic a velkovévodkyně 
Anna Toskánská.

Velká hospoda na Bílé Hoře
Neodmyslitelnou součástí 
Bílé Hory je Velká hospoda 
na Bílé Hoře, kde za tota-
lity sídlila Mezinárodní 
organizace novinářů. Hos-
tinec je dodnes místními 
nazýván „U Piskáčků“.  
Tento dům má v Řepích 
čp. 1. Původně se však tato 
stavba měla stát – na oslavu 
vítězství bitvy na Bílé Hoře  
a na popud císaře Ferdi-
nanda II. – klášterem řádu 
servitů. Tímto rozhodnutím 
chtěl císař poděkovat Panně 
Marii za pomoc. Součástí měl 
být i kostel, který měl být 
zasvěcen právě Panně Marii 
Vítězné. Oslav položení 
základního kamene v roce 
1628 se osobně zúčastnil 
císař, jeho choť Eleonora a syn Ferdinand III., dále kardinál Har-
rach a generál řádu servitů Jindřich. Po ničivém drancování v roce 
1631, vojenském vpádu Sasů, byla stavba o rok později vydranco-
vána Albrechtem z Valdštejna. Další drancování, tentokrát Švédy 
pod vedením generála Bannera, následovalo v letech 1634 a 1639.  
V roce 1648 bylo toto místo Švédy opět vypleněno a kostel znesvě-
cen. Servité rozestavěný objekt prodali a později se stal formanskou 
hospodou pod současným názvem Velká hospoda na Bílé Hoře. 
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